
Către C.N.P.A.S

Subsemnatul(a)… ………………………………..domiciliat(ă) în …………………………………………
………………………… …. ……………………………………………C.I./B.I…….……………….……….
Tel……..…………………./…………………, în calitate de reprezentant/funcţia în firmă………………….. al
SC ……………………….. cu sediul în …………………….………..…….…………………………………….
………….…………….………………………, depun următoarele documente în vederea obţinerii formularelor
E101 pentru ….. angajaţi:

1. certificatul de atestare fiscală atestând achitarea datoriilor la bugetul general consolidat
2. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni, emis de CJP pentru ……salariaţi
3. ultima situaţie financiară a societăţii
4. certificatul de înregistrare al societăţii
5. contractul individual de muncă al celor ……salariaţi ai societăţii
6. adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă din care rezultă un număr de ……salariaţi
7. certificatul constatator referitor la situaţia societăţii
8. contractul/antecontractul dintre societatea din România şi societatea din …………………………….
9. cartea de identitate din România a celor ……salariaţi

Date despre angajator:
Denumirea firmei: ………………………………………………………………………………………….
Numărul de înregistrare: ……………………………………………………………………………………
Tipul activităţii conform codificării CAEN: …….…………………………………………………….. ……
……………………………………………………………………………………………………………..
Sediul (adresa completă: telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară):
……………………………………………………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………….……….

Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe teritoriul …..……………………... :
……..………………………………………………………………………………………………………

Date despre angajatorul/nava din celălalt stat membru:
Denumirea firmei/navei: ……………..……………………………………………………………………
Adresă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară): ……………………………… ………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Număr de identificare (cât mai multe informaţii, care să permită identificarea angajatorului sau a firmei

lucrătorului independent): ………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………… ………………………...
…...………………………………………………………………………………………………….…………..

SC……………………………………… se angajează să achite contribuţiile sociale pentru lucrătorii
menţionaţi mai sus, să menţină raportul de subordonare dintre firmă şi salariaţii detaşaţi, să menţină contractul
individual de muncă dintre societate şi salariaţii în cauză, inclusiv obligaţia de plată a salariului.

De asemenea , firma SC …………………..………………. se angajează să informeze CNPAS cu privire la
orice schimbări survenite în perioada de detaşare care determină încetarea perioadei de detaşare înaintea expirării
termenului de detaşare înscris în formular/e şi să restituie formularul/ele E 101, în vederea anulării/modificării
acestuia/acestora.

Data Semnătură şi ştampilă



Date despre lucrătorii pentru care se solicită formularele E 101: Nume, prenume, nume purtate anterior, data naşterii, cetăţenia, adresa permanentă, CNP;
Data angajării lucrătorului salariat la angajatorul care s-a adresat C.N.P.A.S. (data încheierii contractului individual de muncă); Perioada pentru care se solicită
emiterea formularului de detaşare (care nu trebuie să depăşească 12 luni calendaristice)

Nr Nume, prenume, nume anterior
Data

naşterii
Cetăţenia Adresa permanentă CNP

Data
angajării

Perioada pentru care
se solicită E 101

Data Semnătură şi ştampilă


