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Agenția  Națională  pentru  Ocupare  a  Forțelor  de  Muncă pune  la  dispoziția  angajatorilor
Platforma Servicii Online Angajatori (S.O.A.), pentru accesarea următoarelor servicii:

  Aplicația S.E.M.M. (Sistemul Electronic de Mediere a Muncii) pentru declararea
locurilor de muncă vacante în conformitate cu Legea Nr. 76/2002 ;

 Registrului electronic de evidență a contractelor de Internship în conformitate cu
Legea Nr. 176/2018;

 Alte aplicații şi instrumente informatice. 

Accesul în  Platforma Servicii Online Angajatori (S.O.A.)  se face accesând pagina publică
https://www.anofm.ro ,  secțiunea Servicii  Online  ->  Angajatori  sau  accesând  linkul :
https://www.anofm.ro/serviciionline/serviciionlineangajatori.html .

La prima accesare, Platforma (S.O.A.) permite : 

- migrarea  contului  existent  din  aplicațiile  vechi  card-profesional.ro sau
locuridemuncaharghita.ro

- înregistrare cont nou în Platforma (S.O.A.) şi autentificare.
- Crearea manuală a contului de către operatorul AJOFM din agenția județeană în raza

căreia firma dvs. are sediul social

Pentru buna funcționare a aplicației, recomandăm utilizarea browser-ului Mozilla
Firefox!

1. Utilizatorii care sunt înregistrați în platforma locuridemuncaharghita.ro vor putea accesa
Platforma Servicii Online Angajatori (S.O.A.)  utilizând credențialele de acces utilizate
în locuridemuncaharghita.ro.

2. Utilizatorii  care  sunt  înregistrați  în  platforma  card-profesional.ro  vor  putea  accesa
Platforma Servicii Online Angajatori (S.O.A.) creând un cont nou, ulterior este necesar
să se verifice datele existente şi să se actualizeze datele neactualizare. 
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3. Consultați  butonul  [Instrucțiuni  de  înregistrare/autentificare]  pentru  a  obține
informații utile privind modul de înregistrare – autentificare. 

4. Pentru  semnalarea  eventualelor  probleme  tehnice  de  acces  accesați  butonul
[Raportează  problema  de  înregistrare/autentificare] şi  completați  formularul.  La
selectarea unui tip de problemă, pentru anumite situații, veți observa că vor fi afişate
indicații  cu  scris  roşu.  Urmați  indicațiile  iar  dacă  problema persistă,  reveniți  pentru
depunerea unei solicitări. 

5. În ceea ce priveşte solicitările pentru crearea conturilor noi sau a actualizării datelor,
pentru a vă putea identifica punctual şi pentru a rezolva în timp util solicitarea dvs., vă
recomandăm  să completați  formularul  de actualizare  a  datelor  pentru  gestionarea
contului  unic  în  platforma S.O.A.,  accesibil  aici.  Formularul  semnat  de dvs.  îl  veți
transmite către agenția județene în raza căreia aveți sediul social.

6. Dacă firma  nu deține declarație D112 aferentă perioadei  menționată în fereastra  de
înregistrare, puteți solicita crearea manuală a contului de către agenția județeană în
raza  căreia  firma  dvs.  are  sediul  social,  furnizând  informațiile  necesare  completării
câmpurilor obligatorii. Recomandăm completarea formularului de actualizare a datelor
pentru gestionarea contului unic în platforma S.O.A. 

7. Declararea unei adrese de email pentru gestionarea contului unic de acces în platforma
Servicii  Online  Angajatori este  obligatorie.  Prin  nedeclararea  unei  adrese  de email
pentru  gestionarea  contului,  nu  vă  putem  oferi  acces  la  serviciile  online  dedicate
agenților economici. Vă recomandăm să furnizați o adresa de email nenominală pentru
gestionarea contului (Ex.: resurse.umane@...., etc.).

8. Vă rugăm să consultați politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de pe
site-ul  www.anofm.ro ,  secțiunea  Despre  noi ,   https://www.anofm.ro/index.html?
agentie=&categ=1&subcateg=92&idpostare=1993 
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Definiții, acronime şi termeni utilizați în contextul acestor instrucțiuni:

-Adresa de email  validă: sunt  acele  adrese de email  precum :ana.popescu@numefirma.ro;
ana.popescu  @numefirme.com   ; numefirma@gmail.com;office.numefirma@yahoo.com. 

