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ACTE ALE ORGANELOR ADMINISTRAÞIEI PUBLICE
MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
pentru aprobarea Instrucþiunilor privind procedura de primire ºi soluþionare a cererilor
de platã a ajutorului de ºomaj, a ajutorului de integrare profesionalã ºi a alocaþiei de sprijin
Ministrul de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale,
în aplicarea art. 31 din Legea nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, modificatã prin Legea nr. 57/1994 ºi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Instrucþiunile privind procedura de
primire ºi soluþionare a cererilor de platã a ajutorului de
ºomaj, a ajutorului de integrare profesionalã ºi a alocaþiei
de sprijin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã forþã de muncã ºi ºomaj, precum ºi direcþiile teritoriale de muncã ºi protecþie socialã vor
aduce la îndeplinire instrucþiunile aprobate prin prezentul
ordin.

Art. 3. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare a dispoziþiilor prezentului ordin, prevederile referitoare la procedura de
primire ºi soluþionare a cererilor de platã a ajutorului de ºomaj,
cuprinse în Instrucþiunile privind procedura de primire ºi soluþionare a cererilor de platã a ajutorului de ºomaj, aprobate
prin Ordinul ministrului muncii ºi protecþiei sociale nr. 17/1991,
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124
din 6 iunie 1991, îºi înceteazã aplicabilitatea.

Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Bucureºti, 13 octombrie 1994.
Nr. 307.
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INSTRUCÞIUNI

privind procedura de primire ºi soluþionare a cererilor de platã a ajutorului de ºomaj, a ajutorului
de integrare profesionalã ºi a alocaþiei de sprijin
În temeiul art. 31 din Legea nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã Ñ
modificatã prin Legea nr. 57/1994 ºi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994,
în legãturã cu procedura de primire ºi soluþionare a cererilor de platã a ajutorului de ºomaj, a ajutorului de integrare profesionalã ºi a alocaþiei de sprijin se emit urmãtoarele instrucþiuni:
1. Persoanele care solicitã primirea ajutorului de ºomaj
sau, dupã caz, a ajutorului de integrare profesionalã ori a
alocaþiei de sprijin vor întocmi ºi vor prezenta la oficiile forþei
de muncã din cadrul direcþiilor teritoriale de muncã ºi protecþie socialã o cerere expresã în acest sens (formularul tipizat fiind cel cuprins în anexa nr. 1 la prezentele instrucþiuni),
însoþitã de urmãtoarele acte ºi documente:
Ñ cererea pentru obþinerea unui loc de muncã;
Ñ buletinul (adeverinþa) de identitate;
Ñ certificatul medical prevãzut la art. 5 lit. b) din Legea
nr. 1/1991, republicatã;
Ñ actele de studii ºi de calificare (în original ºi copii);
Ñ actele eliberate de consiliul local al localitãþii de domiciliu, din care sã rezulte cã persoanele în cauzã, împreunã
cu membrii lor de familie, nu deþin terenuri agricole în suprafaþã de cel puþin 20.000 m2 în zonele colinare ºi de ºes ºi
de cel puþin 40.000 m2 în zonele montane;
Ñ actele eliberate de organele financiare teritoriale, din
care sã rezulte cã nu au surse de venituri proprii sau venituri realizate din prestarea unor activitãþi autorizate în condiþiile prevãzute de lege care, însumate, sã depãºeascã
jumãtate din salariul de bazã minim brut pe þarã, din care
s-a dedus impozitul prevãzut de lege în cazul beneficiarilor
de ajutor de ºomaj sau de integrare profesionalã, respectiv
60% din salariul de bazã minim brut pe þarã, din care s-a
scãzut impozitul prevãzut de lege, în cazul beneficiarilor de
alocaþie de sprijin;
Ñ declaraþia pe propria rãspundere cã nu este încadratã
în muncã, nu deþine terenuri agricole ºi nu realizeazã venituri peste nivelurile prevãzute la art. 6 lit. a) ºi b) ºi la art.
12 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicatã.
2. În afara actelor ºi documentelor prevãzute la pct. 1,
care urmeazã a fi prezentate de cãtre toate categoriile de
solicitanþi, cererea de acordare a ajutorului de ºomaj sau,
dupã caz, a ajutorului de integrare profesionalã ori a alocaþiei de sprijin va fi însoþitã ºi de:
a) În cazul persoanelor provenite din muncã:
Ñ carnetul de muncã ºi adeverinþa eliberatã de unitatea
de la care provin, din care sã rezulte media salariului de
bazã brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevãzut de lege aferent fiecãrei luni;
Ñ hotãrârea definitivã de reintegrare în muncã, ordonanþa
de scoatere de sub urmãrire penalã sau hotãrârea definitivã
de achitare, precum ºi adeverinþa de la unitatea în cauzã,
din care sã rezulte cã reintegrarea în muncã nu mai este
obiectiv posibilã, în cazul persoanelor al cãror contract de
muncã a fost desfãcut din iniþiativa unitãþii, dacã s-a stabilit prin dispoziþia sau prin hotãrârea organului competent nelegalitatea mãsurii de desfacere a contractului de muncã (art.
2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicatã).
b) În cazul persoanelor al cãror contract de muncã a fost desfãcut din iniþiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reîncadrare nu întrerup vechimea în muncã (art. 2 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 1/1991, republicatã):
Ñ carnetul de muncã ºi adeverinþa de la ultima unitate,
din care sã rezulte media salariului de bazã brut avut în

