
 

 

 

  

Doamnei Valentina BULIGA 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări 

Sociale 

de la __________________________________ 

Instituţia_______________________________

______________________________________ 

(denumirea/adresa juridică ) 

Cod fiscal___________________________ 

Telefon de contact_____________________ 

 

CERERE 

 În legătură cu prelungirea perioadei de detaşare acordate unui lucrător detaşat/lucrător 

independent pe teritoriul ____________________________, solicit prelungirea valabilităţii 

formularului privind legislaţia aplicabilă, emis anterior pentru detaşarea/activitatea independentă 

a domnului/doamnei __________________________________, născut(ă) la _______________, 

angajat(ă) în cadrul __________________________________________________, din motiv că  

_______________________________________________________________________. 

 La cerere se anexează următoarele documente: 

- contractul/acordul încheiat între angajatorul din Republica Moldova şi angajatorul din statul 
contractant (copie sau copie legalizată), precum şi traducerea autorizată a acestuia;  

- ordinul de prelungire a perioadei de detaşare şi/sau orice alt document, care să conţină scopul 

detaşării, perioada de detaşare, drepturile şi obligaţiile angajatorilor din Republica Moldova şi 

statul de detaşare şi angajatului detaşat, moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum 
şi modalităţile de plată (copie);  

- contractul individual de muncă al salariatului cu angajatorul din Republica Moldova (copie); 

- buletinul de identitate al salariatului (copie); 
- paşaportul salariatului cu viza valabilă pe perioada detaşării (copie); 

- certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi 

întreprinzătorilor individuali, eliberat de organele competente (copie); 
- documentele care atestă situaţia financiară actuală a angajatorului din Republica Moldova, 

aprobate şi verificate potrivit legislaţiei în vigoare (bilanţ contabil), (copie); 

- documentele care demonstrează ponderea procentuală a salariaţilor rămaşi să-şi desfăşoare 

activitatea în Republica Moldova, raportată la numărul total al salariaţilor angajaţi, atât în ţară cât 
şi în statul de detaşare (copie); 

- certificatul despre lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, eliberat de 

Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data solicitării formularului (original). 

 

În cazul prelungirii perioadei formularului privind legislaţia aplicabilă pentru lucrătorii 

independenţi, suplimentar va fi prezentată autorizaţia/licenţa pentru desfăşurarea de către 

persoanele asigurate a unor activităţi în mod independent (în original şi copie). 

 

 

Data _____________________  Semnătura solicitantului/ _________________ 

                                                                         reprezentantului legal 
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