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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 4/1999 privind unele mãsuri de protecþie pentru personalul
al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective
determinate de reorganizarea Regiei Naþionale a Pãdurilor
În temeiul art. 11 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 4/1999,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 4/1999 privind
unele mãsuri de protecþie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei
Naþionale a Pãdurilor, prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Concomitent cu începerea procesului de disponibilizare a personalului prin concedieri colective, Regia

Naþionalã a Pãdurilor trebuie sã depunã la Agenþia
Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã dovada
plãþii contribuþiei la Fondul pentru plata ajutorului de ºomaj.
Art. 3. Ñ Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, Ministerul
Finanþelor, Regia Naþionalã a Pãdurilor, Agenþia Naþionalã
pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã ºi Comisia
Naþionalã pentru Statisticã vor lua mãsurile necesare în
vederea aplicãrii normelor menþionate la art. 1.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Bucureºti, 11 mai 1999.
Nr. 367.

Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 226/21.V.1999
ANEXÃ

NORME
pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 4/1999
privind unele mãsuri de protecþie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut
ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naþionale a Pãdurilor
Art. 1. Ñ În conformitate cu art. 1 alin. (1) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 4/1999, denumitã
în continuare ordonanþã, beneficiazã de mãsurile de protecþie prevãzute în acest act normativ personalul care va fi
disponibilizat prin concedieri colective, astfel cum sunt definite în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 9/1997,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1997 ºi apoi
modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 52/1998, rezultate din procesul de reorganizare a Regiei Naþionale a Pãdurilor.
Art. 2. Ñ În conformitate cu art. 1 alin. (2) din ordonanþã, aprobarea disponibilizãrilor colective se face în baza
Hotãrârii Guvernului nr. 982/1998 privind restructurarea
Regiei Naþionale a Pãdurilor, prin ordin al ministrului apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului.
Art. 3. Ñ Numãrul persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, astfel cum sunt definite la art. 2 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 9/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se calculeazã în funcþie de
numãrul efectiv de salariaþi existent în cadrul Regiei
Naþionale a Pãdurilor (aparatul propriu al regiei ºi unitãþile
din structura acesteia) la data restructurãrii ºi de numãrul
salariaþilor preluat de regie în urma procesului de restructurare, aprobat de Consiliul de administraþie al Regiei
Naþionale a Pãdurilor.
Art. 4. Ñ În carnetul de muncã al persoanei cãreia i
s-a desfãcut contractul individual de muncã ºi care beneficiazã de plata compensatorie se va face ºi menþiunea ”beneficiar de drepturi, conform Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 4/1999Ò.
Art. 5. Ñ Listele cuprinzând salariaþii cãrora li s-a desfãcut contractul individual de muncã, în care se va înscrie
domiciliul stabil al acestora, se vor întocmi conform anexelor nr. 1a) ºi nr. 1b) la norme, în cinci exemplare, respectiv trei exemplare, de cãtre unitãþile din structura Regiei
Naþionale a Pãdurilor, ºi se vor transmite conform circuitului stabilit în anexa nr. 1c) la norme.
Art. 6. Ñ (1) Listele vizate de Regia Naþionalã a
Pãdurilor vor fi transmise, în termen de cel mult 30 de zile
de la data desfacerii contractelor individuale de muncã ale
persoanelor disponibilizate, de cãtre unitãþile din structura
Regiei Naþionale a Pãdurilor, agenþiilor pentru ocupare ºi
formare profesionalã în a cãror razã teritorialã îºi au domiciliul salariaþii disponibilizaþi, însoþite de adresa întocmitã
conform anexei nr. 2a) la norme, precum ºi de copii de pe
carnetele de muncã, de pe buletinele (cãrþile) de identitate
ºi de pe ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei
mediului.
(2) Regia Naþionalã a Pãdurilor va transmite Agenþiei
Naþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã numãrul
persoanelor disponibilizate, beneficiare de plãþi compensatorii, pe judeþe, conform anexei nr. 2b) la norme.
Art. 7. Ñ (1) Salariul mediu net pe ramurã, prevãzut la
art. 2 alin. (1) din ordonanþã, este câºtigul salarial mediu
net lunar pe ramura ”Silviculturã, exploatarea forestierã ºi

