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Introducerea sistemului de monitorizare a stării cererilor depuse de angajatori pentru 
acordarea subvențiilor și a cererilor depuse de șomeri pentru acordarea facilităților, în 
condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

 
 

 Având în vedere necesitatea asigurării transparenței modului de utilizare a 

fondurilor publice și a principiilor de imparțialitate și asigurarea egalității de 

tratament  față de cetățeni care guvernează activitățile desfășurate de funcționarii 

publici, începând cu data de 21.12.2016,  pe portalul Agenției Județene pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Harghita, este disponibil instrumentul de verificare  a stării 

în care se află cererile depuse de angajatorii din județul Harghita, pentru acordarea 

subvențiilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii defavorizate pe piața muncii, 

în conformitate cu prevederile legale actuale. 

Cererile vor prelucrate în ordinea înregistrării la agenția județeană sau la punctele de 

lucru din județ. 

Prin accesarea butonului <Reg.solicit.subv. > din cadrul secțiunii  <agenți 

economici>  de pe portalul  www.locuridemuncaharghita.ro  în penultima  coloană se 

poate urmării stadiul în care se află cererea și în ultima coloană este înscrisă data la 

care a ajuns cererea la starea respectivă. 

Cererea depusă de angajator va trece prin următoarele stări:  

-Neverificată (echivalentul datei de depunere),  

-Verificată: Acte incomplete/incorecte (documentele se pot completa/corecta în 

termen de 30 zile) 

-Verificată:OK (toate actele sunt în regulă) 

-Verificată: Preaprobat 

-Semnat  

http://www.locuridemuncaharghita.ro/
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În mod similar se poate urmării starea în care se află cererile depuse de șomerii 

înregistrați la agenție pentru acordarea unor facilități,  ca urmare a încadrării în 

muncă, în condițiile legii. 

Pentru șomeri informațiile privind starea cererii se accesează cu butonul 

<Reg.solicit.prime> din cadrul secțiunii <șomeri> de pe portalul  

www.locuridemuncaharghita.ro. 

 

Recomandăm angajatorilor și șomerilor care au depus cereri pentru subvenții, 

respectiv cereri pentru prime, să consulte periodic stadiul în care se află cererile 

depuse pe portalul și la secțiunile indicate. 
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