ultimele 3 luni înainte de desfacerea contractului de muncã,
reactualizat potrivit legii;
Ñ certificatul de naºtere al copilului, în cazul femeilor care
au încetat activitatea în vederea creºterii copilului în vârstã
de pânã la 7 ani, ºi decizia comisiei de expertizã a capacitãþii de muncã, în cazul pensionarilor de invaliditate deveniþi apþi total de muncã;
Ñ adeverinþa de la ultima unitate, din care sã rezulte cã
reîncadrarea în muncã a persoanelor în cauzã nu mai este
posibilã.
c) În cazul persoanelor fizice autorizate sã presteze o activitate individualã ºi al membrilor asociaþiilor familiale care îºi desfãºoarã activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990:
Ñ adeverinþa eliberatã de direcþia teritorialã de muncã ºi
protecþie socialã, din care sã rezulte perioadele de contribuþie la constituirea fondului pentru plata ajutorului de ºomaj;
Ñ dovada emisã de organul care a eliberat autorizaþia
de funcþionare, din care sã rezulte cã persoana în cauzã a
încetat activitatea, renunþând la autorizaþia de funcþionare;
Ñ adeverinþa eliberatã de organul financiar teritorial, din
care sã rezulte venitul mediu lunar rãmas dupã plata impozitului stabilit, potrivit legii, pe ultimele 12 luni.
d) În cazul absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt:
Pentru toate categoriile de absolvenþi