economia vânatuluiÒ, cod CAEN 02, comunicat în scris
Regiei Naþionale a Pãdurilor ºi Agenþiei Naþionale pentru
Ocupare ºi Formare Profesionalã de cãtre Comisia
Naþionalã pentru Statisticã pânã la data de 25 a lunii pentru luna anterioarã.
(2) Regia Naþionalã a Pãdurilor ºi Agenþia Naþionalã
pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã vor transmite unitãþilor din structurile lor, pânã la data de 30 a lunii pentru
luna anterioarã, câºtigul salarial mediu net lunar pe
ramurã.
Art. 8. Ñ (1) Regia Naþionalã a Pãdurilor, prin unitãþile
din structura sa, va calcula iniþial sumele aferente plãþilor
compensatorii pe baza câºtigului salarial mediu net lunar
pe ramurã, cunoscut la data desfacerii contractului individual de muncã.
(2) Regularizarea sumelor aferente plãþilor compensatorii
cuvenite se va face de cãtre Regia Naþionalã a Pãdurilor,
prin unitãþile din structura sa, în termen de cel mult 15 zile
de la comunicarea de cãtre Comisia Naþionalã pentru
Statisticã a câºtigului salarial mediu net lunar pe ramurã
pentru luna în care s-a desfãcut contractul individual de
muncã.
Art. 9. Ñ (1) Sumele de bani aferente plãþilor compensatorii, suportate din bugetul de venituri ºi cheltuieli al
Regiei Naþionale a Pãdurilor ºi din bugetul Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj, în cuantumul stabilit conform
art. 2 alin. (1) din ordonanþã, se transferã lunar în conturi
curente personale purtãtoare de dobândã, deschise pe
numele beneficiarilor la sucursalele judeþene ºi a municipiului Bucureºti ale Casei de Economii ºi Consemnaþiuni în a
cãror razã teritorialã îºi au domiciliul beneficiarii.
(2) Prima operaþiune de virare se va efectua de cãtre
unitãþile din structura Regiei Naþionale a Pãdurilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data desfacerii contractelor individuale de muncã ale persoanelor disponibilizate.
(3) La expirarea perioadei corespunzãtoare plãþilor compensatorii din bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Naþionale a Pãdurilor, sumele de bani aferente plãþilor
compensatorii se suportã din bugetul Fondului pentru plata
ajutorului de ºomaj.
Art. 10. Ñ (1) O datã cu virarea sumelor de cãtre unitãþile din structura Regiei Naþionale a Pãdurilor ºi de agenþiile pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, în conturile curente personale purtãtoare de dobândã, acestea vor vira ºi comisionul aferent, stabilit prin convenþiile încheiate între Regia
Naþionalã a Pãdurilor, Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi
Formare Profesionalã ºi centrala Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni.
(2) Sucursalele judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, ale Casei de Economii ºi Consemnaþiuni vor
efectua plata cãtre beneficiarii de plãþi compensatorii în termen de 5 zile de la data intrãrii în cont a sumelor virate.
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Art. 11. Ñ (1) Sumele de bani aferente plãþilor compensatorii pot fi acordate într-o singurã tranºã, potrivit art. 2
alin. (2) lit. a) din ordonanþã, pentru dezvoltarea unei societãþi comerciale la care titularul deþine sub 5% din totalul
drepturilor de vot în adunarea generalã a acþionarilor sau
pentru dezvoltarea unei societãþi comerciale la care titularul
devine asociat, pentru desfãºurarea unei activitãþi pe cont
propriu, precum ºi pentru achiziþionarea sau asocierea în
vederea achiziþionãrii de inventar agricol sau cumpãrarea
de acþiuni.
(2) Titularul plãþilor compensatorii va depune un angajament la unitatea din structura Regiei Naþionale a Pãdurilor
din cadrul cãreia a fost disponibilizat, întocmit în scris conform anexei nr. 3a) la norme, precum ºi la agenþia pentru
ocupare ºi formare profesionalã judeþeanã, respectiv a
municipiului Bucureºti, în a cãrei razã teritorialã îºi are
domiciliul, conform anexei nr. 3b) la norme; acestea vor
vira simultan în contul curent personal sumele de bani
reprezentând plãþile compensatorii.
(3) Sumele de bani acordate într-o singurã tranºã se
vor elibera prin virament în contul societãþii comerciale pentru care se face solicitarea, la cererea titularului de cont
curent personal, cu acordul prealabil al unitãþilor din structura Regiei Naþionale a Pãdurilor ºi al agenþiilor pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti.
(4) Plãþile care se acordã într-o singurã tranºã nu se
vor efectua decât dupã regularizarea prevãzutã la art. 8
alin. (2).
Art. 12. Ñ (1) Sumele de bani aferente plãþilor compensatorii, reprezentând prima tranºã prevãzutã la art. 2
alin. (2) lit. b) din ordonanþã, se vor acorda, dupã regularizare, dupã cum urmeazã:
a) echivalentul a patru salarii medii nete pe ramurã,