Actualizarea adresei de email se va face prin completarea formularului de actualizare a datelor
cu completarea tuturor datelor necesare, ori de câte ori este necesară actualizarea acestora. 

Cont  unic: este  contul  creat  în  vederea  accesării  tuturor  serviciilor  din  platforma  Servicii
online Angajatori, cont ce este gestionat prin intermediul unui adrese de email valide transmisă
de către administratorul/ împuternicitul/delegat firmei. 

-Formular de actualizare date pentru gestionarea platformei servicii online angajatori:
formular accesibil din pagina publică pentru solicitarea actualizării datelor pe platforma Servicii
Online Angajatori. Formularul este opțional şi ajută în transmiterea clară, concisă şi asumată de
către angajator a informațiilor transmise. 

Acronim S.O.A.: Platforma Servicii Online Angajatori 

-Persoană de contact: 

- În  cadrul  formularului  “Modifică  informații  firmă” –  este  persoana  de  contact  care
gestionează contul unic pentru accesarea tuturor serviciilor. 

- În cadrul formularului  “Introduce ofertă nouă” – reprezintă persoana angajată a firmei
dvs ce va putea fi contactată de către persoanele în căutarea unui loc de muncă. 

-Număr de telefon: 

- În cadrul formularului “Modifică informații firma” – este numărul de telefon al persoanei
de contact care gestionează contul unic pentru accesarea tuturor serviciilor.

- În  cadrul  formularului  “Introduce  ofertă  nouă”  –  reprezintă  numărul  de  telefon  al
persoanei  angajată  a  firmei  dvs.  ce  va  putea  fi  contactată  de  către  persoanele  în
căutarea unui loc de muncă. Acest număr de telefon este afişat pe site ul www.anofm.ro
dacă a fost selectată această preferință.

-Utilizator: persoană care accesează platforma Servicii Online Angajatori autorizată de către
administratorul /împuternicitul firmei utilizând credențialele de acces. 

-Operator judeţean : Funcționar public din cadrul AJOFM  ce poate accesa doar contul firmelor
din  județul său. 
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Prezentarea principalelor moduri de accesare a platformei Servicii Online
Angajatori:

© 2021 / Realizat de compartimentul Informatică / ANOFM

Pagina principală este vizibilă tuturor vizitatorilor şi permite următoarele: 

1. Accesați butonul [Autentificare] dacă aveți un cont înregistrat pe platforma Servicii Online
Angajatori şi ulterior urmați paşii de autentificare. Dacă nu mai cunoaşteți credențialele de
acces, introduceți  o parolă greşită pentru a activa butonul GALBEN [Schimbă parola] şi
ulterior urmați paşii de schimbare sau setare parolă.

2. Accesați  butonul  [Înregistrare] pentru a crea un cont nou  SAU pentru a migra un cont
existent din vechile aplicații şi ulterior urmați paşii de înregistrare cont nou sau de migrare.
După crearea contului vă veți putea autentifica pe platforma  Servicii  Online Angajatori
utilizând credențialele de acces introduse de dvs. în timpul procesului de înregistrare cont
nou. Vă recomandăm să acordați atenție sporită bannerelor de informare cu fundal verde
sau a textelor informative în culori distincte, deoarece vă oferă în timp real informații utile
în ceea ce priveşte contul dvs.

3. Consultați butonul  [Instrucțiuni de înregistrare/autentificare]  pentru a obține informații
utile privind modul de înregistrare – autentificare.

4. Pentru  semnalarea  eventualelor  probleme  tehnice  înregistrare/autentificare  accesați
butonul [Raportează problema de înregistrare/autentificare] şi completați formularul. La
selectarea unui tip de problemă, pentru anumite situații, sunt afişate cu roşu indicații pe
care trebuie să le urmați. Dacă problema persistă, reveniți pentru depunerea unei solicitări.

5. Dacă  firma  nu deține  declarație  D112  aferentă  perioadei  menționată  în  fereastra  de
înregistrare, poate solicita crearea manuală a contului, către AJOFM din raza sediului social
al firmei, furnizând informațiile necesare completării câmpurilor obligatorii. Recomandăm
completarea formularului [Actualizare date pentru gestionarea platformei Servicii Online
Angajatori], accesibil aici. 
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*  *  * 

Cum înregistrez un cont nou?

Înregistrarea  unui  cont  nou,  se  adresează  firmelor  noi  sau  a  firmelor  care  nu  au  cont în
platformele on-line card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro şi se poate face prin 2
metode:

1. Accesând  butonul  INREGISTRARE  din  pagina  publică  şi  utilizând  index  ANAF  al  unei
declarații D112 aferentă perioadei menționată în fereastra de înregistrare.

