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Anexa nr. 2
la cerere 
LISTA
persoanelor pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
 Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
 a -Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de alertă;
 b - Indemnizația solicitată**).
Nr. Crt.
Numele si prenumele salariatului
CNP
Nivel de educaţie (ISCED)
Reşedinţa (urban / rural)
Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat
Data suspendării contractului individual de muncă*) 
a
b
Total
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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