care au stat la baza stabilirii dreptului la plata compensatorie, pentru constituirea capitalului social minim ºi acoperirea
cheltuielilor necesare în vederea înfiinþãrii societãþilor comerciale pentru care legea prevede un capital social minim,
din bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Naþionale a
Pãdurilor, prin unitãþile din structura sa, sau, dupã caz, din
Fondul pentru plata ajutorului de ºomaj;
b) echivalentul a douã salarii medii nete pe ramurã,
care au stat la baza stabilirii dreptului la plata compensatorie, în vederea înfiinþãrii unei societãþi comerciale pentru
care legea nu prevede capital social minim sau pentru înfiinþarea unei asociaþii familiale, din bugetul de venituri ºi
cheltuieli al Regiei Naþionale a Pãdurilor, prin unitãþile din
structura sa, sau, dupã caz, din Fondul pentru plata ajutorului de ºomaj.
(2) Sumele de bani reprezentând a doua tranºã vor fi
utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru dezvoltarea activitãþii.
(3) Sumele de bani solicitate conform prevederilor
alin. (1) ºi (2) se vor transmite Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni în baza angajamentelor prevãzute la art. 11
alin. (2).
Art. 13. Ñ Plata se va face de cãtre Casa de Economii
ºi Consemnaþiuni direct beneficiarului sau prin virament în
contul persoanei juridice indicate de titular, conform aprobãrilor transmise Casei de Economii ºi Consemnaþiuni, de
cãtre unitãþile din structura Regiei Naþionale a Pãdurilor ºi
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de agenþiile pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, pentru fiecare titular în parte, dupã caz:
a) direct beneficiarului, în cazul desfãºurãrii unei activitãþi comerciale pe cont propriu ºi, respectiv, în cazul achitãrii primei tranºe pentru înfiinþarea sau asocierea în
vederea înfiinþãrii unei societãþi comerciale ori asociaþii familiale;
b) prin virament, în cazul majorãrii capitalului social,
dezvoltãrii sau asocierii în vederea dezvoltãrii unei societãþi
comerciale, achiziþionãrii sau asocierii în vederea achiziþionãrii de inventar agricol ori pentru cumpãrarea de acþiuni.
Art. 14. Ñ În termen de 90 de zile de la data efectuãrii plãþii beneficiarul va prezenta Regiei Naþionale a
Pãdurilor, prin unitãþile din structura sa, ºi agenþiilor pentru
ocupare ºi formare profesionalã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, dupã caz, urmãtoarele documente justificative:
a) copie de pe certificatul de înmatriculare, de pe statutul societãþii comerciale înfiinþate ºi de pe codul fiscal;
b) autorizaþie pentru desfãºurarea de activitãþi pe cont
propriu, pe bazã de liberã iniþiativã;
c) copie de pe autorizaþia de funcþionare a asociaþiei
familiale;
d) acte prin care se dovedeºte achiziþionarea de inventar agricol sau cumpãrarea de acþiuni;
e) în cazul dezvoltãrii unei societãþi comerciale, se vor
prezenta acte doveditoare privind majorarea capitalului
social.
Art. 15. Ñ (1) Pentru deschiderea de conturi curente
personale ºi pentru operaþiunile efectuate în acestea nu se
percepe comision de la beneficiarii de plãþi compensatorii.
(2) Comisioanele percepute de Banca Naþionalã a
României, în baza Circularei nr. 9/1998 privind comisoanele
încasate de Banca Naþionalã a României pentru serviciile
de plãþi fãrã numerar, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 280 din 29 iulie 1998, se vor
suporta de cãtre titularul contului curent personal.
Art. 16. Ñ În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a)
din ordonanþã, dovada utilizãrii sumei reprezentând plata
compensatorie în scopul cumpãrãrii de acþiuni se va face
cu extras de cont sau, dupã caz, cu situaþia detaliatã a
contului de acþiuni, eliberatã de societatea de valori mobiliare.
Art. 17. Ñ (1) Orice modificare a situaþiei iniþiale prevãzute în anexele nr. 1a) ºi 1b) la norme, constatatã de
cãtre Regia Naþionalã a Pãdurilor, prin unitãþile din structura sa, de cãtre agenþiile de ocupare ºi formare profesionalã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, sau de
cãtre sucursalele judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, ale Casei de Economii ºi Consemnaþiuni va fi
comunicatã, dupã caz, celorlalte unitãþi menþionate, care vor
acþiona în consecinþã.
(2) Unitãþile din structura Regiei Naþionnale a Pãdurilor
vor comunica agenþiilor pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, data expirãrii plãþilor compensatorii suportate din bugetele de venituri
ºi cheltuieli ale acestora.
Art. 18. Ñ Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 2a), 2b), 3a)
ºi 3b) fac parte integrantã din prezentele norme.
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ANEXA Nr. 1a)
la norme

