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HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Procedurilor privind accesul la m„surile pentru stimularea
ocup„rii for˛ei de munc„, modalit„˛ile de finan˛are ∫i instruc˛iunile de implementare a acestora,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 377/2002
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. II alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i
stimularea ocup„rii for˛ei de munc„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Procedurile privind accesul la m„surile
pentru stimularea ocup„rii for˛ei de munc„, modalit„˛ile de
finan˛are ∫i instruc˛iunile de implementare a acestora,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 377/2002, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 310 din
10 mai 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ alineatul (2) al articolului 17 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (3) ∫i (4), cu urm„torul cuprins:
î(3) Furnizorii de servicii prev„zu˛i la alin. (1) sunt
obliga˛i s„ comunice agen˛iei pentru ocuparea for˛ei de

munc„ jude˛ene sau, dup„ caz, a municipiului Bucure∫ti, la
termenele, periodicit„˛ile ∫i Ón forma solicitat„, toate datele
∫i informa˛iile necesare Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea
For˛ei de Munc„ pentru Óndeplinirea atribu˛iilor sale
prev„zute de lege.
(4) Nerespectarea obliga˛iei prev„zute la alin. (3) se
sanc˛ioneaz„ potrivit prevederilor legale.“
2. La articolul 20 se introduce un nou alineat, alineatul (2),
cu urm„torul cuprins:
î(2) Dispozi˛ia de repartizare se elibereaz„ Ón vederea
prezent„rii persoanei Ón c„utarea unui loc de munc„,
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Ónregistrat„ Ón eviden˛a agen˛iei pentru ocuparea for˛ei de
munc„ jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, la
angajator, pentru a participa la selec˛ia organizat„ de
acesta, cu respectarea prevederilor legale, pentru ocuparea
unui loc de munc„ vacant.“
3. Alineatul (3) al articolului 27 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Beneficiarii de indemniza˛ii de ∫omaj sunt obliga˛i
s„ participe la programele de formare profesional„ oferite
∫i organizate de agen˛iile pentru ocuparea for˛ei de munc„,
precum ∫i la examenul de absolvire a acestora ∫i, dup„
caz, la reexaminare.“
4. La articolul 32 alineatul (1) punctul B, litera c) va
avea urm„torul cuprins:
îc) cheltuielile pentru abonamente/bilete de c„l„torie pe
mijloacele de transport Ón comun ∫i/sau cheltuielile de
transport dus-Óntors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu
la locul de cazare, Ón condi˛iile prev„zute la art. 66 1
alin. (2) lit. d) din lege;“.
5. Alineatul (4) al articolului 32 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare
a centrelor de formare profesional„ din subordinea
agen˛iilor pentru ocuparea for˛ei de munc„ ∫i a centrelor
regionale pentru formarea profesional„ a adul˛ilor ale
Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„,
precum ∫i cheltuielile privind proiectele de standarde
ocupa˛ionale, respectiv standarde de preg„tire profesional„,
prev„zute la art. 69 alin. (2) din lege, necesare organiz„rii
programelor proprii de formare profesional„, se suport„ din
bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj.“
6. Alineatul (3) al articolului 39 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Œn cazul programelor de formare profesional„
structurate pe module, la examenul de absolvire pentru
ob˛inerea unui certificat de calificare se pot Ónscrie ∫i
persoanele care au cumulat certificate de absolvire pentru
toate modulele programului de la orice furnizor de formare
autorizat pentru programul respectiv.“
7. La articolul 41 alineatul (2), partea introductiv„ va
avea urm„torul cuprins:
î(2) Persoanele Ónregistrate la agen˛iile pentru ocuparea
for˛ei de munc„, care desf„∫oar„ activit„˛i Ón mediul rural ∫i
nu realizeaz„ venituri lunare sau realizeaz„ venituri lunare
mai mici dec‚t salariul de baz„ minim brut pe ˛ar„
garantat Ón plat„, prev„zute la art. 66 alin. (1) din lege, vor
depune pe l‚ng„ actele prev„zute la alin. (1) ∫i
urm„toarele acte:“.
8. Alineatul (2) al articolului 49 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Persoanelor prev„zute la art. 66 alin. (1) ∫i (2) din
lege li se aplic„ prevederile art. 37 alin. (1) lit. b) din
norme, dac„ nu se prezint„ la examenul de absolvire sau
la reexaminare din alte motive dec‚t cele neimputabile
persoanei, ∫i prevederile art. 37 alin. (6) din norme, dac„
num„rul absen˛elor nemotivate dep„∫e∫te 10% din totalul
orelor prev„zute Ón planul de preg„tire.“
9. Alineatul (2) al articolului 51 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Examenul de absolvire se organizeaz„ Ón termen
de cel mult 15 zile de la finalizarea programului de
formare profesional„.“
10. Dup„ articolul 58 se introduce un nou articol,
articolul 581, cu urm„torul cuprins:
îArt. 581. — Prin derogare de la prevederile art. 35
alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 129/2000 privind

