
         N O T I F I C A R E 

   privind plasarea forței de muncă în străinătate 

 

 

Societatea_____________________________ cu sediul social/punct de lucru situat în 

_______________________ Str._____________________________, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr.______________, CUI______________, vă  notificăm 

următoarele: 

1. La data de___________________,ora_________ din locația_____________________________ 

asigurăm transportul decontat de ______________________ (angajator/agenție/nedecontat) 

pentru un număr de_________ lucrători români, cu destinația _________________ (țara). 

Transportul se efectuează pe cale _____________ (aeriană/rutieră/feroviară) prin compania 

de transport________________________________________ (denumire/CUI)  

 Transportul este asigurat în vederea deplasării la locul de muncă organizat de angajatorul  

_______________________________________(denumire/adresă sediu social/nr. de înregistrare  la 

autoritățile statului de stabilire) în locația: 

 

 a)__________________________________________________ (localitate/zona/stradă/nr/etc.) 

Nr. 

crt. 
Nume prenume lucrător 

Serie/nr. act de 

identitate 

(CI/pașaport) 

 

Județul de 

domiciliu 

 

Domeniul în care 

se va presta 

activitatea  

 

b)_________________________________________________ (localitate/zona/stradă/nr/etc.) 

Nr. 

crt. 
Nume prenume lucrător 

Serie/nr. act de 

identitate 

(CI/pașaport) 

 

Județul de 

domiciliu 

 

Domeniul în care 

se va presta 

activitatea  

 

c)___________________________________________________ (localitate/zona/stradă/nr/etc.) 

Nr. 

crt. 
Nume prenume lucrător 

Serie/nr. act de 

identitate 

(CI/pașaport) 

 

Județul de 

domiciliu 

 

Domeniul în care 

se va presta 

activitatea  

 

 

 

 

 



 

2. La data de___________________,ora_________ din locația*_____________________________ 

asigurăm transportul decontat de ______________________ (angajator/agenție/nedecontat) 

pentru un număr de_________ lucrători români, cu destinația ________________ (țara). 

Transportul se efectuează pe cale _____________ (aeriană/rutieră/feroviară) prin compania 

de transport________________________________________ (denumire/CUI) 
 

 Transportul este asigurat în vederea deplasării la locul de muncă organizat de angajatorul
**
  

_______________________________________(denumire/adresă sediu social/nr. de înregistrare  la 

autoritățile statului de stabilire) în locația: 

 

 a)__________________________________________________ (localitate/zona/stradă/nr/etc.) 

Nr. 

crt. 
Nume prenume lucrător 

Serie/nr. act de 

identitate 

(CI/pașaport) 

 

Județul de 

domiciliu 

 

Domeniul în care 

se va presta 

activitatea  

 

b)_________________________________________________ (localitate/zona/stradă/nr/etc.) 

Nr. 

crt. 
Nume prenume lucrător 

Serie/nr. act de 

identitate 

(CI/pașaport) 

 

Județul de 

domiciliu 

 

Domeniul în care 

se va presta 

activitatea  

 

c)___________________________________________________ (localitate/zona/stradă/nr/etc.) 

Nr. 

crt. 
Nume prenume lucrător 

Serie/nr. act de 

identitate 

(CI/pașaport) 

 

Județul de 

domiciliu 

 

Domeniul în care 

se va presta 

activitatea  

 

* se completează în situația în care diferă locațiile de unde se efectuează  transportul 

  

** se completează în situația în care transportul se efectuează pentru un alt angajator 


