În sensul LEGII 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, termenii şi
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) salariat detaşat pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, care în mod
normal lucrează într-un alt stat decât România, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată
pe teritoriul României, atunci când angajatorul ia una dintre măsurile prevăzute la art. 4 alin. (1);
b) salariat detaşat de pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care în
mod normal lucrează în România, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul
unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei
Elveţiene, atunci când angajatorul ia una dintre măsurile prevăzute la art. 4 alin. (2);
c) salariu minim - salariul minim aplicabil pe teritoriul României pentru salariatul detaşat pe teritoriul
României, respectiv salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului
Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, pentru salariatul detaşat de pe teritoriul României;
d) cheltuieli generate de detaşare - orice cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa, efectuate în scopul
detaşării;
e) indemnizaţie specifică detaşării - indemnizaţia acordată în vederea compensării inconvenientelor cauzate
de detaşare.
(2) În sensul prezentei legi, noţiunea de "salariat" este cea reglementată în legislaţia română.
(3) Pe întreaga perioadă a detaşării salariatul detaşat îşi va păstra raportul de muncă direct cu angajatorul care
l-a detaşat.
ART. 4
(1) Prezenta lege se aplică în măsura în care întreprinderile prevăzute la art. 1 lit. a) iau una dintre
următoarele măsuri cu caracter transnaţional:
a) detaşarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în
cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat
şi întreprinderea care face detaşarea;
b) detaşarea unui salariat la o unitate situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparţine
grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării,
între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;
c) punerea la dispoziţie a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare
stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada
detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară.
(2) Prezenta lege se aplică în măsura în care întreprinderile prevăzute la art. 1 lit. b) iau una dintre următoarele
măsuri cu caracter transnaţional:
a) detaşarea unui salariat de pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în
cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau
pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi
întreprinderea care face detaşarea;
b) detaşarea unui salariat de pe teritoriul României la o unitate sau la o întreprindere care aparţine grupului de
întreprinderi, situată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau
pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi
întreprinderea care face detaşarea;
c) punerea la dispoziţie a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare
stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului
Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada
detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară.

Personalului angajatorilor stabiliţi pe teritoriul României, care efectuează operaţiuni de transport internaţional,
fiind trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al
Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene şi care nu se încadrează în situaţiile
prevăzute la art. 4 alin. (2), i se aplică prevederile art. 43 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi beneficiază de drepturile prevăzute la art. 44 alin. (2) din acelaşi act
normativ.

COMUNICAREA FACUTA DE BENEFICIAR CATRE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA
VRANCEA POTRIVIT H.G. 104/2007
ART. 6
(1) Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege au obligaţia de a transmite o comunicare privind
detaşarea salariaţilor potrivit anexei nr. 1, în limba română, inspectoratului teritorial de muncă în a cărui
rază urmează să se desfăşoare activitatea, cu minimum 5 zile anterior începerii activităţii salariaţilor
detaşaţi pe teritoriul României, dar nu mai târziu de prima zi de activitate.
(2) Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege vor transmite inspectoratului teritorial de muncă orice
modificare a elementelor prevăzute în anexa nr. 1, în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.
(3) În situaţia în care întreprinderea prevăzută la art. 1 din Lege detaşează un salariat străin care este
cetăţean al unui stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, aceasta va
completa o declaraţie, conform anexei nr. 2, potrivit căreia salariatul respectiv îndeplineşte condiţiile
legale de muncă din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care
întreprinderea străină este stabilită.
(4) Declaraţia completată potrivit anexei nr. 2 se transmite, în limba română, inspectoratului teritorial
de muncă în a cărui rază urmează să se desfăşoare activitatea, cu minimum 5 zile înaintea începerii
activităţii salariatului cetăţean al unui stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic
European, detaşat pe teritoriul României.
(5) O copie a comunicării prevăzute la anexa nr. 1 se transmite şi beneficiarului prestării de servicii, la
aceeaşi dată la care a fost transmisă inspectoratului teritorial de muncă.