Ñ actul de absolvire a formei de învãþãmânt respective,
inclusiv a ºcolilor speciale pentru handicapaþi (în original ºi
în copie);
Ñ declaraþia absolvenþilor de liceu cã nu urmeazã forme
superioare de pregãtire profesionalã, indiferent de forma acesteia ºi de durata ei.
Pentru absolvenþii minori prevãzuþi la art. 3 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 1/1991, republicatã, pe lângã actele menþionate
la pct. 1 de mai sus, vor fi prezentate ºi:
Ñ actele doveditoare privind lipsa susþinãtorilor legali sau
insolvabilitatea acestora de a presta obligaþia legalã de
întreþinere datoratã minorilor;
Ñ actul care consemneazã rezultatul anchetei sociale
efectuate de consiliul local sau de oficiul de asistenþã
socialã, la cererea absolvenþilor prevãzuþi la art. 3 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicatã;
Ñ actele de deces ale pãrinþilor sau ale altor susþinãtori
legali;
Ñ actele eliberate de organele competente (instanþe
judecãtoreºti, autoritatea tutelarã etc.), din care sã rezulte
imposibilitatea susþinãtorilor legali de a presta obligaþia legalã
de întreþinere a minorului.
e) În cazul tinerilor lãsaþi la vatrã:
Ñ livretul militar sau adeverinþa de lãsare la vatrã;
Ñ declaraþia pe propria rãspundere cã înainte de efectuarea stagiului militar nu a fost încadrat cu contract de
muncã sau în calitate de membru în cooperaþia meºteºugãreascã.
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3. Obligaþiile oficiilor forþei de muncã în legãturã cu
înscrierea în evidenþã a ºomerilor sunt urmãtoarele:
a) Oficiile forþei de muncã vor înregistra, într-o evidenþã
separatã, cererile prezentate de solicitanþi, dându-le un numãr
de înregistrare, în ordinea prezentãrii lor. Numerele se
acordã în ordine crescãtoare, pentru o perioadã de un an
calendaristic. În anul urmãtor, numerotarea se reia numai pentru persoanele care solicitã acordarea ajutorului de ºomaj sau
a ajutorului de integrare profesionalã; pentru cei aflaþi în platã
sau pentru cei care solicitã, în continuare, acordarea alocaþiei de sprijin, rãmân valabile numerele acordate anterior.
Pentru soluþionarea, în condiþiile legii, a cererii de acordare a ajutorului de ºomaj, a ajutorului de integrare profesionalã sau, dupã caz, a alocaþiei de sprijin, oficiile forþei de
muncã vor analiza, în primul rând, cererea de obþinere a
unui loc de muncã, care urmeazã a fi soluþionatã în limita
posibilitãþilor.
Locul de muncã, potrivit legii, trebuie sã fie corespunzãtor, adicã sã poatã fi ocupat de persoana solicitantã
avându-se în vedere calificarea profesionalã ºi aptitudinile sale
fizice.
Oficiul forþei de muncã va completa rubricile formularului
(anexa nr. 1) cu respectarea codurilor ºi a instrucþiunilor de
completare a acestuia. Registrele de evidenþã se þin separat pentru persoanele care beneficiazã de ajutor de ºomaj,
ajutor de integrare profesionalã ºi alocaþie de sprijin ºi separat pentru cei care nu beneficiazã de aceste drepturi.
În cazul imposibilitãþii încadrãrii în muncã, oficiul forþei de
muncã va verifica actele ºi documentele prezentate dupã
care, prin decizia directorului direcþiei de muncã ºi protecþie
socialã, se va stabili dacã solicitantul îndeplineºte condiþiile
legale pentru acordarea ajutorului de ºomaj, a ajutorului de
integrare profesionalã sau a alocaþiei de sprijin.
Persoanele care nu beneficiazã de ajutor de ºomaj, de
ajutor de integrare profesionalã sau de alocaþie de sprijin vor
fi încunoºtinþate în scris despre aceasta, arãtându-se motivele ºi temeiurile legale care au dus la respingerea cererii;
decizia de respingere se emite de directorul direcþiei de
muncã ºi protecþie socialã.
Persoanelor în cauzã li se va face recomandarea de a
se prezenta la oficiul forþei de muncã, cel puþin o datã la 3
luni, pentru a lua cunoºtinþã de locurile de muncã vacante
ºi de ofertele de a urma cursuri de calificare sau de recalificare, organizate de direcþiile teritoriale de muncã ºi protecþie socialã.
În cazul imposibilitãþii încadrãrii în muncã, oficiul forþei de
muncã va oferi ºomerului înscrierea la un curs de calificare
sau de recalificare.
b) Oficiul forþei de muncã va întocmi câte un dosar pentru fiecare persoanã, cu toate actele ce au stat la baza acordãrii ajutorului de ºomaj, a ajutorului de integrare profesionalã
sau a alocaþiei de sprijin. În cazul în care ºomerul îºi schimbã
domiciliul, dosarul de evidenþã va fi transferat oficiului forþei
de muncã din judeþul respectiv. Dosarul de evidenþã se
vizeazã, pentru controlul financiar preventiv, de cãtre responsabilul compartimentului de gestiune a fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj.
Celor îndreptãþiþi sã primeascã ajutorul de ºomaj, ajutorul de integrare profesionalã sau alocaþia de sprijin li se
întocmeºte un carnet de evidenþã care se elibereazã fiecãrei
persoane pentru întreaga perioadã în care se acordã aceste
drepturi. Carnetul de evidenþã se vizeazã lunar de cãtre oficiul
forþei de muncã.
Oficiile forþei de muncã au obligaþia de a comunica beneficiarilor cuantumurile ajutoarelor de ºomaj, ale ajutoarelor de
integrare profesionalã, respectiv ale alocaþiilor de sprijin, data
de la care se acordã drepturile, data plãþii acestora, precum
ºi data programãrii pentru viza lunarã.
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În cazul persoanelor cãrora li s-a oferit un loc de muncã,
se va completa anexa nr. 1, rubrica ,,Locuri de muncã oferiteÒ
ºi anexa nr. 4 Ñ Dispoziþie de repartizare. În anexa nr. 1 se
va completa ºi rubrica ,,Cursuri de calificare (recalificare) ºi
perfecþionareÒ pentru persoanele care sunt trimise la astfel
de cursuri; persoanele care sunt trimise la cursuri de
calificareÐrecalificare vor semna un angajament în condiþiile
prevãzute la art. 11 din Legea nr. 1/1991, republicatã.
c) Suspendarea ºi încetarea plãþii ajutorului de ºomaj, a
ajutorului de integrare profesionalã ºi a alocaþiei de sprijin
se decid de cãtre directorul direcþiei de muncã ºi protecþie
socialã, cu arãtarea motivelor ºi a temeiurilor legale; decizia se comunicã, în scris, persoanei în cauzã.
În cazul încetãrii plãþii ajutorului de ºomaj, a ajutorului de
integrare profesionalã ºi a alocaþiei de sprijin pentru îndeplinirea condiþiilor de pensionare pentru munca depusã ºi
limitã de vârstã, oficiile de pensii ale direcþiilor de muncã ºi
protecþie socialã vor întocmi, în termen de 20 de zile de la
cererea oficiilor forþei de muncã, dosarele de pensionare. În
acelaºi mod se va proceda ºi în cazul pensionãrii pentru
invaliditate.
d) Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale va vira în fiecare lunã, pânã la data de 1 a lunii urmãtoare, la Regia
Autonomã ,,Poºta RomânãÒ, sumele necesare pentru plata
ajutoarelor de ºomaj, a ajutoarelor de integrare profesionalã
ºi a alocaþiilor de sprijin cuvenite pe luna expiratã, pe baza
borderourilor de ordonanþare emise de Oficiul Central de Platã
a Pensiilor sau, dupã caz, direcþiilor teritoriale de muncã ºi
protecþie socialã. Plata drepturilor de ºomaj se efectueazã
de cãtre oficiile poºtale (pe litere, în sistem de pensii), în
perioada 3 Ñ 12 a lunii curente, pentru luna precedentã.
4. Obligaþiile persoanei îndreptãþite sã primeascã ajutorul
de ºomaj, ajutorul de integrare profesionalã sau alocaþia de
sprijin sunt urmãtoarele:
a) sã se prezinte lunar, pe baza programãrii sau ori de
câte ori este solicitatã, la oficiul forþei de muncã, pentru vizarea carnetului de evidenþã, comunicarea unor eventuale
locuri de muncã vacante sau cursuri de calificare sau de
recalificare;
b) sã comunice, în termen de 3 zile, oficiului forþei de
muncã faptul cã:
Ñ s-a încadrat cu contract de muncã pe duratã nedeterminatã sau pe duratã determinatã;
Ñ dobândeºte, împreunã cu membrii familiei, terenuri
agricole în suprafeþele prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 1/1991, republicatã;
Ñ are surse de venituri proprii sau realizeazã venituri din
prestarea unor activitãþi autorizate;
Ñ realizeazã, împreunã cu membrii familiei, un venit
mediu lunar, pe membru de familie, de cel puþin 60% din
salariul de bazã minim brut pe þarã, din care s-a scãzut impozitul prevãzut de lege;
Ñ urmeazã forme superioare de pregãtire profesionalã,
indiferent de forma ºi de durata acesteia;
Ñ îndeplineºte condiþiile de înscriere la pensie pentru
munca depusã ºi limitã de vârstã sau, dupã caz, i s-a stabilit pensie de invaliditate;
c) sã comunice oficiului forþei de muncã cã îndeplineºte
obligaþii militare sau cã îºi stabileºte domiciliul în strãinãtate.
5. Formularele utilizate de oficiile forþei de muncã pentru
îndeplinirea procedurii de primire ºi soluþionare a cererilor
pentru loc de muncã sau pentru plata ajutoarelor de ºomaj
ºi de integrare profesionalã sau a alocaþiei de sprijin sunt
cele cuprinse în anexele nr. 1Ñ7 la prezentele instrucþiuni.
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ANEXA Nr. 1

MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE
CERERE PENTRU LOC DE MUNCÃ, AJUTOR DE ªOMAJ,
AJUTOR DE INTEGRARE PROFESIONALÃ SAU ALOCAÞIE DE SPRIJIN

D.M.P.S. ____ BIROU ____ FUNCÞIONAR ____
TIP DOSAR: CU PLATÃ
FÃRÃ PLATÃ
NUMELE

________________________________________

PRENUMELE

________________________________________

LOCUL
NAªTERII

__________________________________________

COD PERSONAL (din B.I.)

