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Instrucțiuni de autentificare / înregistrare în
platforma online
Servicii Online Angajatori
Agenția Națională pentru Ocupare a Forțelor de Muncă pune la dispoziția
angajatorilor aplicația S.E.M.M. Servicii Online Angajatori pentru declararea locurilor de muncă
vacante în conformitate cu legea 76/2002 precum și Registrul electronic de evidenţă a
contractelor de Internship în conformitate cu legea nr.176/2018.
Pentru buna funcționare a aplicației, recomadăm utilizarea browser-ului Mozilla Firefox!

Utilizatorii care nu dețin un cont în platformele on-line card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro
trebuie să procedeze conform instrucțiunilor de mai jos în vederea creării unui cont nou. Consultați
SECȚIUNEA 1.
Utilizatorii care dețin un cont în platformele on-line card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro se
pot autentifica în platforma Servicii Online Angajatori folosind conturile utilizate în platformele cardprofesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro. Consultați SECTIUNEA a 2 –a.
La prima autentificare în platforma Servicii Online Angajatori utilizatorii care dețin un cont în platformele
card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro trebuie să procedeze la migrarea contului conform
instrucțiunilor din SECȚIUNEA a 2-a.
Utilizatorii care dețin un cont în platformele on-line card-profesional.ro și locuridemuncaharghita.ro se
pot autentifica în platforma Servicii Online Angajatori având posibilitatea alegerii de unde dorește sa
migreze datele din platforma card-profesional.ro sau din platforma locuridemuncaharghita.ro. Consultați
SECȚIUNEA a 3 –a.
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Pagina principală este vizibilă tuturor vizitatorilor și permite următoarele funcționalități:
1. Pentru autentificarea în sistem accesați butonul [Autentificare] și ulterior urmați pașii de autentificare.
2. Pentru creare unui cont nou accesați butonul [Înregistrare] și ulterior urmați pașii de înregistrare cont
nou.
3. Pentru consultarea instrucțiunilor de înregistrare/autentificare consultați butonul [Instrucțiuni de
înregistrare/autentificare].
4. Pentru semnalarea eventualelor probleme tehnice de acces accesați butonul [Raportează problema de
înregistrare/autentificare] și completați formularul.
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* * *
SECȚIUNEA 1
Utilizatorii care nu dețin un cont în platformele on-line card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro
trebuie să procedeze conform instrucțiunilor de mai jos în vederea creării unui cont.
ÎNREGISTRAREA UNUI CONT NOU în platforma Servicii Online Angajatori.
1.1. Informațiile necesare pentru înregistrarea unui cont nou sunt:
- Codul Unic de Identificare (C.U.I)
- Index-ul ANAF al unei declarații unice D112, având data indexului în intervalul afișat în pagina de
înregistrare.
În cazul firmelor care nu au depus un D112 în perioada afișată în pagina de înregistrare, respectiv nu deține
un index-ul ANAF, vă rugăm să vă adresați Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru
crearea contului.
Este necesară o adresa de email validă la care aveți acces, pentru finalizarea procesului de înregistrare.
Atenție! Formularul validează informațiile necesare înregistrării (CUI, index ANAF), astfel încât,
dacă informațiile sunt corecte, se activează butonul de înregistrare.
Dacă dețineți o adresa de mail validă și un index ANAF având data indexului în pagina de înregistrare puteți
continua crearea contului.

1.2. ÎNREGISTRAREA UNUI CONT NOU
Pasul 1: Apărați butonul [Inregistrare]
Va apare o fereastră pentru a completa informațiile necesare înregistrării.
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Pasul 2 : Completați câmpurile din formular în ordinea: CUI – Index ANAF – Email

Pasul 3: După apăsarea butonului de [Inregistrare] , veți fi redirecționați către pagina ”Termeni și condiții”
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Pasul 4: Pe adresa declarată în formularul de înregistrare se va trimite un mesaj de verificare ce conține un
link ce permite continuarea procesului de înregistrare – vă rugăm să accesați căsuța de mail și să accesați
link-ul trimis pe mail.

Pasul 5 : Accesând link-ul transmis la adresa de email menționată în formular veți fi direcționat către
formularul de finalizare a procesului de creare cont.
Este necesar să completați: Tip angajator, Persoana de contact, parola și confirmare parola.
Apăsați butonul [Salvare] pentru a finaliza crearea contului.