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR
ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
Vizat

REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR

Unitate fãrã personalitate juridicã ............................
Sediul .........................................................................
Telefon .......................................................................
Numãrul efectiv al salariaþilor ...................................
Numãrul salariaþilor disponibilizaþi .............................

REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR

Director general,
................................

LISTA

cuprinzând persoanele care beneficiazã de plãþi compensatorii, conform Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 4/1999, ca urmare a restructurãrii Regiei Naþionale a Pãdurilor,
aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 982/1998 ºi prin Ordinul ministrului apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. ................./.......................*)
Salariul mediu net pe economie cunoscut la data stabilirii dreptului ................................ lei
Salariul mediu net pe ramurã cunoscut la data stabilirii dreptului .................................... lei
Nr.
crt.

Numele ºi
prenumele

Codul numeric
personal sau data
ºi locul naºterii

Domiciliul
stabil**)

Data desfacerii
contractului individual
de muncã

Vechimea
în muncã

0

1

2

3

4

5

Plata compensatorie, conform vechimii în muncã***)
Din care, plãtitã de:
Total
Regia Naþionalã
Agenþia pentru ocupare ºi formare
a Pãdurilor***)
profesionalã judeþeanã****)
Numãr
Suma
Numãr
Suma
Numãr
Suma
salarii
Ñ lei Ñ
salarii
Ñ lei Ñ
salarii
Ñ lei Ñ
6

7

8

9

10

11

Numãrul
contului
personal*****)
12

NOTÃ:
Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 1 ºi 2 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 4/1999. Tabelul nu cuprinde persoanele care îndeplinesc condiþiile de
înscriere la pensie în luna în care are loc desfacerea contractelor individuale de muncã.
Conducãtorul unitãþii,
...................................
*****)
*****)
*****)
*****)
Bucureºti.
*****)

Reprezentanþii salariaþilor,
..........................................

Data prezentatã la art. 1 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 4/1999.
Se va trece adresa completã a domiciliului stabil (localitatea, strada, numãrul, judeþul).
Se completeazã de cãtre Regia Naþionalã a Pãdurilor, prin unitãþile din structura sa.
Se completeazã de cãtre agenþia pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþeanã, respectiv a municipiului
Se completeazã de cãtre Casa de Economii ºi Consemnaþiuni.
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ANEXA Nr. 1b)
la norme

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR
ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
Vizat

REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR

Unitate fãrã personalitate juridicã ............................
Sediul .........................................................................
Telefon .......................................................................
Numãrul efectiv al salariaþilor ...................................
Numãrul salariaþilor disponibilizaþi ............................

REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR

Director general,
................................

LISTA

cuprinzând persoanele disponibilizate ca urmare a restructurãrii Regiei Naþionale a Pãdurilor,
care se încadreazã în prevederile art. 4 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 4/1999

Nr.
crt.