STARE CIVILÃ

__________________________

NUMÃR EVIDENÞÃ
____________
DATA COMPLETÃRII
____ ____ ____
TIP ªOMER*)

CÃSÃTORIT(Ã)

NECÃSÃTORIT(Ã)

1 2 3 4 A B

VÃDUV(Ã)

DIVORÞAT(Ã)

5 6 7 8 9 C

B.I. SERIE, NUMÃR
__________________________

ADRESA Ñ DOMICILIUL STABIL

REªEDINÞA

LOCALITATEA
________________________________

LOCALITATEA
________________________________

STRADA
________________________________

STRADA
________________________________

NUMÃRUL

NUMÃRUL

BLOCUL

SCARA

______________ __________
ETAJUL APART. OF. P.
____

____

____

____

BLOCUL

SCARA

______________ __________

TELEFON

ETAJUL APART. OF. P.

______________

____

____

____

____
TELEFON

______________

STUDII/CALIFICARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ªCOALÃ GENERALÃ INCOMPLETÃ
ªCOALÃ GENERALÃ
ªCOALÃ PROFESIONALÃ
LICEU DE SPECIALITATE
ªCOALÃ POSTLICEALÃ
ªCOALÃ DE MAIªTRI

/
/
/
/
/
/

7.
8.
9.
A.
B.
C.

ÎNVÃÞÃMÂNT SUPERIOR
COLEGIU
LICEU TEORETIC
ÎNVÃÞÃMÂNT SPECIAL
CURS DE (RE)CALIFICARE
LA LOCUL DE MUNCÃ

/
/
/
/
/
/

DATA (ÎNCETÃRII CONTRACTULUI DE MUNCÃ, ABSOLVIRII)
____ ____ ____
DATA START PLATÃ ____ ____ ____
VECHIMEA TOTALÃ ÎN MUNCÃ
____
SUB 1 AN
5Ñ15 ANI
1Ñ5 ANI
PESTE
15 ANI
ULTIMA OCUPAÞIE (C.O.R.) ____________ VECHIMEA ÎN ULTIMA OCUPAÞIE ____
DURATA CONTRACTULUI DE MUNCÃ: PE PERIOADÃ DETERMINATÃ
PE PERIOADÃ NEDETERMINATÃ
NESPECIFICATÃ
CAUZELE ÎNCETÃRII CONTRACTULUI DE MUNCÃ __________ ARTICOLUL __________
ULTIMELE TREI SALARII BRUTE (DIN CARE SE CALCULEAZÃ AJUTORUL)
______________ ______________ ______________
TIPUL IMPOZITULUI: INTEGRAL
FÃRÃ IMPOZIT
CAPACITATEA DE MUNCÃ: 100%
80%
0%
AJUTORUL DE ªOMAJ STABILIT, PE LUNÃ ______________ PE ZI ________
*)
1
2
3
4
A
B

Codurile sunt corespondente dupã cum urmeazã, cu urmãtoarea semnificaþie:
cu 5 = absolvenþi cu studii medii Ñ ajutor de integrare profesionalã/ ajutor de ºomaj/ alocaþie de sprijin;
cu 6 = absolvenþi cu studii superioare Ñ ajutor de integrare profesionalã/ ajutor de ºomaj/ alocaþie de sprijin;
cu 7 = persoane provenite din muncã, cu vechime în muncã de peste 1 an Ñ ajutor de ºomaj/ alocaþie de sprijin;
cu 8 = persoane provenite din muncã, cu vechime în muncã sub 1 an Ñ ajutor de ºomaj/ alocaþie de sprijin;
cu 9 = persoane provenite dintr-o activitate individualã Ñ ajutor de ºomaj/ alocaþie de sprijin.
cu C = persoane care ºi-au satisfãcut stagiul militar Ñ ajutor de ºomaj/ alocaþie de sprijin.
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SITUAÞIA MILITARÃ
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NUMÃRUL DE PERSOANE AFLATE ÎN ÎNTREÞINERE

SATISFÃCUT
NESATISFÃCUT
INAPT

TOTAL PERSOANE
COPII
COPII HANDICAPAÞI

Ñ Ñ Ñ
Ñ Ñ Ñ
Ñ Ñ Ñ

INFORMAÞII SUPLIMENTARE
PRIMA LIMBÃ STRÃINÃ __________ A DOUA LIMBÃ STRÃINÃ __________
ALTE LIMBI STRÃINE
CUNOªTINÞE DE: STENODACTILOGRAFIE
DACTILOGRAFIE
OPERATORIE P.C.
EXPERIENÞA PROFESIONALÃ
OCUPAÞIA CATEGORIA UNITATEA

DE LA

PÂNÃ LA

VECHIME

COD FISCAL
UNITATE

C.A.E.N.*)

C.O.R.**)

UNITATEA
ACCEPTÃ/
REFUZÃ

C.A.E.N.

LOCURI DE MUNCÃ OFERITE
DATÃ
NUMÃR
NUMÃR
REPARTIÞIE REPARTIÞIE OFERTÃ

UNITATE

ªOMERUL
ACCEPTÃ/
REFUZÃ

SEMNÃTURA

CURSURI DE CALIFICARE (RECALIFICARE) ªI PERFECÞIONARE OFERITE/SOLICITATE

OFERIT/
SOLICITAT

CENTRUL DE
CALIFICARE

C.O.R.**)

ALTE DORINÞE
AJUTOR PENTRU EVALUAREA
COMPETENÞELOR
AJUTOR PENTRU CREAREA UNEI UNITÃÞI
ECONOMICE
AJUTOR PENTRU (RE)ORIENTARE
PROFESIONALÃ
AJUTOR PENTRU CÃUTAREA UNUI LOC
DE MUNCÃ
*) C.A.E.N. = COD ACTIVITATE ECONOMICÃ
**) C.O.R. = COD OCUPAÞIE DIN ROMÂNIA

