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SOLICITĂ
ACUM

ELIBERAREA 
CARDULUI!

Beneficii pentru
INSTITUŢII PUBLICE

- acces rapid la informaţiile privind statutul de asigurat al unei 
persoane deţinătoare de card;

- instituţiile au acces rapid la informaţiile referitoare la persoane 
care beneficiază de anumite drepturi şi facilităţi conform legislaţiei 
în vigoare;

- costuri scăzute ale accesului la informaţie, nefiind  necesare 
instalarea la sediul instituţiilor de echipamente hardware şi 
software costisitoare;

- accesul la informaţii se face simplu, prin accesarea secţiunii 
dedicate special în cadrul portalului, în condiţiile unei înrolări 
prealabile în sistem (www.card-profesional.ro).
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- gestionarea facilă a informaţiilor referitoa-

re la tranzacţiile fiecărui deţinător de 
carduri, respectiv inserţia pe piaţa muncii, 
participarea la cursuri de perfecţionare, 
precum şi istoricul tranzacţiilor efectuate;
- degrevarea personalului SPO prin 
promovarea unui instrument modern şi 
transparent de mediere.

Beneficii pentru 
SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE

- reducerea efortului de timp pentru personalul SPO prin accesul rapid la 
informaţii legate de persoanele în căutarea unui loc de muncă;
- prin emiterea şi gestionarea Cardului Profesional European se obţine 
un instrument util în ceea ce priveşte domeniul formării profesionale prin 
care se va putea corela cererea cu oferta de pe piaţa muncii;

Beneficii pentru
ANGAJATORI

ŞI FORMATORI

- posibilitatea promovării locurilor de 
muncă vacante către persoanele cu 
profilul adecvat;
- posibilitatea promovării locurilor  de 
muncă şi în cazul sediilor de lucru, nu 
numai la nivelul sediului principal, cu 
posibilitatea gestionării acestor 
informaţii în sistem, astfel încat să 
existe informaţii primare pentru 
determinarea plăţilor în cazul în care 
şomerul acceptă un loc de muncă în 
altă localitate decât  cea în care 
locuieşte la momentul înregistrării în 
sistem ca şomer;
- posibilitatea promovării cursurilor de 
formare disponibile;
- acces rapid la informaţiile publice ale 
unui deţinător de card;
- posibilitatea confirmării ocupării unui 
loc de muncă, astfel încât să se închidă 
circuitul informaţional cu privire la 
ofertele  disponibile pe piaţa muncii, 
aproape în timp real.

Beneficii pentru
DEŢINĂTORII DE CARD

- transparenţă şi acces rapid prin 
intermediul portalului (www.card-

profesional.ro) la vizualizarea, modifi-
carea sau actualizarea contului 
personal;
- contul personal conţine, într-un mod 
personalizat, informaţiile legate de 
locurile de muncă şi cursurile de formare 
disponibile; 
- prezentarea profilului său (CV în format 
Europass) la interviul cu un angajator 
într-un mod facil, angajatorul având 
acces prin intermediul portalului, 
folosind cardul, la aceste informaţii;
- acces transparent la serviciile de 
informare şi consiliere privind cariera 
profesională a tuturor persoanelor care 
se adresează SPO pentru a fi sprijiniţi în 
luarea unor decizii privind cariera;
- sistemul pune la dispoziţie o platformă 
de gestiune a ofertelor şi cererilor pentru 
locuri de muncă atât de pe piaţa 
naţională cât şi din UE, portofolii ce vor 
putea fi comunicate on-line atât 
deţinătorilor de carduri cât şi ofertanţilor;
- facilitarea recunoaşterii calificărilor 
profesionale la nivel european aşa cum 
se prevede în DE nr. 36/2005.
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