formarea profesional„ a adul˛ilor, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 522/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, examenele de absolvire sus˛inute de participan˛ii
la programele de formare profesional„ acordate gratuit
potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i stimularea ocup„rii for˛ei de
munc„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
organizeaz„, Ón termenele stabilite la art. 51 alin. (2) ∫i la
art. 58 alin. (4), conform Metodologiei certific„rii form„rii
profesionale a adul˛ilor.“
11. Articolul 67 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 67. — (1) Œn conformitate cu art. 72 din lege,
completarea veniturilor const„ Ón acordarea unei sume
lunare, neimpozabile, reprezent‚nd 30% din cuantumul
indemniza˛iei de ∫omaj stabilite ∫i, dup„ caz, reactualizate
conform legii.
(2) Prin aceast„ m„sur„ se urm„re∫te reducerea
perioadei de ∫omaj prin stimularea Óncadr„rii Ón munc„ a
∫omerilor care beneficiaz„ de indemniza˛ie de ∫omaj din
r‚ndul persoanelor prev„zute la art. 17 alin. (1) ∫i alin. (2)
lit. c) din lege.“
12. Articolul 68 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 68. — (1) Beneficiarii acestei m„suri sunt
persoanele prev„zute la art. 17 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. c)
din lege c„rora li s-a stabilit dreptul la indemniza˛ie de
∫omaj, Ón condi˛iile legii, ∫i care, Ónainte de expirarea
perioadei pentru care sunt Óndrept„˛ite s„ primeasc„
indemniza˛ia, se Óncadreaz„ Ón munc„, pentru program
normal de lucru, pe durat„ mai mare de 12 luni, la
angajatori cu care nu au mai fost Ón raporturi de munc„
sau de serviciu Ón ultimii 2 ani.
(2) Nu sunt beneficiari ai acestei m„suri persoanele
prev„zute la alin. (1) pentru care plata indemniza˛iei de
∫omaj a fost suspendat„ potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din
lege, iar ulterior, ca urmare a modific„rii prin act adi˛ional
a duratei pentru care au fost Óncadrate Ón munc„, le
Ónceteaz„ plata indemniza˛iei de ∫omaj potrivit art. 44 lit. a)
din lege.
(3) Nu au dreptul s„ beneficieze de aceast„ m„sur„
persoanele prev„zute la alin. (1), care solicit„ acordarea
acesteia dup„ expirarea termenului prev„zut la art. 40
alin. (1) din norme.“
13. Dup„ alineatul (1) al articolului 69 se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Termenul prev„zut la art. 40 alin. (1) din norme
este termen de dec„dere din dreptul de a beneficia de
sumele reprezent‚nd completarea veniturilor potrivit art. 72
din lege.“
14. Dup„ articolul 70 se introduc ∫apte noi articole,
articolele 701—707, cu urm„torul cuprins:
îArt. 701. — (1) Œn conformitate cu art. 731 alin. (1) ∫i
(2) din lege, completarea veniturilor absolven˛ilor const„ Ón
acordarea, dup„ caz, a unei prime neimpozabile, egal„ cu
un salariu de baz„ minim brut pe ˛ar„ garantat Ón plat„,
∫i/sau a unei sume neimpozabile, egal„ cu indemniza˛ia de
∫omaj la care ar mai fi avut dreptul, Ón condi˛iile legii, p‚n„
la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dac„ nu
s-ar fi angajat.
(2) Prin m„surile prev„zute la art. 731 alin. (1) ∫i (2)
din lege se urm„re∫te stimularea Óncadr„rii Ón munc„ a
absolven˛ilor institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt ∫i a absolven˛ilor
∫colilor speciale, Ón v‚rst„ de minimum 16 ani, Ónregistra˛i
la agen˛iile pentru ocuparea for˛ei de munc„ jude˛ene,
respectiv a municipiului Bucure∫ti.
Art. 70. 2 — (1) Beneficiarii m„surilor prev„zute la
art. 731 alin. (1) ∫i (2) din lege sunt:
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a) absolven˛ii care Óndeplinesc cumulativ condi˛iile
prev„zute la art. 431 alin. (1) din norme, pentru prima
prev„zut„ la art. 731 alin. (1) din lege;
b) absolven˛ii care Óndeplinesc cumulativ condi˛iile
prev„zute la art. 433 alin. (1) din norme, pentru suma
prev„zut„ la art. 731 alin. (2) din lege.
(2) Nu au dreptul s„ beneficieze de aceste m„suri
absolven˛ii prev„zu˛i la alin. (1), care solicit„ acordarea
acestora dup„ expirarea termenelor prev„zute la art. 431
alin. (2) ∫i la art. 433 alin. (2) din norme.
Art. 703. — (1) Acordarea dreptului sub form„ de prim„
prev„zut la art. 731 alin. (1) din lege se face de c„tre
agen˛iile pentru ocuparea for˛ei de munc„, conform art. 431
din norme, Ón baza documentelor prev„zute la alin. (2) al
aceluia∫i articol.
(2) Stabilirea dreptului sub form„ de prim„ se face prin
dispozi˛ie emis„ de c„tre directorul executiv al agen˛iei
pentru ocuparea for˛ei de munc„.
(3) Dreptul sub form„ de prim„ prev„zut la art. 731
alin. (1) din lege se achit„ prin sistemul de plat„ general
utilizat pentru plata drepturilor reprezent‚nd indemniza˛ia de
∫omaj.
(4) Plata dreptului prev„zut la alin. (3) se face titularului
sau mandatarului acestuia, stabilit prin procur„ special„.
(5) Eviden˛ierea absolven˛ilor care beneficiaz„ de prima