DATÃ START
CURS

OBSERVAÞII

DATÃ SFÂRªIT
CURS

OBSERVAÞII
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EVIDENÞA ZILELOR DE ªOMAJ
LUNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15 16 17 18 19

20

21 22

23 24 25 26

27

28

29 30 31

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

PLATA AJUTORULUI DE ªOMAJ SAU A AJUTORULUI DE INTEGRARE PROFESIONALÃ
ANUL LUNA

AJUTORUL CUVENIT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PLATA ALOCAÞIEI DE SPRIJIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RESTANÞE

REÞINERI

TOTALUL CUVENIT
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PLATA AJUTORULUI DE ªOMAJ, A AJUTORULUI DE INTEGRARE PROFESIONALÃ SAU
A ALOCAÞIEI DE SPRIJIN ÎNCETEAZÃ SAU SE SUSPENDÃ LA DATA É/É/ÉÉ DATORITÃ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ÎNCADRÃRII ÎN MUNCÃ SAU OBÞINERII AUTORIZAÞIEI
EXPIRÃRII TERMENULUI DE PLATÃ PREVÃZUT
REFUZULUI NEJUSTIFICAT DE A SE ÎNCADRA ÎN MUNCÃ
REFUZULUI NEJUSTIFICAT DE A URMA UN CURS DE PREGÃTIRE
PROFESIONALÃ SAU ÎNTRERUPERII NEJUSTIFICATE A ACESTUIA
NERESPECTÃRII OBLIGAÞIILOR DE LA ART. 17 DIN
LEGEA NR. 1/1991, REPUBLICATÃ
ÎNCADRÃRII ÎN MUNCÃ, PE PERIOADÃ DETERMINATÃ, MAI MICÃ
DE 6 LUNI
ÎNDEPLINIRII OBLIGAÞIILOR MILITARE
STABILIRII DOMICILIULUI ÎN STRÃINÃTATE
ARESTULUI PREVENTIV SAU EXECUTÃRII UNEI PEDEPSE

DECLARAÞIE
Subsemnatul .................................................. declar cã am rãspuns complet ºi în conformitate
cu realitatea la toate rubricile, luând totodatã cunoºtinþã cã afirmaþiile neadevãrate, precum ºi neanunþarea imediatã a unei schimbãri de situaþie constituie contravenþie ºi se sancþioneazã conform legii.
Declar cã nu sunt încadrat în muncã, nu deþin terenuri agricole ºi nu realizez venituri peste
nivelul celor prevãzute la art. 6 alin (1) lit. a) ºi b) ºi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicatã.
Alte informaþii ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
LOCUL __________________________
DATA

____ ____ ________

Semnãtura solicitantului
......................................................

ªeful Oficiului forþei de muncã,
......................................................

Acte prezentate:
Ñ Cartea de muncã
Ñ Actul de studii
Ñ Certificatul medical
Ñ Acte privind deþinerea de terenuri agricole eliberate de primãrii, precum ºi acte eliberate de
organele financiare privind veniturile realizate..............................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ñ Alte acte ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE
OFERTÃ DE LOC DE MUNCÃ
NUMÃRUL ____________
DATA
OFERTEI
____ ____ ____
1. UNITATEA
JUDEÞUL DENUMIREA
____
__________________________________________________________________
COD FISCAL
____________________

COD SIRUES
____________________

FORMA DE PROPRIETATE
PUBLICÃ

MIXTÃ

PRIVATÃ

DE GRUP

C.A.E.N.
____

SUBORDONAREA
____________________
DEPARTAMENT ____________________
MINISTER

COD ____________
COD ____________

ADRESA/SEDIUL
LOCALITATEA
____________________________________________

STRADA
______________________

NUMÃRUL
BLOCUL
SCARA ETAJUL APARTAMENTUL
______________ __________ ____
____
____
TELEFON
______________________

OFICIUL POªTAL
______

FAX
____________________

CONDIÞII SOCIALE ASIGURATE
CAZARE FAMILIªTI
CAZARE NEFAMILIªTI
CREªÃ

GRÃDINIÞÃ
MASÃ
TRANSPORT

2. LOCUL DE MUNCÃ
OCUPAÞIA
__
 ____________________________________________________________________
C.O.R.
NUMÃR DE LOCURI OFERITE
__
__
__
__
__
__
      
______
CONDIÞII DE ÎNCADRARE
NATURA CONTRACTULUI DE MUNCÃ:

PE PERIOADÃ DETERMINATÃ
PE PERIOADÃ NEDETERMINATÃ

DURATA CONTRACTULUI DE MUNCÃ:
NUMÃRUL DE SCHIMBURI 1 2 3 4
SALARIUL MAXIM
VÂRSTA MAXIMÃ

______________
____

NESPECIFICATÃ
____ (ani)
5
SALARIUL MINIM
VÂRSTA MINIMÃ

______________
____

VECHIMEA MINIMÃ ____
(ÎN OCUPAÞIE)
ALTE AVANTAJE MATERIALE

SÃNÃTATE: BUNÃ

FOARTE BUNÃ

SATISFÃCÃTOARE
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CONDIÞII DE MUNCÃ
ZGOMOT
SUBTERAN
JUDEÞ

TOXINE

SOLICITÃRI FIZICE

LUCRU LA ÎNÃLÞIME
DEPLASÃRI ÎN ÞARÃ

SOLICITÃRI NEUROPSIHICE

DEPLASÃRI ÎN LOCALITATE
LUCRU ÎN ECHIPÃ

SE AJUNGE LA LOCUL DE MUNCÃ CU: LINIE URBANÃ
3. CANDIDATUL
VÂRSTA ____

LUCRU ÎN
DEPLASÃRI ÎN

LUCRU CU PUBLICUL
(

) METROU

TREN

VECHIMEA ÎN OCUPAÞIE ____

CONDIÞII DE OCUPARE
ORICINE

BÃRBAÞI

FEMEI

STUDENÞI

PENSIONARI

SCUTIRE DE IMPOZIT

STUDII/CALIFICARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ªCOALÃ GENERALÃ INCOMPLETÃ
ªCOALÃ GENERALÃ
ªCOALÃ PROFESIONALÃ
LICEU DE SPECIALITATE
ªCOALÃ POSTLICEALÃ
ªCOALÃ DE MAIªTRI

/
/
/
/
/
/

7.
8.
9.
A.
B.
C.

