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Anexa nr. 4  la Procedura
TABEL NOMINAL*)
 
cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. III alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj
Nr.
crt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
Conventia nr.             1
Data
Conventiei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Numele si prenumele salariatului           3
CNP             4
Nivel de educaţie (ISCED)           5
Reşedinţa (urban / rural)           6
Categoria             7
Salariul de bază al angajatului            8
Numărul orelor lucratoare din luna          9
Numărul orelor  efectiv lucrate          10
Suma cuvenita pentru timpul efactiv lucrat           11
OBS.             12
Total A1
*) Angajatorul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document. Coloana 1 se completează cu numărul convenţiei încheiate cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. Coloana 2 se completează cu data convenţiei încheiate cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti (zz/ll/aaaa). Coloanele 3 şi 4 se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal. Coloana 7 se completează după cum urmează: 	cod A - persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr.  394/2020 privind  declararea stării de  alertă şi măsurile care  se  aplică pe  durata acesteia pentru  prevenirea şi combaterea efectelor  pandemiei de  COVID-19, înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; 	cod B - persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.      Coloana 10 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute la art. III alin. (1) sau, după caz, alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 (inclusiv orele aferente concediului de odihnă); Coloana 11 se completează cu suma cuvenită lunar, proporțional cu numărul de ore completat în coloana 10; Coloana 12 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu. Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 11.
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