prev„zut„ la art. 73 1 alin. (1) din lege ∫i a sumelor
Óncasate de ace∫tia se face Ón baza de date a agen˛iilor
pentru ocuparea for˛ei de munc„, Ón mod distinct.
Art. 704. — (1) Trimestrial, p‚n„ la data de 15 a lunii
pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prev„zute la
art. 73 1 alin. (1) din lege sunt obliga˛i s„ prezinte la
agen˛iile pentru ocuparea for˛ei de munc„ la care sunt
Ónregistra˛i sau, dup„ caz, la care le-a fost transferat
dosarul dovezile emise de angajator c„ sunt Óncadra˛i.
(2) Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire.
(3) Beneficiarilor care nu prezint„ sau nu transmit
dovada men˛ionat„ la alin. (1) li se va cere, Ón scris, de
c„tre agen˛ia pentru ocuparea for˛ei de munc„ s„ prezinte
aceast„ dovad„ Ón termen de 15 zile de la data primirii
comunic„rii.
(4) Dac„ dup„ dou„ astfel de comunic„ri absolventul nu
prezint„ actul doveditor, agen˛ia pentru ocuparea for˛ei de
munc„ va contacta angajatorul cu care s-a Óncheiat raportul
de munc„ sau de serviciu, pentru clarificarea statutului
acestuia.
(5) Œn situa˛ia Ón care, Ón urma contact„rii angajatorului,
se constat„ c„ raportul de munc„ sau de serviciu al
absolventului care a beneficiat de prima prev„zut„ la
art. 731 alin. (1) din lege a Óncetat Óntr-o perioad„ mai
mic„ de 12 luni de la data Óncadr„rii Ón munc„, Ón temeiul
unuia dintre motivele prev„zute la art. 76 din lege, dreptul
la aceast„ prim„ Ónceteaz„ prin dispozi˛ie a directorului
executiv al agen˛iei pentru ocuparea for˛ei de munc„, iar
recuperarea sumei se face pe baza angajamentului
beneficiarului care constituie titlu executoriu.
Art. 705. — (1) Acordarea sumei reprezent‚nd dreptul
prev„zut la art. 731 alin. (2) din lege se face de c„tre
agen˛iile pentru ocuparea for˛ei de munc„, conform art. 433
din norme, Ón baza documentelor prev„zute la alin. (2) al
aceluia∫i articol.
(2) Perioada pentru care absolventul ar mai fi avut
dreptul la indemniza˛ie de ∫omaj se determin„ prin
sc„derea din perioada de acordare a indemniza˛iei de
∫omaj, prev„zut„ la art. 40 alin. (1) din lege, a perioadei
pentru care absolventul a beneficiat de indemniza˛ie de
∫omaj.
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(3) Indemniza˛ia de ∫omaj la care absolventul ar fi avut
dreptul, Ón condi˛iile legii, p‚n„ la expirarea perioadei de
acordare a acesteia, dac„ nu s-ar fi angajat, prev„zut„ la
art. 731 alin. (2) din lege, reprezint„ indemniza˛ia de ∫omaj
pentru Óntreaga perioad„ determinat„ potrivit alin. (2).
(4) Indemniza˛ia de ∫omaj pentru o lun„ Óntreag„ din
perioada determinat„ la alin. (2) se calculeaz„ prin
aplicarea procentului de 50% asupra salariului de baz„
minim brut pe ˛ar„ garantat Ón plat„, Ón vigoare la data
angaj„rii absolventului.
(5) Pentru frac˛iuni de lun„ din perioada determinat„
potrivit alin. (2), indemniza˛ia de ∫omaj se calculeaz„
conform regulii prev„zute la art. 23 alin. (2) din norme.
Art. 706. — (1) Stabilirea dreptului prev„zut la art. 731
alin. (2) din lege se face prin dispozi˛ie emis„ de c„tre
directorul executiv al agen˛iei pentru ocuparea for˛ei de
munc„.
(2) Suma reprezent‚nd dreptul prev„zut la art. 73 1
alin. (2) din lege, calculat„ potrivit art. 705, se achit„ prin
sistemul de plat„ general utilizat pentru plata drepturilor
reprezent‚nd indemniza˛ia de ∫omaj.
(3) Plata sumei prev„zute la alin. (2) se face titularului
sau mandatarului acestuia, stabilit prin procur„ special„.
(4) Eviden˛ierea absolven˛ilor care beneficiaz„ de dreptul
prev„zut la art. 731 alin. (2) din lege ∫i a sumelor Óncasate
de ace∫tia se face Ón baza de date a agen˛iilor pentru
ocuparea for˛ei de munc„, Ón mod distinct.
Art. 70 7 . — (1) Sumele reprezent‚nd drepturile
prev„zute la art. 731 alin. (1) ∫i (2) din lege, neÓncasate
de beneficiar, se prescriu la expirarea termenului general
de prescrip˛ie de 3 ani, prev„zut de lege.
(2) Sumele prev„zute la alin. (1) pl„tite f„r„ temei legal,
precum ∫i debitele create se recupereaz„ de la absolven˛ii
care le-au primit Ón mod necuvenit, potrivit prevederilor
legale.“
15. Articolul 86 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 86. — Pentru a putea beneficia de subven˛ionarea
locurilor de munc„ din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj
prin prestarea unei activit„˛i Ón scopul dezvolt„rii comunit„˛ii
locale, angajatorii trebuie s„ fac„, dup„ caz, dovada c„:
a) au prev„zut Ón statut, respectiv Ón actul de Ónfiin˛are,
activitatea respectiv„;
b) sunt acredita˛i/autoriza˛i, Ón condi˛iile legii, pentru
derularea activit„˛ii respective;
c) li s-au atribuit contractele de c„tre autorit„˛ile
administra˛iei publice locale cu respectarea reglement„rilor
Ón vigoare privind achizi˛iile publice.“
16. Alineatul (3) al articolului 87 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Odat„ cu aprobarea programelor de ocupare de