ÎNVÃÞÃMÂNT SUPERIOR
COLEGIU
LICEU TEORETIC
ÎNVÃÞÃMÂNT SPECIAL
CURS DE (RE) CALIFICARE
LA LOCUL DE MUNCÃ

/
/
/
/
/
/

ALTE CONDIÞII/CUNOªTINÞE
PRIMA LIMBÃ STRÃINÃ __________ A DOUA LIMBÃ STRÃINÃ __________
ALTE LIMBI STRÃINE
CUNOªTINÞE DE: STENODACTILOGRAFIE
DACTILOGRAFIE
OPERATORIE P.C.
OBSERVAÞII: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. MÃSURI CONVENITE
DATA LIMITÃ A OFERTEI ____ ____

____

NUMELE PERSOANEI CARE URMEAZÃ A FI CONTACTATÃ ________________________
MODUL DE A LUA LEGÃTURA: DIRECT LA UNITATE

LA TELEFON

(INT.

)

DOCUMENTE NECESARE LA PREZENTARE:..................................................................................
................................................................................................................................................................
CU RECOMANDAÞIE

FÃRÃ RECOMANDAÞIE
DATA URMÃTOAREI ÎNTÂLNIRI ____ ____ ____

5. LISTA CANDIDAÞILOR

DATA

NUMÃRUL
DOSARULUI
DE ªOMAJ

NUMELE
ªI
PRENUMELE

ADRESA

OBSERVAÞII

REZULTATE
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ANEXA Nr. 3

DIRECÞIA DE MUNCÃ
ªI PROTECÞIE SOCIALÃ...........................
OFICIUL FORÞEI DE MUNCÃ...................

Judeþul ..................................................

CARNET DE EVIDENÞÃ
Nr. ................

Ñ 2 Ñ
Data naºterii ............................................................................
Localitatea .................................., judeþul ................................
Domiciul stabil:
Localitatea .................................., judeþul ................................
Str. ................................nr. ........., bl. ......, sc. ........., ap. .........
Domiciliul actual sau reºedinþa:
Localitatea ............................................, str. ...........................
nr. ........., bl. .........., sc. ..........., ap. ........ .
Codul oficiului poºtal la care se face plata ..........................
..................................................................................................
Funcþia (meseria) .....................................................................
Buletin de identitate seria ................ nr..................................
eliberat de Poliþia ....................................................................
la data de .................., luat în evidenþã la ...........................
cu fiºa nr. ................................................................................
ªeful Oficiului forþei de muncã,
....................................................

Semnãtura titularului,
.....................................

NOTÃ:

Numele ºi prenumele ..........................................................

Ñ 3 Ñ
FOAIE DE EVIDENÞÃ
Unitatea care a desfãcut contractul de muncã
.....................................................................................
Data începerii ºomajului ............................................

Data încetãrii ºomajului .............................................
Motivul încetãrii ºomajului .........................................
VIZE LUNARE

Prezentul document serveºte pentru dovada statutului de
ºomer, cu condiþia prezenþei titularului, conform prevederilor
legale, la oficiul forþei de muncã, pentru vizã.

Ñ 4 Ñ
Obligaþiile persoanei îndreptãþite sã primeascã
ajutorul de ºomaj, ajutorul de integrare profesionalã
sau alocaþia de sprijin
a) Sã se prezinte lunar, pe baza programãrii sau ori de
câte ori este solicitatã, la oficiul forþei de muncã pentru vizarea carnetului de evidenþã, comunicarea unor eventuale
locuri de muncã vacante sau cursuri de calificare-recalificare
ºi de perfecþionare.
b) Sã comunice, în termen de 3 zile, oficiului forþei de
muncã faptul cã:
Ñ s-a încadrat cu contract de muncã pe duratã nedeterminatã sau pe duratã determinatã;
Ñ dobândeºte, împreunã cu membrii familiei, terenuri
agricole, în suprafeþele prevãzute la art. 6 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 1/1991, republicatã;
Ñ are surse de venituri proprii sau realizeazã venituri din prestarea unor activitãþi autorizate;
Ñ realizeazã, împreunã cu membrii familiei, un venit
mediu lunar, pe membru de familie, de cel puþin
60% din salariul de bazã minim brut pe þarã, din
care s-a scãzut impozitul prevãzut de lege;
Ñ urmeazã forme superioare de pregãtire profesionalã,
indiferent de forma acesteia ºi de durata ei;
Ñ îndeplineºte condiþiile de înscriere la pensie pentru munca depusã ºi limitã de vârstã sau, dupã caz,
i s-a stabilit pensie de invaliditate.
c) Sã comunice oficiului forþei de muncã faptul cã
îndeplineºte obligaþii militare sau îºi stabileºte domiciliul în
strãinãtate.
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ANEXA Nr. 4

DIRECÞIA DE MUNCÃ ªI PROTECÞIE SOCIALÃ .........................

