
FORMULARUL PORTABIL A1
DELEGARE SAU DETAȘARE?



Art.	42

(1)Locul muncii poate fi modificat unilateral de către
angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt
loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de
muncă.

(2)Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi
păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în
contractul individual de muncă.

Delegare sau detașare?



Art. 44
(1)Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel
mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate
prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile
calendaristice, numai cu acordul salariatului.

(2)Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de
transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de
delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul
colectiv de muncă aplicabil.

DELEGAREA



DETAȘAREA
Art. 45

Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea
temporară a locului de muncă, din dispoziţia
angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării
unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin
detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu
consimţământul scris al salariatului.



DETAȘAREA

Art. 46
(1)Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.

(2)În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită 
pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la 
angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor 
părţi, din 6 în 6 luni.

(4)Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport 
şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile
prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.
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LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

c)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, altul
decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, atunci
când angajatorul ia una dintre măsurile prevăzute la art. 5 alin.
(2);
d)detaşare transnaţională - situaţia în care o întreprindere
stabilită într-un stat membru sau pe teritoriul Confederaţiei
Elveţiene, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează
pe teritoriul altui stat membru salariaţi cu care are stabilite
raporturi de muncă, în situaţiile reglementate de art. 5;



LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

f)salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau
pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, pentru salariatul detaşat de
pe teritoriul României este cel definit de legislaţia şi/ori practica
statului membru, altul decât România, sau Confederaţiei
Elveţiene, pe teritoriul căruia/căreia este detaşat salariatul;
g)cheltuieli generate de detaşare - orice cheltuieli cu
transportul, cazarea şi masa, efectuate în scopul detaşării;
h)indemnizaţie specifică detaşării transnaţionale -
indemnizaţia destinată să asigure protecţia socială a salariaţilor
acordată în vederea compensării inconvenienţelor cauzate de
detaşare, care constau în îndepărtarea salariatului de mediul său
obişnuit;



LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Prezenta lege se aplică în situaţia în care întreprinderile
prevăzute la art. 3 lit. b) iau decizia punerii în aplicare a uneia
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, altul decât România, sau pe teritoriul
Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe
perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face
detaşarea;



LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

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, altul decât România, 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, 
altul decât România, ori pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, 
dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între 
salariat şi agentul de muncă temporară.



Formularul portabil A1 este documentul prin care
se dovedește că sunt plătite contribuțiile la
asigurările sociale în România și este eliberat de
către Casa Națională de Pensii Publice - CNPP).

Ce este formularul portabil A1 ?

Pentru detaşarea lucrătorilor salariaţi în spaţiul UE
este nevoie de Formularul portabil A1



Formularul portabil A1 este necesar în vederea detasării
conducătorilor auto pe teritoriul altui stat din UE, şi se
eliberează conform prevederilor Regulamentului (CE), Nr.
883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială și cele ale Regulamentului (CE) nr.987/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie
2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 în relația dintre statele
membre UE, Spațiul Economic European (SEE) şi Elveţia.

De ce formularul portabil A1 ?



De ce formularul portabil A1 ?
Art. 47 
(1)Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. 
(2)Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la 
angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. 
(3)Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care 
s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat. 
(4)Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile faţă 
de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea. 
(5)În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de 
muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi 
de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite. 



În lipsa formularului portabil A1, operatorilor de transport li
se aplică regula generală în domeniu asigurarilor sociale,
cea conform căreia taxele sociale se achită potrivit
legislaţiei din statul unde se desfaşoară efectiv activitatea.

Principiul de bază este acela că persoanele cărora li se
aplică regulamentele europene privind pluriactivitatea
intră sub incidenţa legislaţiei unui singur stat membru.

Desfăşurarea activităţilor de transport, pe teritoriul altui stat
membru UE decât cel de reşedinţă, fără plata taxei sociale în statul
respectiv sau fără prezentarea formularului A1, se consideră
muncă la negru şi poate atrage inclusiv răspunderea penală a
operatorului de transport



Începând cu 1 aprilie 2017
este obligatoriu ca toți șoferii (și
personalul mobil) care intră în
domeniul de aplicare a Legii Macron
să dețină Formularul A1 atunci când
sunt detașați pe teritoriul Franței.



De la 1 ianuarie 2017,
Austria solicită ca la bordul vehiculului să fie
prezent formularul A1 pentru toate operațiunile
de transport internațional de la sau către
Austria (bilaterale, intra comunitare, țări terțe,
cabotaj)

Olanda și Italia solicită formularul A1 
în cazul operațiunilor de cabotaj.



Pentru a obţine formularul A1 firma de transport 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

§ O cifră de afaceri de minim 25% realizată în
România

§ Încărcări/ descărcări efectuate în România

§ Nu trebuie să înregistreze datorii la bugetul
de stat



Cazuri particulare:

O firmă nou înfiinţată nu poate obţine formularul A1 dacă
nu are câteva operaţiuni de încarcăre/descărcare pe
teritoriul României

O firmă care este în reorganizare poate obţine formularul
A1.

O firmă care are datorii la stat dar sunt compensate sau
eşalonate poate obţine formularul A1



Vă mulțumesc pentru atenție

UNTRR vă poate ajuta să obțineți formularul A1.

Pentru mai multe informatii:

Lorena.sandu@untrr.ro

Tel.:+40 720 999 233