c„tre autorit„˛ile administra˛iei publice prev„zute la alin. (1)
se Ómputernice∫te primarul sau, dup„ caz, pre∫edintele
consiliului jude˛ean s„ repartizeze, Ón limita num„rului de
persoane prev„zute Ón programul de ocupare, locurile de
munc„ subven˛ionate, pe lucr„ri ∫i activit„˛i pentru
dezvoltarea comunit„˛ii locale respective, ∫i s„ le distribuie
angajatorilor care le organizeaz„, dup„ caz, pe baza
contractelor atribuite cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare privind achizi˛iile publice.“
17. Dup„ alineatul (2) al articolului 90 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (3) ∫i (4), cu urm„torul cuprins:
î(3) Œn situa˛ia Ón care din r‚ndul persoanelor Óncadrate
Ón munc„, pentru care a fost Óncheiat„ conven˛ia prev„zut„
la alin. (2), exist„ persoane ale c„ror raporturi de munc„
Ónceteaz„, Ón condi˛iile legii, Ónainte de expirarea duratei
pentru care au fost Óncadrate Ón munc„, angajatorul poate
Óncadra Ón munc„ alte persoane din r‚ndul ∫omerilor
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Ónregistra˛i Ón eviden˛ele agen˛iei pentru ocuparea for˛ei de
munc„, cu condi˛ia ca durata pentru care sunt Óncheiate
contractele individuale de munc„ ale acestora s„ nu fie
mai mare dec‚t perioada cuprins„ Óntre data Óncet„rii
raporturilor de munc„ ∫i data expir„rii duratei pentru care
au fost Óncadrate Ón munc„ persoanele ale c„ror raporturi
de munc„ au Óncetat.
(4) Contractele individuale de munc„ pe durat„
determinat„ ale persoanelor Óncadrate Ón munc„ Ón
condi˛iile alin. (3), Ón copie, se anexeaz„ la actul adi˛ional
Óncheiat la conven˛ia prev„zut„ la alin. (2).“
18. Alineatul (3) al articolului 91 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Salariul de baz„ minim brut pe ˛ar„ garantat Ón
plat„, avut Ón vedere la acordarea subven˛iilor, este salariul
de baz„ minim brut pe ˛ar„ garantat Ón plat„ Ón vigoare Ón
luna pentru care se face plata.“
19. Articolul 96 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 96. — (1) Angajatorii care Óncadreaz„ Ón munc„
absolven˛i ai institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt Ón condi˛iile art. 80
din lege vor Óncheia cu agen˛iile pentru ocuparea for˛ei de
munc„ o conven˛ie, conform modelului prev„zut Ón anexa
nr. 15 la norme, Ón termenul de dec„dere de 12 luni de la
data absolvirii studiilor prev„zut la art. 52 din norme.
(2) Data absolvirii studiilor, prev„zut„ la alin. (1), este
data de Ónt‚i a lunii urm„toare celei Ónscrise Ón diplom„
sau, dup„ caz, Ón certificatul de studii eliberat de c„tre
institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt, de stat sau particular, autorizat„
sau acreditat„ Ón condi˛iile legii, dac„ Ón cuprinsul acestora
nu se specific„, Ón mod expres, o anumit„ dat„ de
absolvire.“
20. Dup„ litera g) a articolului 97 se introduce o nou„
liter„, litera h), cu urm„torul cuprins:
îh) declara˛ie pe propria r„spundere a angajatorului, din
care s„ rezulte c„ absolven˛ii Óncadra˛i Ón condi˛iile art. 80
din lege nu efectueaz„ reziden˛iatul ∫i/sau nu mai au
obliga˛ia de a lucra Ón unitatea sanitar„ pe o perioad„
egal„ cu durata finan˛„rii reziden˛iatului ∫i/sau angajatorul
nu mai beneficiaz„ pentru absolven˛ii respectivi de alte
m„suri de stimulare prev„zute de lege sau de subven˛ii,
indiferent de forma lor, de la bugetul general consolidat,
Fondul na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate,
bugetele locale, alte bugete ∫i fonduri de stat sau locale,
dup„ caz.“
21. Articolul 98 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 98. — (1) M„surile de stimulare prev„zute la
art. 80 din lege se acord„ angajatorilor lunar, pe o
perioad„ de 12 luni ∫i, respectiv, de 18 luni Ón cazul
absolven˛ilor din r‚ndul persoanelor cu handicap, de la
data Óncheierii conven˛iei prev„zute la art. 96, ∫i constau Ón:
a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribu˛iei de 2,5%
aferente absolven˛ilor Óncadra˛i;
b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare Ón
cuantumul prev„zut la art. 80 alin. (1) lit. a)—c) din lege.
(2) Suma reprezent‚nd scutirea prev„zut„ la alin. (1)
lit. a) se determin„ prin aplicarea contribu˛iei datorate de
angajator la bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, Ón cot„ de
2,5% asupra fondului total de salarii brute lunare realizat
de absolven˛ii Óncadra˛i pentru care se Óncheie conven˛ia ∫i
constituit din elementele prev„zute la art. 13 din norme.
(3) Suma lunar„ se acord„ angajatorilor propor˛ional cu
timpul efectiv lucrat Ón luna respectiv„ de absolven˛ii
Óncadra˛i Ón baza conven˛iei prev„zute la art. 96.
(4) M„surile de stimulare prev„zute la art. 80 din lege
se acord„ ∫i pentru perioada concediului de odihn„.
(5) Œn perioada Ón care raporturile de munc„ sau de
serviciu ale absolven˛ilor Óncadra˛i Ón baza conven˛iei