Oficiul forþei de muncã ..........................................................
Judeþul .................................
DISPOZIÞIE DE REPARTIZARE

Nr. ......... din .........
Domnul/Doamna ..............................................................................................................................,
cu carnetul de evidenþã nr. ........., domiciliat(ã) în ...............................................................................
pregãtire ºcolarã .......................................................................................................................................
meseria, specialitatea ..............................................................................................................................
se repartizeazã la unitatea .....................................................................................................................
din localitatea ..........................................................................................................................................,
pentru a fi încadrat(ã) în funcþia (meseria) de ....................................................................................,
în baza adresei dvs. ........................................... poz. ..........................................................................
ªeful Oficiului forþei de muncã,
Semnãtura de primire ........................................
ÎNªTIINÞARE

privind încadrarea în muncã
nr. ......... din .........
În conformitate cu art. 17 alin. (3) din Legea nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor
ºi reintegrarea lor profesionalã, republicatã, vã informãm cã domnul (doamna) ........................, cu
carnetul de evidenþã nr. ........, a fost încadrat(ã)/nu a fost încadrat(ã) la ........................ începând
cu data de ......................, în baza comunicãrii dvs. nr. ........ din ........ poz. ........ la ....................
În cazul neîncadrãrii se menþioneazã pe verso motivele.
Director,

ªef personal,

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

Direcþia de muncã ºi
protecþie socialã a judeþului ......................

Nr. ....................................

ANGAJAMENT
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 1/1991 privind protecþia socialã
a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, republicatã, subsemnatul ................................, posesor
al buletinului de identitate seria ........... nr. ................, eliberat de ................................., în calitate
de ºomer, înregistrat cu carnetul de evidenþã nr. ...................., înscris la cursul de
......................................................................, organizat de D.M.P.S. .............................., mã oblig ca
la absolvirea cursului sã mã încadrez în muncã la unitatea la care am fost repartizat.
În cazul refuzului repartizãrii fãrã motive temeinice, mã oblig sã restitui cheltuielile de
ºcolarizare.
Semnãtura cursantului,

Prezentul angajament a fost dat în faþa delegatului Direcþiei de muncã ºi protecþie socialã ºi,
în caz de nerespectare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.

Viza Direcþiei
de muncã ºi protecþie
socialã,
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ANEXA Nr. 6

DIRECÞIA DE MUNCÃ ªI PROTECÞIE SOCIALÃ
A JUDEÞULUI ................................................

OFICIUL CENTRAL DE PLATÃ
A PENSIILOR

Oficiul forþei de muncã ..........................
Codul Oficiului forþei de muncã ______

Operat modificãrile

BORDEROU

de comunicãri de înscrieri noi sau modificãri
în situaþia beneficiarilor de ajutor de ºomaj, ajutor de integrare profesionalã
sau alocaþie de sprijin

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str.:
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str.:
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str.:
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str.:
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

5

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str.:
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

6

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str.:
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

7

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str.:
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

8

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str.:
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

1

2

3

4

TOTAL BORDEROU:

Valoarea

Nou

Vechi

Nou

Vechi

Nou

Valoarea alocaþiei
Total
lunarã a de stat drepturi
ajutorului pentru
lunare
copii
Vechi

Total drepturi
restante

Val.

Concediu
medical
Nr. zile

ziua
luna
anul

Nr. copii cu drept
la alocaþie

Data
încetãrii
plãþii

Motivul încetãrii plãþii

Data
începerii
plãþii

ziua
luna
anul

Cod. prov.

Data
naºterii

ziua
luna
anul

Numele ºi prenumele
Numãr beneficiarului de ajutor
de
de ºomaj, ajutor de
identiintegrare
profesionalã
ficare
sau alocaþie de sprijin

Sexul

Cod. modif.

Nr. ......... luna ......... anul ..........

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str. :
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str. :
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str. :
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

12

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str. :
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

13

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str. :
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

14

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str. :
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

15

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str. :
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

16

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str. :
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

Loc.:
Bl.:

Sc.:

Et.:

Str. :
Ap.:
Of. p:

Nr. c.:
Vechi.:
Sal.:

9

10

11

17

Director,

ªeful Oficiului
forþei de muncã,

Întocmit:

13
Valoarea

Nou

Vechi

Nou

Vechi

Nou

Valoarea alocaþiei
Total
lunarã a de stat drepturi
ajutorului pentru
lunare
copii
Vechi

Total drepturi
restante

Val.

Concediu
medical
Nr. zile

Motivul încetãrii plãþii

Nr. copii cu drept
la alocaþie

Data
încetãrii
plãþii

ziua
luna
anul

Cod. prov.

Data
începerii
plãþii

ziua
luna
anul

Data
naºterii

ziua
luna
anul

Numele ºi prenumele
Numãr
beneficiarului de ajutor
de
de ºomaj, ajutor de
identiintegrare profesionalã
ficare
sau alocaþie de sprijin

Sexul

Cod. modif.
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TOTAL BORDEROU:

ANEXA Nr. 7a)
DIRECÞIA DE MUNCÃ ªI
PROTECÞIE SOCIALÃ
A JUDEÞULUI .................................

DECIZIA

Nr. ............

privind încetarea/ suspendarea plãþii ajutorului de ºomaj,
a ajutorului de integrare profesionalã
sau a alocaþiei de sprijin
Direcþia de muncã ºi protecþie socialã a judeþului ......................................., reprezentatã prin
director ............................................................, numit în baza Ordinului ministrului muncii ºi protecþiei
sociale nr. ..................,
având în vedere prevederile art. ....................... din Legea nr. 1/1991 privind protecþia socialã
a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, republicatã,
faþã de faptul cã domnul (doamna) ............................................................................. cu carnet
de evidenþã ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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DECIDE:

Art. 1. Ñ Începând cu data de ..................... înceteazã/se suspendã plata ajutorului de ºomaj,
a ajutorului de integrare profesionalã sau a alocaþiei de sprijin acordatã domnului (doamnei)
....................................., domiciliat(ã) în ..............................................................................................
........................................................................................................................................................................
Art. 2. Ñ Cu drept de contestaþie în termen de 30 de zile de la comunicare la
Judecãtoria ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Director,

Ñ Exemplarul 1, în care se va menþiona data de prezentare dupã încetarea suspendãrii, rãmâne
la solicitant.
Ñ Exemplarul 2 rãmâne la Oficiul forþei de muncã.
ANEXA Nr. 7b)

DIRECÞIA DE MUNCÃ
ªI PROTECÞIE SOCIALÃ
A JUDEÞULUI ..............................

