Nesecret

Documente necesare (in copie) depunerii dosarului in vederea incheierii unui contract de
asigurare pentru somaj

1. Persoane fizice autorizate/ statut similar
•
•
•
•
•
•
•
-

cerere solicitant (se va completa de catre titular/imputernicit si se va atasa documentatiei )
copie BI/CI/C.I I.G.I Bucuresti titular si/sau imputernicit
procura notariala imputernicit (daca este cazul)
CUI (cod de identificare fiscala)
Certificat/(e) constatator/(re) eliberate de catre Oficiul National al Registrului Comertului
Rezolutie/(i) eliberate de catre Oficiul National al Registrului Comertului
Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
pe anul curent
• contract de colaborare (in limba romana/tradus in limba romana) pentru persoanele care se
incadreaza in dispozitiile art. 20, alin.(1), lit. d din Legea nr. 76/2002 (*actualizata*)

2. Drepturi de autor *
• cerere solicitant (se va completa de catre titular/imputernicit si se va atasa documentatiei )
• copie BI/CI/ C.I I.G.I Bucuresti titular si/sau imputernicit
• procura notariala imputernicit (daca este cazul)
• contract de colaborare (in limba romana/tradus in limba romana)
• Declaratie D112 (Anexa 1.2-Anexa asigurat titular din partea colaboratorului)–aferenta ultimei
luni, declaratie depusa fara erori (impreuna cu recipisa MFP)/adeverinta din partea
colaboratorului privind retinerea si plata contributiilor CAS si CASS la zi in conditiile art.151
alin.(5) si (6) din Legea nr.227/2015(*actualizata*)
* Nu se pot asigura in sistemul de asigurare pentru somaj persoanele care realizeaza venituri din drepturi de
autor care intra sub incidenta art. 150, alin.(1) si (2) din Legea nr. 227/2015.

□ Documentele in original se vor prezenta in momentul in care dosarul este avizat favorabil si
indeplineste toate conditiile pentru a fi incheiat un contract de asigurare pentru somaj intre cele doua
parti.
□ Contractele de asigurare pentru somaj nu produc efecte retroactive
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