prev„zute la art. 96 sunt suspendate, m„surile de stimulare
prev„zute la art. 80 din lege nu se acord„.
(6) Perioada de suspendare a raporturilor de munc„
sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a
m„surilor de stimulare.
(7) M„surile de stimulare prev„zute la art. 80 din lege
nu se acord„ pentru luna pentru care angajatorii nu depun
declara˛ia lunar„ privind eviden˛a nominal„ a asigura˛ilor ∫i
a obliga˛iilor de plat„ la bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj
aferent„ lunii respective ∫i documentele prev„zute de lege
pentru verificarea ∫i acordarea sumelor cuvenite pentru
luna respectiv„ p‚n„ la expirarea termenului legal pentru
depunerea declara˛iei lunare aferente lunii respective sau le
completeaz„ altfel dec‚t potrivit prevederilor legale ori cu
date eronate.
(8) Perioada pentru care nu se acord„ m„surile de
stimulare prev„zute la art. 80 din lege din motivele
prev„zute la alin. (7) face parte din perioada de acordare
a m„surilor de stimulare prev„zut„ la alin. (1).“
22. Articolul 99 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 99. — (1) Sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege
se acord„ angajatorilor conform procedurii prev„zute la
art. 61 din norme.
(2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit
art. 80 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obliga˛ia
de a depune p‚n„ la expirarea termenului legal pentru
depunerea declara˛iei lunare privind eviden˛a nominal„ a
asigura˛ilor ∫i a obliga˛iilor de plat„ la bugetul asigur„rilor
pentru ∫omaj aferente lunii respective urm„toarele
documente:
a) declara˛ia lunar„ privind eviden˛a nominal„ a
asigura˛ilor ∫i a obliga˛iilor de plat„ la bugetul asigur„rilor
pentru ∫omaj aferent„ lunii respective, Ón original ∫i Ón
copie;
b) tabelul nominal Óntocmit conform modelului prev„zut
Ón anexa nr. 16 la norme;
c) pontajul ∫i statul de plat„ pentru luna respectiv„, Ón
copie certificat„ de angajator.
(3) Angajatorii care nu depun documentele prev„zute la
alin. (2) Ón termen sau le completeaz„ altfel dec‚t potrivit
prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiaz„ de
sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege pentru luna
respectiv„.
(4) Stabilirea ∫i Óncetarea drepturilor angajatorilor de a
beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege se
fac Ón baza dispozi˛iilor emise de directorul executiv al
agen˛iei pentru ocuparea for˛ei de munc„.
(5) Debitele provenite din acordarea m„surilor de
stimulare prev„zute la art. 80 din lege se recupereaz„
potrivit prevederilor legale.“
23. Articolul 101 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 101. — (1) Angajatorii care Óncadreaz„ Ón munc„,
Ón temeiul Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2001
privind organizarea ∫i finan˛area reziden˛iatului, stagiaturii ∫i
activit„˛ii de cercetare medical„ Ón sectorul sanitar, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, absolven˛ii licen˛ia˛i
anterior promo˛iei 2005, care au Óntrerupt perioada de
efectuare a stagiaturii, beneficiaz„, Ón vederea complet„rii
acesteia Ón condi˛iile legii, de m„surile de stimulare
prev„zute Ón aceast„ ordonan˛„ de urgen˛„.
(2) Angajatorii care Óncadreaz„ Ón munc„ Ón vederea
efectu„rii reziden˛iatului absolven˛i, Ón temeiul Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, beneficiaz„ de m„surile de stimulare
prev„zute Ón aceast„ ordonan˛„ de urgen˛„.
(3) Angajatorii care Óncadreaz„ Ón munc„ absolven˛i ai
facult„˛ilor de medicin„, medicin„ dentar„ ∫i farmacie, cu
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excep˛ia celor care efectueaz„ reziden˛iatul potrivit legii sau
care au obliga˛ia de a lucra Ón unitatea sanitar„ cel pu˛in o
perioad„ egal„ cu durata finan˛„rii reziden˛iatului,
beneficiaz„, Ón condi˛iile legii, de m„surile de stimulare
prev„zute la art. 80 din lege, Ón m„sura Ón care nu
beneficiaz„ pentru absolven˛ii respectivi de alte m„suri de
stimulare prev„zute de lege.“
24. Titlul sec˛iunii a 3-a a capitolului VII va avea
urm„torul cuprins:
îSECﬁIUNEA a 3-a
Subven˛ii acordate angajatorilor care Óncadreaz„ Ón munc„
persoane Ón v‚rst„ de peste 45 de ani sau p„rin˛i unici
sus˛in„tori ai familiilor monoparentale, precum ∫i angajatorilor
care, Ón raport cu num„rul de angaja˛i, nu au obliga˛ia
de a Óncadra Ón munc„ persoane cu handicap
∫i Óncadreaz„ persoane din aceast„ categorie“

