
S.C.______________________________                                                 NR._______________/________________                                                                                 
ADRESA:___________________________ 
_____________________________________ 
TELEFON___________________________ 
C.U.I. ______________________________ 
         
        
     DOMNULE     INSPECTOR SEF 
  
 
 Subscrisa SC................................................SRL(SA),cu sediul in ………………..,str ............................................, 
nr..........,bl.........,sc........,et........,ap.........,tel..............................,inregistrata la ORC sub nr. J13/.............../.................,    
CUI .............................,cu obiect principal de activitate cod CAEN 7810,reprezentata de dl./dna .......................................   
…………………….,in calitate de ................................................,posesor al BI/CI seria ..........,nr.............,eliberat de Politia 
....................... la data de ..................,CNP ................................................, 
 Va rugam ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 156/2000,art. 8 lit. e),sa inregistrati la ITM Constanta si sa 
ne eliberati ddoovvaaddaa  ddee  iinnssccrriieerree a acestei societati care are ca activitate principala ‘’Activitati ale agentiilor de plasare a 
fortei de munca’’. 
 Mentionam ca : 
 Societatea se angajeaza sa respecte condiţiile impuse de Legea nr. 156/2000 art. 8 – 10 : 

• dispunem de spaţiul si de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii,aşa cum acestea sunt 
precizate in metodologia de aplicare a legii 156/2000,modificată şi completată; 

• am încadrat in muncă personal cu experienţă in domeniul forţei de muncă; 
• avem organizată o bancă de date care cuprinde ofertele si solicitările de locuri de muncă în 

străinătate,informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile 
solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor; 

• am încheiat cu persoane juridice/fizice/organizatii patronale/din străinătate (după caz) contracte care 
conţin oferte ferme de locuri de muncă; 

• am asigurat încheierea contractelor individuale de muncă cu angajatorul strain si in limba română; 
• societatea este notificată la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL conform Legii nr. 677/2001. 
 Anexam xerocopii dupa urmatoarele acte : 
 1) actul constitutiv al societăţii cu COD CAEN 7810; 

2) Certificatul de înmatriculare înregistrat la ORC cu obiect principal de activitate COD CAEN 7810; 
 3) Memoriu justificativ din care să reiasă condiţiile în care se desfăşoară activitatea - act de proprietate al 
spaţiului; - contract inchiriere etc. ; - dotări şi echipamente utilizate; - numărul,structura si calificarea personalului care 
prestează serviciile de mediere; 
 4) Declaraţie din partea administratorului firmei prin care se obligă să aducă la cunoştinţa ITM orice modificare 
intervenită cu privira la activitatea societăţii (schimbare denumire,sediu,puncte de lucru etc. ); 
 5) Decizia de împuternicire a persoanei care se ocupă de aplicarea prevederilor Legii 156/2000 si a relaţiei cu 
ITM, copia contractului individual de muncă şi a cărţii de identitate a persoanei împuternicite ; 
 6) Notificarea către AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL conform Legii 677/2001(ANSPDCP-BUCUREŞTI, B-dul General Gheorghe Magheru nr.28-30, 
Sector 1, Tel.0318059211 ; www.dataprotection.ro). 
 
 Ne obligăm să depunem la ITM, trimestrial, pana la data de 10 ale lunii următoare trimestrului încheiat, 
situația privind persoanele mediate și angajate în străinătate conform modelului din anexa nr.2 prevăzută în Hot. 
384/2001, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii 156/2000 privind 
protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, modifictă şi completată. 
  
 
     Data .....................       Administrator,    
     