Numele ºi
prenumele

Codul numeric
personal sau
data ºi locul naºterii

Domiciliul
stabil

Data desfacerii
contractului individual
de muncã

Motivaþia, conform prevederilor
art. 7 alin. (2) lit. a)Ñe) din
Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 9/1997 ºi
ale art. 4 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului
nr. 4/1999

0

1

2

3

4

5

NOTÃ:
Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 1 ºi 4 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 4/1999.
Conducãtorul unitãþii,
...................................

Reprezentanþii salariaþilor,
..........................................
ANEXA Nr. 1c)
la norme
CIRCUITUL

anexelor nr. 1a) ºi 1b)
1. Anexa nr. 1a) se întocmeºte în cinci exemplare de cãtre unitãþile din structura Regiei
Naþionale a Pãdurilor, toate exemplarele fiind vizate de aceasta, din care:
a) patru exemplare vizate se transmit unitãþilor din structura Regiei Naþionale a Pãdurilor care
le-au întocmit, iar acestea vor transmite:
¥ douã exemplare agenþiilor pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, în a cãror razã teritorialã îºi au domiciliul persoanele disponibilizate;
¥ un exemplar sucursalelor judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ale Casei de
Economii ºi Consemnaþiuni, în a cãror razã teritorialã îºi au domiciliul persoanele disponibilizate;
¥ un exemplar va rãmâne la unitate;
b) un exemplar vizat va rãmâne la Regia Naþionalã a Pãdurilor.
2. Anexa nr. 1b) se întocmeºte în trei exemplare de cãtre unitãþile din structura Regiei
Naþionale a Pãdurilor, toate exemplarele fiind vizate de aceasta, din care:
a) douã exemplare vizate se transmit unitãþilor din structura Regiei Naþionale a Pãdurilor,
care le-au întocmit, iar acestea vor transmite:
¥ un exemplar agenþiilor pentru ocupare ºi formare profesionalã judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, în a cãror razã teritorialã îºi au domiciliul persoanele disponibilizate;
¥ un exemplar va rãmâne la unitate;
b) un exemplar vizat va rãmâne la Regia Naþionalã a Pãdurilor.
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ANEXA Nr. 2a)
la norme

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR
ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
Vizat

REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR

Unitate fãrã personalitate juridicã ............................
Sediul .........................................................................
Telefon .......................................................................

REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR

Director general,
................................

Cãtre
Agenþia pentru ocupare ºi formare profesionalã
a judeþului ÉÉÉ/municipiului Bucureºti
Prin prezenta va comunicãm cã prin Hotãrârea Guvernului nr. 982/1998 ºi prin Ordinul ministrului nr. ÉÉÉ/ÉÉÉ s-a aprobat restructurarea Regiei Naþionale a Pãdurilor.
Numãrul efectiv al salariaþilor la data intrãrii în vigoare a hotãrârii sus-menþionate este
de ÉÉÉ.............. .
Numãrul total al salariaþilor disponibilizaþi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 4/1999 este de ÉÉÉ.............. .
Numãrul efectiv al salariaþilor disponibilizaþi în conformitate cu prevederile art. 1 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 4/1999, care au domiciliul în judeþul dumneavoastrã, este
de ÉÉÉ............ .
Conducãtorul unitãþii,
ÉÉÉÉ............ÉÉ

ANEXA Nr. 2b)
la norme

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR
ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR

Sediul: bd Magheru nr. 31, sectorul 1, Bucureºti
Telefon: 659.20.20
Codul fiscal ÉÉÉ..............
Cãtre
Agenþia Naþionalã pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã
Prin prezenta vã comunicãm cã prin Hotãrârea Guvernului nr. 982/1998 ºi prin Ordinul ministrului nr. ÉÉÉ/ÉÉÉ s-a aprobat restructurarea Regiei Naþionale a Pãdurilor.
Numãrul efectiv al salariaþilor la data intrãrii în vigoare a hotãrârii sus-menþionate este
de ÉÉ..............É .
Numãrul total al salariaþilor disponibilizaþi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 4/1999 este de ÉÉ..........É, din care beneficiari de plãþi compensatorii É.......ÉÉ, din care, pe judeþe:
Judeþul