25. La articolul 103, litera a) va avea urm„torul cuprins:
îa) angajatorii care Óncadreaz„ pe durat„ nedeterminat„
∫omeri Ón v‚rst„ de peste 45 de ani sau ∫omeri p„rin˛i
unici sus˛in„tori ai familiilor monoparentale;“.
26. Articolul 105 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 105. — (1) Pentru acordarea drepturilor prev„zute
la art. 85 din lege angajatorii vor Óncheia cu agen˛iile
pentru ocuparea for˛ei de munc„ o conven˛ie, conform
modelului prev„zut Ón anexa nr. 19 la norme, Ón termenul
de dec„dere de 12 luni de la data angaj„rii persoanelor
din categoriile respective, prev„zut la art. 59 din norme.
(2) Œn vederea Óncheierii conven˛iei prev„zute la alin. (1)
angajatorii vor depune documentele prev„zute la art. 59
alin. (3) din norme.“
27. Articolul 106 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 106. — (1) Sumele cuvenite potrivit art. 85 din
lege se acord„ angajatorilor conform procedurii prev„zute
la art. 61 din norme.
(2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit
art. 85 din lege, aferente unei luni, angajatorii au obliga˛ia
de a depune p‚n„ la expirarea termenului legal pentru
depunerea declara˛iei lunare privind eviden˛a nominal„ a
asigura˛ilor ∫i a obliga˛iilor de plat„ la bugetul asigur„rilor
pentru ∫omaj aferente lunii respective urm„toarele
documente:
a) declara˛ia lunar„ privind eviden˛a nominal„ a
asigura˛ilor ∫i a obliga˛iilor de plat„ la bugetul asigur„rilor
pentru ∫omaj aferent„ lunii respective, Ón original ∫i Ón
copie;
b) tabelul nominal Óntocmit conform modelului prev„zut
la anexa nr. 20 la norme;
c) pontajul ∫i statul de plat„ pentru luna respectiv„, Ón
copie certificat„ de angajator.
(3) Angajatorii care nu depun documentele prev„zute la
alin. (2) Ón termen sau le completeaz„ altfel dec‚t potrivit
prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiaz„ de
sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege pentru luna
respectiv„.
(4) Stabilirea ∫i Óncetarea drepturilor angajatorilor de a
beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege se
fac Ón baza dispozi˛iilor emise de directorul executiv al
agen˛iei pentru ocuparea for˛ei de munc„.
(5) Debitele provenite din acordarea m„surilor de
stimulare prev„zute la art. 85 din lege se recupereaz„
potrivit prevederilor legale.“