În acest moment contul este creat!
Vă rugăm să închideți pagina și să accesați pagina de autentificare.
Vă puteți autentifica utilizând CUI și parola stabilite la crearea contului.
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Atenție! Dacă introduceți o parolă greșită va apare un buton de schimbare parolă.
Vă rugăm să vă asigurați că folosiți parola corectă, sau, în situația în care nu vă reamintiți parola să o
schimbați apăsând butonul [Schimbați parola], care va fi activat în momentul în care introduceți parola
greșită.
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***
SECȚIUNEA 2
AUTENTIFICAREA ȘI MIGRAREA utilizatorilor înregistrați în platformele card-profesional.ro sau
locuridemuncaharghita.ro
Utilizatorii care sunt înregistrați în platformele card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro vor putea
accesa platforma SEMM - Servicii Online Angajatori utilizând datele de acces utilizate în platformele cardprofesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro.
La prima autentificare în platforma SEMM - Servicii Online Angajatori este necesară migrarea a contului
din platformele card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro în noua platforma SEMM - Servicii
Online Angajatori .
Menționăm faptul că migrarea trebuie efectuată doar la prima autentificare în noua platformă urmând
instrucțiunile de mai jos:
Pasul 1: Accesați pagina de autentificare (https://www.anofm.ro/serviciionline/html) - apăsați butonul
[Autentificare]

Va fi afișată fereastra de autentificare unde veți introduce CUI și parola folosite la autentificarea în
platformele card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro. Va fi afișat un mesaj de informare privind
portalul unde dețineți contul (card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro)
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Pasul 2: După apăsarea butonului[Continuați cu autentificarea], veți fi redirecționați către pagina
”Termeni și condiții”:

După acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare prin apăsarea butonului [Acceptă TOS] veți fi
direcționat către pagina de migrare a contului.
Pasul 3: Veți fi direcționat către pagina de continuare a procesului de migrare unde veți observa faptul că
datele sunt migrate din vechea aplicație.
Apăsați butonul [Continuă migrarea].
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Pasul 4: prin apăsarea butonului [Continuă migrarea], veți fi direcționat pe pagina de confirmare a
migrării datelor și veți putea accesa platforma accesând butonul [Autentificare].
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* * *
SECȚIUNEA 3
Utilizatorii care dețin un cont în platformele on-line card-profesional.ro și locuridemuncaharghita.ro se
pot autentifica în platforma Servicii Online Angajatori având posibilitatea alegerii de unde dorește să
migreze datele din platforma card-profesional.ro sau din platforma locuridemuncaharghita.ro.
Pasul 1: Accesați pagina de autentificare (https://www.anofm.ro/serviciionline/html) - apăsați butonul
[Autentificare]

Va fi afișată fereastra de autentificare unde veți introduce CUI și parola folosite la autentificarea în
platformele card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro. Va fi afișat un mesaj de informare privind
portalul unde dețineți contul (card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro) și veți putea alege platforma
de unde doriți să migreze datele, din platforma card-profesional.ro sau din platforma
locuridemuncaharghita.ro.
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Pasul 2: După apăsarea butonului[Continuați cu autentificarea], veți fi redirecționați către pagina
”Termeni și condiții”:

După acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare prin apăsarea butonului [Acceptă TOS] veți fi
direcționat către pagina de migrare a contului.
Pasul 3: Veți fi direcționat către pagina de continuare a procesului de migrare unde veți observa faptul că
datele sunt migrate din vechea aplicație.
Apăsați butonul [Continuă migrarea].
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Pasul 4: prin apăsarea butonului [Continuă migrarea], veți fi direcționat pe pagina de confirmare a
migrării datelor și veți putea accesa platforma accesând butonul [Autentificare].

În cazul în care nu vă reamintiți parola de acces în portalul card-profesional.ro, vă rugăm să procedați
la crearea unui cont nou conform SECȚIUNII 1 din prezentele instrucțiuni. Menționăm faptul că migrarea se
va face în același mod cum este menționat mai sus.
În cazul în care nu vă reamintiți parola de acces în portalul locuridemuncaharghita.ro, vă rugăm să
accesați pe platforma locuridemuncaharghita.ro și să procedați la schimbarea parolei după care să reveniți
pe platforma SEMM - Servicii Online Angajatori (https://www.anofm.ro/serviciionline) pentru a relua
procedura de migrare.
Menționăm faptul că migrarea se va face în același mod cum este menționat mai sus, în SECȚIUNEA a 2-a
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Pentru suport privind problemele tehnice de accesare SEMM - Servicii Online Angajatori
(https://www.anofm.ro/serviciionline/serviciionlineangajatori.html ) , vă rugăm să accesați formularul de
contact dedicat suportului .

13