SAU

2. Manual  de  către  operator  AJOFM dacă  firma  nu deține  declarație  D112  aferentă
perioadei  menționată  în  fereastra  de  înregistrare.  Pentru  a  răspunde  în  timp  util
solicitărilor dvs., vă recomandăm să furnizați operatorului AJOFM informațiile necesare
completării câmpurilor obligatorii. În acest sens se va descărca formularul  [Actualizare
date pentru gestionarea platformei Servicii Online Angajatori], accesibil aici. 

1.1.Cum înregistrez cont nou utilizând INDEX ANAF D112? 

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 afişat în pagina 
de înregistrare.

Este necesară o adresă de email  validă la care aveți acces, pentru finalizarea procesului de
înregistrare.

Vă  recomandăm  să  furnizați  o  adresă  de  email  nenominală  pentru  a  evita  restricționare
accesului în cazul fluctuațiilor de personal ale firmei dvs.

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  şi  un  index  ANAF având  data  indexului  cuprinsă  în
intervalul menționat în fereastra de înregistrare puteți continua crearea contului. (a se vedea
poza de la pasul 2).

Paşi pentru înregistrarea unui cont nou:
 Pasul 1: Accesați  butonul [Înregistrare]:

Va fi afişată o fereastră pentru a completa informațiile necesare înregistrării. 
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Pasul 2 : Completați câmpurile din formular în ordinea: CUI – Index ANAF – Email

Este foarte important ca indexul ANAF să aparțină intervalului menționat. 

Pasul 3: După apăsarea butonului [Înregistrare], veți fi redirecționați către pagina ”Termeni şi
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 şi 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 şi confirmare parola.
Apăsați butonul [Salvare] pentru a finaliza crearea contului.

În acest moment contul este creat! 
Vă puteți autentifica utilizând CUI şi parola stabilite la crearea contului.
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1.2.Cum înregistrez cont nou dacă nu am INDEX ANAF D112 aferent
perioadei menționate în formularul de înregistrare?

Dacă  firma  nu deține  declarație  D112  aferentă  perioadei  menționată  în  fereastra  de
înregistrare, puteți solicita crearea manuală a contului, către AJOFM din raza sediului social
al  firmei,  furnizând  operatorului  AJOFM  informațiile  necesare  completării  câmpurilor
obligatorii. Recomandăm completarea formularului  [Actualizare date pentru gestionarea
platformei Servicii Online Angajatori], accesibil aici. 
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* * *

SECȚIUNEA 2

2.Migrarea şi  autentificarea utilizatorilor înregistrați  în platformele card-
profesional.ro  sau locuridemuncaharghita.ro 

Utilizatorii care sunt înregistrați în platforma locuridemuncaharghita.ro vor putea accesa
Platforma Servicii Online Angajatori (S.O.A.)  utilizând credențialele de acces utilizate în
locuridemuncaharghita.ro.
La  prima  autentificare  în  platforma  Servicii  Online  Angajatori este  necesară  migrarea
contului  din  platforma  locuridemuncaharghita.ro în  noua  platforma Servicii  Online
Angajatori. Apoi vă recomandăm să vă schimbați parola, urmând  procedura de setare -
resetare parolă menționată mai jos. 

Utilizatorii  care  sunt  înregistrați  în  platforma  card-profesional.ro   vor  putea  accesa
Platforma Servicii Online Angajatori (S.O.A.) creând un cont nou. 

Menționăm  faptul  că  migrarea  trebuie  efectuată  doar  la  prima  autentificare  în  noua
platformă urmând instrucțiunile de mai jos:

2.1. Paşi pentru migrarea conturilor

Pasul  1: Accesați  pagina de autentificare (https://www.anofm.ro/serviciionline/html)   -
apăsați butonul [Autentificare]

Va  fi  afişată  fereastra  de  autentificare  unde  veți  introduce  CUI  şi  parola  folosite  la
autentificarea în platforma  locuridemuncaharghita.ro. Va fi afişat un mesaj de informare
privind portalul unde dețineți contul (card-profesional.ro sau locuridemuncaharghita.ro).
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De asemenea utilizatori care dețin cont în ambele aplicații pot opta pentru care cont să
îl migreze având în vedere datele din fiecare cont, cu recomandarea să migreze contul
unde are mai multe oferte introduse. 