5

28. Articolul 107 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 107. — (1) M„surile de stimulare prev„zute la
art. 85 alin. (1) ∫i (2) din lege se acord„ angajatorilor pe o
perioad„ de 12 luni de la data Óncheierii conven˛iei ∫i
constau Ón:
a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribu˛iei de 2,5%
aferente persoanelor Óncadrate din categoriile prev„zute la
art. 85 alin. (1) din lege;
b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare
reprezent‚nd un salariu de baz„ minim brut pe ˛ar„
garantat Ón plat„, Ón vigoare Ón luna pentru care se face
plata.
(2) Suma reprezent‚nd scutirea prev„zut„ la alin. (1)
lit. a) se determin„ prin aplicarea contribu˛iei datorate de
angajator la bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, Ón cot„ de
2,5%, asupra fondului total de salarii brute lunare realizat
de persoanele Óncadrate Ón munc„ din categoriile prev„zute
la art. 85 alin. (1) din lege, pentru care se Óncheie
conven˛ia, ∫i constituit din elementele prev„zute la art. 13
din norme.
(3) Subven˛ionarea locurilor de munc„ vacante pentru
Óncadrarea Ón munc„, Ón condi˛iile art. 85 alin. (2) din lege,
a persoanelor cu handicap nu poate dep„∫i 60% din
costurile salariale ale angajatorului, pe o perioad„ de un
an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap
Óncadrate Ón munc„.
(4) M„sura de stimulare prev„zut„ la art. 85 alin. (5)
din lege se acord„ angajatorilor pe perioada angaj„rii, de
la data Óncheierii conven˛iei p‚n„ la data Óndeplinirii
condi˛iilor de pensionare, ∫i const„ Ón acordarea, potrivit
legii, a unei sume lunare reprezent‚nd un salariu de baz„
minim brut pe ˛ar„ garantat Ón plat„, Ón vigoare Ón luna
pentru care se face plata.
(5) Suma lunar„ se acord„ angajatorilor propor˛ional cu
timpul efectiv lucrat Ón luna respectiv„ de persoanele
Óncadrate Ón baza conven˛iei prev„zute la art. 105.
(6) M„surile de stimulare prev„zute la art. 85 din lege
se acord„ ∫i pentru perioada concediului de odihn„.
(7) Œn perioada Ón care raporturile de munc„ sau de
serviciu ale persoanelor Óncadrate Ón baza conven˛iei
prev„zute la art. 105 sunt suspendate, m„surile de
stimulare prev„zute la art. 85 din lege nu se acord„.
(8) Perioada de suspendare a raporturilor de munc„
sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a
m„surilor de stimulare.
(9) M„surile de stimulare prev„zute la art. 85 din lege
nu se acord„ pentru luna pentru care angajatorii nu depun
declara˛ia lunar„ privind eviden˛a nominal„ a asigura˛ilor ∫i
a obliga˛iilor de plat„ la bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj
aferent„ lunii respective ∫i documentele prev„zute de lege
pentru verificarea ∫i acordarea sumelor cuvenite pentru
luna respectiv„ p‚n„ la expirarea termenului legal pentru
depunerea declara˛iei lunare aferente lunii respective sau le
completeaz„ altfel dec‚t potrivit prevederilor legale ori cu
date eronate.
(10) Perioada pentru care nu se acord„ m„surile de
stimulare prev„zute la art. 85 din lege din motivele
prev„zute la alin. (9) face parte din perioada de acordare
a acestor m„suri de stimulare.“
29. Articolul 111 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 111. — (1) Beneficiaz„ de reducerea sumei
reprezent‚nd contribu˛ia de 2,5% datorat„ bugetului
asigur„rilor pentru ∫omaj angajatorii care Óncadreaz„ Ón
munc„ persoane din r‚ndul ∫omerilor Ónregistra˛i la agen˛iile
pentru ocuparea for˛ei de munc„ ∫i le men˛in Ón activitate
o perioad„ de cel pu˛in 6 luni de la data angaj„rii.
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(2) De aceea∫i facilitate beneficiaz„ ∫i angajatorii care
primesc credite Ón condi˛iile art. 86 alin. (1) ∫i (4) din lege,
numai pentru ∫omerii Ónregistra˛i la agen˛iile pentru
ocuparea for˛ei de munc„ Óncadra˛i peste nivelul de 60%
din locurile de munc„ nou-create.
(3) Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din
bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, Ón condi˛iile art. 861 din
lege, beneficiaz„ de reducere la plata contribu˛iei, potrivit
alin. (1), numai pentru ∫omerii Ónregistra˛i la agen˛iile pentru
ocuparea for˛ei de munc„ Óncadra˛i pe alte locuri de munc„
dec‚t cele nou-create ca urmare a acord„rii fondurilor
nerambursabile.“
30. Alineatul (2) al articolului 112 se abrog„.
31. Articolul 113 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 113. — (1) Reducerea sumei reprezent‚nd
contribu˛ia de 2,5% datorat„ bugetului asigur„rilor pentru
∫omaj, Ón condi˛iile art. 93 din lege, se acord„ la cererea
angajatorilor, al c„rei model este prezentat Ón anexa
nr. 21 la norme, Ónso˛it„ de urm„toarele documente:
a) tabelul nominal cu persoanele Óncadrate Ón munc„
din r‚ndul ∫omerilor Ónregistra˛i la agen˛iile pentru ocuparea
for˛ei de munc„ jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, pe care le-a men˛inut Ón activitate o perioad„ de
cel pu˛in 6 luni;
b) contractele individuale de munc„, Ón copie, ale
persoanelor cuprinse Ón tabelul nominal prev„zut la lit. a).
(2) Nedepunerea documentelor prev„zute la alin. (1) Ón
termenul prev„zut la art. 62 alin. (11) din norme atrage
Óncetarea dreptului angajatorului de a beneficia de
reducerea sumei reprezent‚nd contribu˛ia de 2,5% datorat„
bugetului asigur„rilor pentru ∫omaj, prev„zut„ la art. 93 din
lege.“
32. Articolul 115 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 115. — (1) Agen˛ia pentru ocuparea for˛ei de
munc„ verific„, pe baza documentelor prezentate de

