
ANEXA Nr. 1 
COMUNICARE 

privind detasarea salariatilor  
     

1. Institutia destinatara 
1.1 Denumire: Inspectoratul Teritorial de Munca *1) 

………………………………………………………… 
 
2. Întreprinderea prevazuta la art. 1 din Legea nr. 344/2006 privind  detasarea salariatilor în cadrul prestarii de 

servicii transnationale 
2.1 Denumirea 

…………………………………………………………………………………………. 
2.2 Adresa *2) 

…………………………………………………………………………………………. 
2.3 Numarul de înmatriculare *3) 

…………………………………………………………………………………………. 
2.4 [ ] Reprezentant legal in România 

 
 
Numele sau denumirea s i forma juridica 
………………………………………………. 
Adresa 
………………………………………………. 
 

[ ] Salariat desemnat ca persoana de legatur a cu 
organele de control din România 
 
Numele   
…………………………………………………………… 
Adresa 
…………………………………………………………… 

 
3. Beneficiarul prestarii de servicii/Unitatea sau întreprinderea situata pe teritoriul României/Întreprinderea 

utilizatoare 
3.1 Denumirea 

…………………………………………………………………… 
3.2 Adresa *4) 

………………………………………………………………….. 
 

4. Informat ii privind detasarea 
4.1 Data de la care începe detasarea 

…………………………….. 
4.2 Scopul detasarii 

…………………………………………………………………………… 
4.3 Durata preconizata a detasarii 

………………………………………………………………………….. 
 
      5. In baza dispozitiilor Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, 
intreprinderea mentionata la pct. 2 va detasa urmatorii salariati: 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele Functia/meseria Data nasterii Codul numeric 
personal 

Cetatenia *5) 

      
      
      
      

 
6.1 Stampila 6.2 Data 

……………………. 
6.3 Semnatura 
……………………. 

 
 
 
 

 

    *1) Comunicarea va fi transmisa inspectoratului teritorial de munca în a carui raza urmeaza sa se desfasoare 
activitatea salariatilor detasati. 
    *2) Se va completa cu adresa completa (strada, numar, localitate, stat). 
    *3) Se va completa codul unic de înregistrare sau un alt numar de identificare a întreprinderii. 
    *4) Se va completa cu adresa completa (strada, numar, localitate, stat). 
    *5) Pentru salariatii care nu au cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al Spatiului 
Economic European se va completa obligatoriu si anexa nr. 2. 



 

ANEXA NR. 2  

DECLARATIE 

1. Institutia destinatara 
1.2 Denumire: Inspectoratul Teritorial de Munca *1) 

………………………………………………………… 
 

2. Întreprinderea prevazuta la art. 1 din Legea nr. 344/2006 privind  detasarea salariatilor în cadrul prestarii de 
servicii transnationale 

2.1 Denumirea 
…………………………………………………………………………………………. 

2.2 Adresa *2) 
…………………………………………………………………………………………. 

2.3 Numarul de înmatriculare *3) 
…………………………………………………………………………………………. 

 

Declar pe propria raspundere, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit de legea penala în vigoare, ca 
urmatorii salariati care nu au cetatenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al Spatiului 
Economic European si care sunt detasati în baza dispozitiilor  Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor în cadrul 
prestarii de  servicii transnationale îndeplinesc conditiile legale de mu nca din ........................*4). 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele Codul numeric 
personal 

Cetatenia  

    
    
    
    

 
 

3.1 Stampila 3.2 Data 
……………………. 
3.3 Semnatura 
……………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    *1) Declaratia va fi transmisa inspectoratului teritorial de munca în a carui raza urmeaza sa se desfasoare activitatea 
salariatilor detasati. 
    *2) Se va completa cu adresa completa (strada, numar, localitate, stat). 
    *3) Se va completa codul unic de înregistrare sau un alt numar de identificare a întreprinderii. 
    *4) Se va completa cu statul membru al Uniunii Europene sau statul membru al Spatiului Economic European pe 
teritoriul caruia întreprinderea mentionata la pct. 2 îsi are stabilit sediul. 

 