Alba
Arad
Argeº
Bacãu
Bihor
Bistriþa-Nãsãud
Botoºani
Braºov

Salariaþi

Judeþul

Brãila
Buzãu
Caraº-Severin
Cãlãraºi
Cluj
Constanþa
Covasna
Dâmboviþa

Salariaþi
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Judeþul

Salariaþi

Judeþul
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Salariaþi

Olt
Prahova
Satu Mare
Sãlaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiº
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Municipiul Bucureºti

Dolj
Galaþi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiþa
Iaºi
Ilfov
Maramureº
Mehedinþi
Mureº
Neamþ

Director general,
ÉÉÉÉÉÉÉ

ANEXA Nr. 3a)
la norme

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR
ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR

Unitate fãrã personalitate juridicã ............................
Sediul .........................................................................
Telefon .......................................................................

Dat în faþa noastrã

ANGAJAMENT

Subsemnatul ..........................., domiciliat în localitatea ..............., str. .............. nr. ..............,
bl. ....., et. ........, ap. .., sectorul/judeþul ......................., posesor al buletinului/cãrþii de identitate
seria ......nr. ......., cod numeric personal .........., eliberat/eliberatã de ......... la data de ........, titular
al contului curent personal purtãtor de dobândã, deschis la unitatea Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni ......, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraþii, mã angajez ca suma de ......... lei sã o utilizez, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 4/1999, în scopul*) ................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .
Mã oblig ca, în termen de 90 de zile de la data la care Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni îmi va elibera suma de bani solicitatã, sã prezint unitãþii fãrã personalitate juridicã
........., din care am fost disponibilizat, copii de pe actele doveditoare**), din care sã rezulte utilizarea sumei în scopul de mai sus.
Contul de virament ............***)
Semnãtura ...................
Data ..............
***) Se va menþiona una dintre situaþiile:
Ñ înfiinþarea sau asocierea în vederea înfiinþãrii unei societãþi comerciale;
Ñ înfiinþarea sau asocierea în vederea înfiinþãrii unei asociaþii familiale;
Ñ desfãºurarea unei activitãþi comerciale pe cont propriu;
Ñ achiziþionarea sau asocierea în vederea achiziþionãrii de inventar agricol;
Ñ cumpãrarea de acþiuni;
Ñ dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltãrii unei societãþi comerciale.
***) Conform art. 14 din prezentele norme.
***) Contul în care se vor vira sumele.
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ANEXA Nr. 3b)
la norme

MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU OCUPARE
ªI FORMARE PROFESIONALÃ

Agenþia pentru ocupare ºi formare profesionalã
a judeþului ............/municipiului Bucureºti

Sediul .........................................................................
Telefon .......................................................................
Codul fiscal ...............................................................

Dat în faþa noastrã

ANGAJAMENT

Subsemnatul ..........................., domiciliat în localitatea ................., str. .............. nr. ..............,
bl. ....., et. ........, ap. .., sectorul/judeþul ......................., posesor al buletinului/cãrþii de identitate
seria ...... nr. ......., cod numeric personal .........., eliberat/eliberatã de ......... la data de ........, titular al contului curent personal purtãtor de dobândã, deschis la unitatea Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni ................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în
declaraþii, mã angajez ca suma de ......... lei sã o utilizez, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 4/1999, în scopul*) ................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .
Mã oblig ca, în termen de 90 de zile de la data la care Casa de Economii ºi Consemnaþiuni
îmi va elibera suma de bani solicitatã, sã prezint Agenþiei pentru ocupare ºi formare profesionalã
a judeþului ......................./municipiului Bucureºti copii de pe actele doveditoare**), din care sã
rezulte utilizarea sumei în scopul de mai sus.
Contul de virament ............***)
Semnãtura ...................
Data ..............
***) Se va menþiona una dintre situaþiile:
Ñ înfiinþarea sau asocierea în vederea înfiinþãrii unei societãþi comerciale;
Ñ înfiinþarea sau asocierea în vederea înfiinþãrii unei asociaþii familiale;
Ñ desfãºurarea unei activitãþi comerciale pe cont propriu;
Ñ achiziþionarea sau asocierea în vederea achiziþionãrii de inventar agricol;
Ñ cumpãrarea de acþiuni;
Ñ dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltãrii unei societãþi comerciale.
***) Conform art. 14 din prezentele norme.
***) Contul în care se vor vira sumele.
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