ANEXA 1

COMUNICARE
privind detaşarea salariaţilor
*T*
┌──┐
│1.│ Instituţia destinatară
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.1. Denumire: Inspectoratul Teritorial de Muncă*1)
│
│........................................................................
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──┐
│2.│ Întreprinderea prevăzută la art. 1 din Legea nr. 344/2006 privind
│ │ detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2.1. Denumirea
│
│
...............................................................
│
│2.2. Adresa*2)
│
│
...............................................................
│
│2.3. Numărul de înmatriculare*3):
│
│
...............................................................
│
│2.4. [] Reprezentant legal în România
[] Salariat desemnat ca persoană
│
│
de legătură cu organele de
│
│
control din România
│
│
Numele sau denumirea şi forma juridică
│
│
......................................
...........................
│
│
Adresa
│
│
......................................
...........................
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──┐
│3.│ Beneficiarul prestării de servicii/Unitatea sau întreprinderea situată
│ │ pe teritoriul României/Întreprinderea utilizatoare
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3.1. Denumirea
│
│
...............................................................
│
│3.2. Adresa*4)
│
│
...............................................................
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──┐
│4.│ Informaţii privind detaşarea
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4.1. Data de la care începe detaşarea
│
│
...............................................................
│
│4.2. Scopul detaşării
│
│
................
.................
............
│
│4.3. Durata preconizată a detaşării:
│
│
...............................................................
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
--------*1) Comunicarea va fi transmisă inspectoratului teritorial de muncă în
a cărui rază urmează să se desfăşoare activitatea salariaţilor detaşaţi.
*2) Se va completa cu adresa completă (stradă, număr, localitate, stat).
*3) Se va completa codul unic de înregistrare sau un alt număr de
identificare a întreprinderii.
*4) Se va completa cu adresa completă (stradă, număr, localitate, stat).

5. În baza dispoziţiilor Legii nr. 344/2006 privind detaşarea
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale,
întreprinderea menţionată la pct. 2 va detaşa următorii salariaţi:
┌────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele │Funcţia/
│ Data
│Codul
│Cetăţenia*5)│
│crt.│
│Meseria
│naşterii
│numeric
│
│
│
│
│
│
│personal
│
│
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
└────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
--------*5) Pentru salariaţii care nu au cetăţenia unui stat membru al Uniunii
Europene sau a unui stat membru al Spaţiului Economic European se va
completa obligatoriu şi anexa nr. 2.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│ 6.1. Ştampila
6.2. Data
│
│
......................
│
│
6.3. Semnătura
│
│
......................
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
Instrucţiuni de completare
Formularul trebuie să fie completat cu litere de tipar, utilizându-se numai
spaţiile punctate. Toate rubricile sunt obligatorii.

ANEXA 2

DECLARAŢIE

*T*
┌──┐
│1.│ Instituţia destinatară
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.2. Denumire: Inspectoratul Teritorial de Muncă*1)
│
│........................................................................
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──┐
│2.│ Întreprinderea prevăzută la art. 1 din Legea nr. 344/2006 privind
│ │ detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2.1. Denumirea
│
│
...............................................................
│
│2.2. Adresa*2)
│
│
...............................................................
│
│2.3. Numărul de înmatriculare*3):
│
│
...............................................................
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este
pedepsit de legea penală în vigoare, că următorii salariaţi care nu au
cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al
Spaţiului Economic European şi care sunt detaşaţi în baza dispoziţiilor
Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de
servicii transnaţionale îndeplinesc condiţiile legale de muncă din
........................*4)
┌────┬────────────────────┬────────────┬────────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele │Codul
│Cetăţenia
│
│crt.│
│numeric
│
│
│
│
│personal
│
│
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤
├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤
└────┴────────────────────┴────────────┴────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│ 3.1. Ştampila
3.2. Data
│
│
......................
│
│
3.3. Semnătura
│
│
......................
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-------*1) Declaraţia va fi transmisă inspectoratului teritorial de muncă în a
cărui rază urmează să se desfăşoare activitatea salariaţilor detaşaţi.
*2) Se va completa cu adresa completă (stradă, număr, localitate, stat).
*3) Se va completa codul unic de înregistrare sau un alt număr de
identificare a întreprinderii.
*4) Se va completa cu statul membru al Uniunii Europene sau statul
membru al Spaţiului Economic European pe teritoriul căruia întreprinderea
menţionată la pct. 2 îşi are stabilit sediul.

*ST*
Instrucţiuni de completare
Formularul trebuie să fie completat cu litere de tipar, utilizându-se numai
spaţiile punctate. Toate rubricile sunt obligatorii.