Pasul  2: După  apăsarea  butonului  [Continuați  cu  autentificarea],  veți  fi  redirecționați
către pagina ”Termeni şi condiții”:
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După acceptarea  termenilor  şi  condițiilor  de  utilizare  prin  apăsarea  butonului  [Acceptă
TOS] veți fi direcționat către pagina de migrare a contului. Pe viitor e posibil să dezvoltăm
noi  aplicații  în  cadrul  acestei  platforme  Servicii  Online  Angajator.  Acceptul  TOS
presupune acceptul dvs. pentru a utiliza platforma în termenele şi condițiile stabilite
pentru toate aplicațiile – serviciile viitoare dezvoltate în conformitate cu prevederile şi
modificările ulterioare. 

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  şi  veți  putea  accesa  platforma  accesând  butonul
[Autentificare].

2.2. În cazul în care nu vă reamintiți parola de acces

2.2.1. În portalul card-professional.ro, 
vă recomandăm să procedați la crearea unui cont nou conform SECȚIUNII 1 din prezentele 
instrucțiuni. 

2.2.2. În portalul locuridemuncaharghita.ro
Vă rugăm să accesați platforma locuridemuncaharghita.ro  şi să procedați la schimbarea 
parolei după care să reveniți pe platforma Servicii Online Angajatori pentru a relua 
procedura de migrare. Menționăm faptul că migrarea se va face în acelaşi mod cum este 
menționat mai sus, în SECȚIUNEA 2.1.

2.2.3.  Pe  platforma  servicii  Online  Angajatori urmați  procedura  de  setare  -  resetare
parolă, menționată mai jos. 
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*  *  *

SECȚIUNEA 3

3. Autentificarea în conturilor existente sau migrate. 
Pasul  1: Accesați  pagina de autentificare (https://www.anofm.ro/serviciionline/html)   -
apăsați butonul [Autentificare]

Pasul 2: Va fi afişată fereastra de autentificare unde veți introduce CUI şi parola folosite la
autentificarea în aplicația locuridemuncaharghita.ro

SAU 

Aveți posibilitatea să resetați parola urmând Procedura de resetare parolă, menționată mai
jos. 
După ce  vă veți  autentifica,  vă recomandăm să consultați  manualul  de  utilizare pentru
fiecare serviciu în parte :

 InternShip: Registrul contractelor de Internship;
 SEMM- Permite gestionarea ofertelor de locuri de muncă vacante sau ocupate;

Pe viitor e posibil să dezvoltăm noi aplicații în cadrul platformei Servicii Online Angajatori.
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4.Procedura de setare - resetare parolă este: 

La autentificare folosiți doar partea numerică a CUI-ului, fară RO. 
Introduceți  o  parolă  greşită  şi  va  apare  butonul  [Schimbați  parola] .

La apăsarea butonului [Schimbați parola] veți confirma din nou că doriți schimbarea parolei
şi va fi afişată o atenționare în care este menționată adresa de email la care se va trimite
un mesaj ce va conține un link pentru schimbarea parolei. 
Dacă nu aveți o adresă de email configurată pentru gestionarea contului, va fi afişat un
mesaj de atenționare. 

Apoi  se  va  afişa  mesajul: Vi  s-a  trimis  un  email  pentru  continuarea  procesului  de
schimbare a parolei!
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Accesați linkul transmis pe email şi veți fi direcționat pe pagina: 
Verificați căsuța de email, chiar şi în secțiunea SPAM, şi accesați linkul din email şi veți fi
direcționat către pagina de mai jos unde veți seta o parola nouă. 

Apoi  veți  fi  redirecționat  pe  pagina  de  Autentificare  unde  veți  putea  folosi   noile
credențiale. 

Atenție! 
Puteți solicita resetarea parolei ori de câte ori doriți, cu precizarea că odată accesat linkul
respectiv asigurați-vă că duceți procedura până la final şi vă autentificați în aplicație. Dacă
vă întrerupeți şi reveniți după mai mult de 15 minute sesiunea expiră şi trebuie să solicitați
din nou reactivarea linkului de schimbare a parolei. Acest lucru va fi evidențiat prin faptul
că la reaccesarea linkului de schimbare a parolei , câmpurile destinate pentru a introduce
parola nouă nu mai sunt vizibile, în acest caz vă recomandăm să accesați pagina publică
https://www.anofm.ro/serviciionline/serviciionlineangajatori.html şi  să  transmiteți  o
problemă de autentificare selectând tipul de răspuns predefinit Link de schimbare parola
nu deschide nici o pagina.

