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Anexa 4 

la Procedură 
   

Angajator ______________________________________________ 

CUI / CIF ________________________________________________ 

Cod CAEN _______________________________________________ 

Adresa __________________________________________________ 

Cont IBAN _______________________________________________ 

Deschis la ________________________________________________ 

Telefon/fax ____________________________________________ 

E-mail __________________________________________________ 

TABEL NOMINAL*) 

cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. I alin. (1)  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială  

după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,  

precum și pentru modificarea unor acte normative 

Luna _______________ anul __________ 

 
Nr. 
crt. 

Convenția 
nr. 

Data 
convenției 

Numele și 
prenumele 

Codul 
numeric 

personal 

Nivelul 
de 

educație 

(ISCED) 

Reședința 
(urban/rural) 

Categoria 
de 

persoane 

Salariul 
angajatului 

Numărul 
orelor 

lucrătoare 

din lună 

Numărul 
orelor 

efectiv 

lucrate 

Suma cuvenită 
potrivit art. I  

alin. (1) din 

Ordonanța de 
urgență a 

Guvernului      

nr. 220/2020, 
proporţional cu 

timpul efectiv 

lucrat   

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

...             

TOTAL: A1  

 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar _________________________ 

Semnătura ___________________________ 

Data ________________________________ 

*) 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/aa). 

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 sau a stării de alertă, 

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; 

 cod C - persoane în vârstă de peste 50 de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii 
străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, 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 de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 

(inclusiv orele aferente concediului de odihnă); 

Coloana 11 se completează cu suma cuvenită potrivit art. I  alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020, respectiv  50% din salariul angajatului, dar nu 
mai mult de 2.500 lei, proporţional 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. 