D E C I Z I A Nr. . . . . . . . . . .

privind stabilirea dreptului plãþii ajutorului de ºomaj,
a ajutorului de integrare profesionalã sau
a alocaþiei de sprijin
Direcþia de muncã ºi protecþie socialã a judeþului .............................., reprezentatã prin director ............................., numit în baza Ordinului ministrului muncii ºi protecþiei sociale nr. ..........,
având în vedere prevederile art. .......... din Legea nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, republicatã,
DECIDE:

Art. 1. Ñ Începând cu data de ..................... se stabileºte ajutorul de ºomaj, ajutorul de integrare profesionalã sau alocaþia de sprijin, dupã caz, acordat domnului (doamnei) ...............................,
în cuantum de ........................................ .
Art. 2. Ñ Cu drept de contestaþie în termen de 30 de zile de la comunicare la
Judecãtoria ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................ .
Director,

Ñ Exemplarul 1 rãmâne la solicitant.
Ñ Exemplarul 2 rãmâne la Oficiul forþei de muncã.

ANEXA Nr. 7c)

DIRECÞIA DE MUNCÃ
ªI PROTECÞIE SOCIALÃ
A JUDEÞULUI ..............................
D E C I Z I A Nr. . . . . . . . . . . . . . . .

privind respingerea dreptului la ajutorul de ºomaj,
la ajutorul de integrare profesionalã
sau la alocaþia de sprijin
Direcþia de muncã ºi protecþie socialã a judeþului ......................, reprezentatã prin director
..................................., numit în baza ordinului ministrului muncii ºi protecþiei sociale nr. ..........................,
având în vedere prevederile art. .......... din Legea nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, republicatã,
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DECIDE:

Art. 1. Ñ Se respinge cererea domnului(doamnei) .................................................... privind dreptul
la ajutorul de ºomaj, la ajutorul de integrare profesionalã sau la alocaþia de sprijin, dupã caz, pentru
motivele:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .
Art. 2. Ñ Cu drept de contestaþie în termen de 30 de zile de la comunicare la
Judecãtoria ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Director,

Ñ Exemplarul 1 rãmâne la solicitant.
Ñ Exemplarul 2 rãmâne la Oficiul forþei de muncã.
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI: ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã
în Monitorul Oficial nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989, pentru a fi informaþi cu privire la
dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate
prevãzute de lege, Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, invitã
societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest
scop zilnic între orele 8,00Ð13,00 la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia din Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1995, preþurile practicate de regie pentru
publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la filialele ”RodipetÒ, sunt urmãtoarele:
Valoarea abonamentului
Valoarea abonamentului contractat
pentru anul 1995
în cursul anului 1995
contractat pânã la 31.XII.1994
Ñ lei Ñ
Ñ lei Ñ
Trim. I
Trim. II
Trim. III Trim. IV
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, românã
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiarã
(ROMçNIA HIVATALOS K…ZL…NYE)
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
¥ COLECÞIA LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
¥ COLECÞIA DE HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ªI ALTE ACTE NORMATIVE

50.400

12.600

13.860

15.250

16.770

110.400
207.360
38.400
345.600
24.000

27.600
51.840
9.600
86.400
6.000

27.600
51.840
9.600
86.400
6.600

27.600
51.840
9.600
86.400
7.260

27.600
51.840
9.600
86.400
8.000

54.000

13.500

14.850

16.340

17.980

DE REÞINUT: Contractarea abonamentului, pentru anul 1995, pânã la 31.XII.1994 este în avantajul dumneavoastrã.
Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în ”Monitorul OficialÒ, de la data de 1 ianuarie 1995, sunt
urmãtoarele:
Tarif pentru 1995
Ñ lei Ñ
1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
Ñ pierderi de acte, de sigilii, ºtampile,
schimbãri de nume, citaþii emise de
instanþele judecãtoreºti ºi notariatele
de stat
Ñ acte procedurale ale instanþelor
judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ñ extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ñ concursuri de ocupare de posturi didactice
în învãþãmântul superior
Ñ anunþ privind examenul de capacitate pentru
magistraþi
2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
Ñ publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind
înfiinþarea societãþilor comerciale
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi
Ñ modificãri de capital social
Ñ lista activelor scoase la licitaþie sau a societãþilor comerciale propuse pentru privatizare
Ñ acte adiþionale, precum ºi alte publicaþii ale
agenþilor economici, sub formã de text, a
cãror publicare este prevãzutã de lege
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã

Tarif pentru 1994
Ñ lei Ñ

per anunþ

5.000

5.000

per anunþ

7.000

7.000

per anunþ

12.000

12.000

per cuvânt

100

100

per cuvânt

100

100

per anunþ
per anunþ
per anunþ

55.000
30.000
6.000

55.000
20.000
4.000

per poziþie

15.000

10.000

39.000

26.000

per paginã
manuscris
per rând
coloanã

1.900
1.300
Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii
unei concesiuni aprobate de Guvern
per anunþ
9.000
9.000
Plata publicaþiilor cuprinse în Partea a III-a ºi Partea a IV-a se va face prin mandat poºtal pe adresa: Regia Autonomã
”Monitorul OficialÒ, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.Ñ
S.M.B. sau cu dispoziþie de platã.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324/1994 conþine 16 pagini.

Preþul 160 lei

40.816

