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hirdetések

A rengeteg papírmunkától menti 
meg a munkaadókat, valamint a 
könyvelőket az az információs 
rendszer, amelyet egy hónapja 
máris tesztelnek Hargita megye 
néhány vállalatánál. A hibalehe-
tőség minimális, és több idő jut 
az ügyfél számára.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A bürokrácia csökkentését 
és a „papírtologató” hu-
mánerőforrás hasznosabb 

kihasználását segíti elő annak az 
információs rendszernek a beve-
zetése, amelyet kísérleti szinten 
június elejétől ki is próbáltak 
néhány Hargita megyei munka-
adóknál. 

A jövőben az egész országra 
kiterjeszthető projektet négyes 
összefogással – a Kovászna Me-
gyei Munkaerő-elhelyező Ügy-
nökség mint főpályázó és a Har-
gita Megyei Munkaerő-elhelyező 
Ügynökség, az Országos Mun-
kaerő-elhelyező Ügynökség és 
az osztrák munkaerő elhelyezési 
ügynökség (AMSBG) mint part-
nerek – hozták létre. 

Amint Jánó Edittől, a Hargi-
ta Megyei Munkaerő-elhelyező 

Ügynökség aligazgatójától meg-
tudtuk, a projekt része egy olyan 
adatbázis létrehozása, amelynek 
segítségével sok papírmunkától 
mentik meg a munkaadókat, de 
főleg a könyvelőségeket. A rend-
szer aktiválásával a munkaadók-
nak nem kell minden hónapban 
kitölteniük a jelenlétet, a bérje-
lentést, a nyilatkozatot és a ked-
vezményekre, pénzügyi támoga-
tásra, kiegészítésekre vonatkozó 
táblázatot, hanem csupán a leg-

frissebb információkat írják be, a 
többit automatikusan kiegészíti 
a rendszer. A hibalehetőség is 
minimális, a rendszer ellenőrzi 
is az adatbevitelt, jelzi, ha nincs 
minden ablak pontosan kitölt-
ve. A frissített dokumentumokat 
eljuttathatják a megyei munka-
erő-elhelyezési ügynökséghez 
off line vagy online módon is: ez 
utóbbi esetében feltöltik a www.
pisa.anofm.ro honlapra, majd 
az aláírt nyomtatványokat pos-
tán is eljuttatják az ügynök-
séghez. Offline mód esetén, ha 
a munkaadónak otthon nincs 
internetelérhetősége, adathordo-
zón juttatja el az ügynökség mun-
kapontjaira. „A rendszer alkalma-
zásával az ügynökségnél felszaba-
dul legalább két olyan munkatár-
sunk, aki úgymond papírtologa-
tással foglalkozott, és aktívabban 
részt vehet az ügyfélfogadásban” 
– emelte ki a projekt gyakorlati 
hasznát Jánó Edit.

A projektbemutató nagy érdek-
lődésre tartott számot, könyvelő-
ségi cégektől, a pénzügytől, kifize-
tési ügynökségtől, a prefektúráról, 
szakszervezetektől, patronátusok-
tól is voltak képviselők a tegnapi 
ismertetőn.
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Mentőöv a könyvelőknek

Tiberiu Pănescu, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség vezetője. Felszámolnák a papírtologatást  fotó: mihály lászló
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csíkszeredában
Nistor Attila: 0747–140901 (központ)
Imre István: 0745–107618 (központ)

Rácz Dezső: 0740–619711 
(Kalász és Tudor negyed)

Elekes Csaba: 0745–54 4590 
(Csíksomlyó és környéke)

Banceanu Tibor: 0743–978705  
(Zsögöd és környéke)

székelyudvarhelyen
krafft istván: 0742–419786
Jakab Zoltán: 0743–643995
Győrfi András: 0744–391537

 
A rendszer aktiválásával 
a munkaadóknak nem 
kell minden hónapban 
kitölteniük a jelenlétet, 
a bérjelentést, a nyilat-
kozatot és a kedvezmé-
nyekre, pénzügyi támo-
gatásra, kiegészítésekre 
vonatkozó táblázatot, 
hanem csupán a leg-
frissebb információkat 
írják be, a többit auto-
matikusan kiegészíti a 
rendszer. 