A se observa în imaginea de mai jos faptul că nu sunt afişate câmpurile pentru a introduce
parola nouă. 
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5.Pentru suport privind problemele tehnice 

Dacă întâmpinați probleme tehnice de accesare a platformei  Servicii Online Angajatori vă 
rugăm să accesați formularul de contact dedicat suportului .

Vă  recomandăm să  acordați  atenție  sporită  completării  câmpurilor  deoarece  furnizarea
informațiilor cât mai detaliate ne ajută să identificăm punctual problema dvs.

De asemenea capturile de ecran ne ajuta să identificăm punctual problema dvs.

A se observa faptul că doar câmpul telefon nu este obligatoriu.
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La selectarea unui  Tip de problema, pentru anumite situații, veți observa că veți putea
primi indicații cu scris roşu, urmați indicațiile şi dacă problema persistă, reveniți pentru
depunerea unei solicitări. 

Dacă indicația v-a fost de ajutor, veți putea renunța la trimiterea solicitării apăsând butonul
“Renunț”. 

Exemplu:  
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6.Protecția datelor cu caracter personal:

Platforma Servicii Online Angajatori prelucrează date cu caracter personal respectând măsuri
tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidențialitatea, integritatea şi
accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul
neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în
vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a
respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Vă recomandăm să consultați periodic Politica privind protecția datelor cu caracter personal
accesând linkul: 

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=1&subcateg=92&idpostare=1993 

7.Alte informații utile şi recomandări

Consultați periodic instrucțiunile de înregistrare – autentificare şi  manualele de utilizare
ale aplicațiilor, ANOFM actualizează periodic aceste instrucțiuni. 

1. Recomandări pentru gestionarea contului 
Vă  recomandăm,  ca  pentru  gestionarea  contului  privat  pe  platforma  Servicii  Online
Angajatori să furnizați o adresă de mail nenominală, de tipul secretariat sau resurse umane,
astfel veți evita imposibilitatea accesului în cazul fluctuațiilor de personal din cadrul firmei
dvs.

De  asemenea,  pentru a  permite  accesul  în  contul  privat  al  firmei,  doar  a  persoanelor
autorizate vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de email ( ajofm.xx@anofm.gov.ro unde xx
reprezintă  indicatorul  auto  al  județului  dvs.) formularul  [Actualizare  date  pentru
gestionarea  platformei  Servicii  Online  Angajatori],  accesibil  aici,  completat  de  către
administratorul  /  împuternicitul firmei  (format  PDF),  semnat  şi  scanat  prin  care  să  ofere
informațiile necesare creării sau actualizării datelor. 

Menționăm, faptul  prin nedeclararea unei adrese de email pentru gestionarea contului, nu
vă putem oferi acces la serviciile online dedicate agenților economici. Vă recomandăm să
furnizați  o  adresa  de  email  nenominală  pentru  gestionarea  contului  (Ex.:
resurse.umane@...., etc.).

2. Recomandări pentru transmiterea fişierelor
Denumiți fişierul utilizând CUI – ul firmei şi data cererii de forma: 

Zzllaaaa_CUI.pdf exemplu 17032022_1234567.pdf
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Puteți solicita resetarea parolei ori de câte ori doriți, cu precizarea că odată accesat linkul
respectiv asigurați-vă că duceți procedura până la final şi vă autentificați în aplicație. Dacă
vă întrerupeți şi reveniți după mai mult de 15 minute sesiunea expiră şi trebuie să solicitați
din nou reactivarea linkului de schimbare a parolei. Acest lucru va fi evidențiat prin faptul
că la reaccesarea linkului de schimbare a parolei , câmpurile destinate pentru a introduce
parola nouă nu mai sunt vizibile, în acest caz vă recomandăm să accesați pagina publică
https://www.anofm.ro/serviciionline/serviciionlineangajatori.html şi  să  transmiteți  o
problemă de autentificare selectând tipul de răspuns predefinit Link de schimbare parola
nu deschide nici o pagina

3. Ce fac dacă am mutat sediul social al firmei în alt județ?
După ce mutați sediul social al firmei în alt județ, vă recomandăm:

1. Să vă autentificați în Platforma Servicii Online Angajatori şi să modificați sediul social
al firmei accesând butonul dedicat Modifica informații firma. 

SAU 

2. Dacă nu aveți acces pe platforma  Servicii Online Angajatori deschideți un tichet prin
intermediul meniului Raportează problemă de înregistrare - autentificare, menționând
informațiile necesare pentru actualizarea datelor.
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