AVIZ DE ANGAJARE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTOR TRANSFRONTALIER
LA UN ANGAJATOR PERSOANĂ JURIDICĂ
OPIS DOSAR
Nr.
Denumirea documentului
crt.
1
Cerere motivata
2
Dovada imputernicirii legale a angajatorului
3
Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original
4
Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care sa rezulte ca
nu s-au operat cereri de înscriere a declarării stãrii de faliment
5
Certificatul de atestare fiscalã emis de administraţia finanţelor publice în a carei raza
teritorialã angajatorul isi are sediul social, privind achitarea obligaţiilor cãtre bugetul
de stat pe ultimul trimestru
6
Ofertă fermă de angajare(copie)
7
Fişa postului
Declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical
8
pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română
Curriculum vitae al strainului si doua fotografii tip 3/4 ale strainului, care poate
9
conţine şi declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de
vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba
română(în această situaţie nu se va solicita documentul prevăzut la pct.7)
10
Atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii functiei pentru care se solicita
eliberarea autorizatiei de munca, eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii
eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania (când este cazul)
11
Copiile documentelor care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al UE
a calificarii profesionale necesare ocuparii locului de muncă, traduse şi
legalizate(când este cazul)
12
Copiile documentelor care atesta pregãtirea profesionalã obţinutã în afarã sistemului
de învãţãmânt sau, dupã caz, care atesta experienta profesionalã, traduse şi
legalizate în condiţiile legii(când este cazul)
13
Documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul
14
Cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat de
autoritatile din tara de origine sau resedinta
15
Cazierului judiciar al angajatorului
16
Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului
17
Copia documentului de identitate al străinului, prin care face dovada domiciliului ăn
zona de frontieră
Data preluarii dosarului______________

data programarii________________

semnatura lucratorului __________
Semnatura solicitant__
_________
Emis aviz nr.___________/_______, inmanat la________/___.___._____
Achitat taxa aviz cu chitanta nr.__________________/_____.______.____
semnatura lucratorului___________semnatura solicitant_________________

Nr.
fila