angajatori, corectitudinea calculelor privind reducerea
contribu˛iei datorate.
(2) Reducerea contribu˛iei datorate se acord„ conform
procedurii prev„zute la art. 61 din norme, dup„ caz:
a) Óncep‚nd din anul fiscal urm„tor celui Ón care s-au
Ómplinit cele 6 luni c‚t au fost men˛inu˛i Ón activitate
∫omerii Óncadra˛i, Ón situa˛ia Ón care angajatorul solicit„
reducerea contribu˛iei Ón anul Ómplinirii celor 6 luni;
b) din luna urm„toare solicit„rii reducerii, Ón situa˛ia Ón
care angajatorul solicit„ reducerea Ón anul fiscal urm„tor
celui Ón care s-au Ómplinit cele 6 luni c‚t au fost men˛inu˛i
Ón activitate ∫omerii Óncadra˛i, Ón termenul prev„zut la
art. 62 din norme.
(3) Pentru a beneficia lunar, pe perioada de 6 luni, de
suma reprezent‚nd reducerea contribu˛iei datorate,
calculat„ potrivit art. 62 alin. (3) din norme, angajatorii au
obliga˛ia de a deduce, Ón condi˛iile legii, aceast„ sum„ ∫i
de a depune declara˛ia lunar„ privind eviden˛a nominal„ a
asigura˛ilor ∫i a obliga˛iilor de plat„ la bugetul asigur„rilor
pentru ∫omaj aferent„ lunii respective, Ón original ∫i Ón
copie, p‚n„ la expirarea termenului prev„zut de lege
pentru depunerea acestei declara˛ii lunare.
(4) Angajatorii care nu fac deducerea lunar„ sau care
nu depun declara˛ia lunar„ Ón termen ori o completeaz„
altfel dec‚t potrivit prevederilor legale sau cu date eronate
pierd dreptul de a beneficia de suma cuvenit„ potrivit
art. 93 din lege pentru luna respectiv„.
(5) Stabilirea ∫i Óncetarea drepturilor angajatorilor de a
beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 93 din lege se
fac Ón baza dispozi˛iilor emise de directorul executiv al
agen˛iei pentru ocuparea for˛ei de munc„.
(6) Debitele provenite din acordarea m„surii de
stimulare prev„zute la art. 93 din lege se recupereaz„
potrivit prevederilor legale.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.860.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investi˛ii cuprinse
Ón Proiectul de dezvoltare forestier„ — Componenta B.2. — îReabilitarea
∫i extinderea re˛elei de drumuri forestiere“, etapa I
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ lista obiectivelor de investi˛ii
cuprinse Ón Proiectul de dezvoltare forestier„ —
Componenta B.2. — îReabilitarea ∫i extinderea re˛elei de
drumuri forestiere“, etapa I, prev„zute Ón anexa nr. 1.

(2) Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor
de investi˛ii prev„zute la alin. (1), cuprin∫i Ón anexele
nr. 2/1—2/17*).

*) Anexele nr. 2/1—2/17 nu se public„, fiind clasificate potrivit legii.
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Art. 2. — Finan˛area obiectivelor de investi˛ii
prev„zute Ón anexa nr. 1 se face din Ómprumutul 4683
RO/31 ianuarie 2003, acordat de Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i, Ón completare, din

sursele proprii ale Regiei Na˛ionale a P„durilor —
Romsilva.
Art. 3. — Anexa nr. 1 ∫i anexele nr. 2/1—2/17 fac
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Alexandros Galia˛atos,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice ∫i amenajarea
teritoriului,
László Borbély
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 5 ianuarie 2006.
Nr. 12.

ANEXA Nr. 1
LISTA

cuprinz‚nd 17 obiective de investi˛ii din cadrul Proiectului de dezvoltare forestier„ —
Componenta B.2. — îReabilitarea ∫i extinderea re˛elei de drumuri forestiere“, etapa I
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Obiectiv de investi˛ii

Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea
Reabilitarea

drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului
drumului

forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier
forestier

Valea Ruzii, jude˛ul Alba
Milevei, jude˛ul Arad
V„lae, jude˛ul Arad
Cumpeni˛a, jude˛ul Arge∫
Valea Satului, jude˛ul Arge∫
Copor‚ia, jude˛ul Bac„u
B‚sca Condrea, jude˛ul Buz„u
B‚sca Mic„, etapa II, jude˛ul Buz„u
B‚sca Mare, etapa II, jude˛ul Buz„u
Axial B‚rzava, jude˛ul Cara∫-Severin
Runcu—Raciu, jude˛ul D‚mbovi˛a
Baicu, jude˛ul Maramure∫
Nire∫—Viz„u, jude˛ul Maramure∫
Rica, jude˛ul Maramure∫
B‚sca f„r„ Cale, jude˛ul Prahova
Crasna, jude˛ul Prahova
C‚rlion˛u, jude˛ul Timi∫

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001
privind evaluarea conformit„˛ii produselor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al notei din finalul anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001
privind evaluarea conformit„˛ii produselor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Dup„ punctul 27 din anexa nr. 1
la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformit„˛ii
produselor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001,

cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
introduce un nou punct, punctul 28, cu urm„torul
cuprins:
î28. Mijloace de m„surare“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 5 ianuarie 2006.
Nr. 14.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Ionel Man˛og,
secretar de stat
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Regiei
Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón domeniul public al statului
∫i Ón administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea imobilului situat Ón
municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Iulius Cezar nr. 3,
jude˛ul Mehedin˛i, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul privat al statului ∫i din administrarea Regiei
Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“

Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului
Public, pentru Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 ianuarie 2006.
Nr. 16.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia
Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Public,
pentru Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Mehedin˛i
Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Municipiul Drobeta-Turnu Severin,
str. Iulius Cezar nr. 3, bl. P1,
parter, jude˛ul Mehedin˛i

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Ministerul Public —
Parchetul de pe l‚ng„
Tribunalul Mehedin˛i

Caracteristicile tehnice

Spa˛iu comercial amenajat —
8 camere la parterul blocului de
locuin˛e, cu suprafa˛a de 142,9 m2
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