
Documente necesare notificării ITM a furnizorilor de servicii de plasare forței de muncă 

    a) documentul care atestă autorizarea sau înregistrarea furnizorului ca agent de 
plasare a forţei de muncă, eliberat de autoritatea competentă din statul membru de 
stabilire, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;  
    b) documente justificative din care să rezulte calitatea reprezentantului 
furnizorului de servicii de plasare a forţei de muncă constituit pe teritoriul unui stat 
membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European de a desfăşura 
activitatea de plasare pe teritoriul României în numele şi pentru acesta, în copie 
certificată pentru conformitate cu originalul;  
    c) certificatul constatator emis de autorităţile competente din statul de stabilire a 
furnizorului de servicii de plasare a forţei de muncă din care să rezulte faptul că 
acesta nu se află în procedura de insolvenţă, faliment sau dizolvare, în copie 
certificată pentru conformitate cu originalul;  
    d) certificatul de înregistrare fiscală a sediului permanent pe teritoriul României a 
furnizorului de servicii de plasare a forţei de muncă, în copie certificată pentru 
conformitate cu originalul; 
    e) documentul care atestă dreptul furnizorului de servicii de plasare a forţei de 
muncă de folosinţă a spaţiului în care se desfăşoară activitatea de plasare, întocmit şi 
înregistrat în condiţiile legii, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 
    f) documentul de identitate al reprezentantului legal şi al reprezentantului 
furnizorului de servicii de plasare a forţei de muncă pe teritoriul României, în copie; 
    g) contractele de oferte ferme de locuri de muncă în străinătate, în copie 
certificată pentru conformitate cu originalul; 
    h) documentele doveditoare emise de autorităţile competente din statul de 
stabilire a furnizorului de servicii de plasare a forţei de muncă care să ateste faptul 
că reprezentantul legal, precum şi reprezentantul acestuia pe teritoriul României nu 
au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra libertăţii 
persoanei, infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor sau înşelăciune, 
prevăzute de legislaţia din statul de stabilire, ori a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie care l-ar face incompatibil cu serviciile de plasare de forţă de muncă pe care 
le prestează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;  
    i) contractele individuale de muncă sau documentele echivalente contractului de 
muncă potrivit legislaţiei statului de stabilire a furnizorului de servicii de plasare a 
forţei de muncă încheiate cu personalul care urmează să presteze pe teritoriul 
României activităţile specifice de plasare forţă de muncă pentru străinătate;  
    j) documentele care atestă calificarea în domeniul resurselor umane a personalului 
furnizorului de servicii de plasare a forţei de muncă, ce desfăşoară activitatea de 
recrutare pe teritoriul României.  
 
     
 
 Obligaţia de notificare reglementată se consideră îndeplinită numai dacă este 
însoţită de toate documentele prevăzute de actul normativ. 
         Documentele prevăzute care sunt redactate într-o limbă străină, sunt însoţite 
de traducerea autorizată în limba română a acestora. 
 
 


