Lista agenților de plasare a forței de muncă sau a altor furnizori de servicii de plasare a forței de muncă în străinătate,
înregistrați la inspectorat 01.12.2020
DENUMIRE
STATUTUL AGENTULUI
AGENT DE
DE PLASARE (agent ;
OCUPARE FORȚĂ furnizor extern;
DE MUNCĂ
transfrontalier)
text

se va scrie
denumirea
agentului fără
”S.C.”,
"Societatea",
"Societatea
comerciala",
”SRL/SA” etc.

text

DATĂ
ÎNREGISTRARE

Cod fiscal

Adresă sediu social

Județ
sediu
social

Țară de
infintare

STARE

DATA
MODIFICARE
STARE

Adresă punct de
lucru

Județ punct de
lucru

numeric

numeric

text/numeric

indicativ
județ

indicativ țată

activă / schimbat cod
CAEN/ suspendat
activitate / radiată/
insolvență

zi/lună/an

text/numeric

indicativ județ

se va înscrie data
în funcție de statutul
înregistrării la ITM,
agentului, potrivit Legii
în cifre sub
nr.156/2000
următoarea formă
format text=litere mici
”ziua/luna/an ”

Coloana va fi
formatata in felul
urmator. (select
coloana
respectiva/click
dreapta/formare
celule/number/date
/type 14/03/2001,
location Romania

PANAP JOBS

agent

2/3/2020

Se va completa
doar in cazul
se va scrie
unui furnizor
se va scrie adresa
număr CUI
indicativul
extern de
sediului social în
sau nr.
rutier de
după caz: activă /
plasare sub
înregistrare următoarea ordine
judet
suspendat
forma
furnizor
(oraș, str. nr.,
majuscule abreviata (ex.
activitate /
străin fără
etc..( fără
(OT;
insolvență
SP=Spania/
spațieri între
denumirea
NT;BT)
Italia=IT
cifre și fără
judetului )
majuscule. Vezi
litere
sheet lista
abrevieri tari
ITM-ul care transmite
înregistrarea unui sediu
secundar, va înscie adresa
sediului social și indicativul
rutier al județului unde agentul
are sediu social

Solca,str.Cuza Vodă,
38132661 nr.8
SV

RO

activă

ziua/luna/an

se va scrie doar
se va scrie
adresa a sediului
indicativul rutier
secundar în
al județului în
următoarea
care s-a declarat
ordine (oraș, str.
sediul secundar
nr., etc))

completarea acestor coloane se face
doar pentru sediile secundare
declarate. (daca agentul nu are
sediu secundar nu se completează
adresa sediului social)

Bacău, str.calea
Republicii, nr.3,
sc.B, ap.1

BC
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DENUMIRE
STATUTUL AGENTULUI
AGENT DE
DE PLASARE (agent ;
OCUPARE FORȚĂ furnizor extern;
DE MUNCĂ
transfrontalier)

DATĂ
ÎNREGISTRARE

Cod fiscal

Județ
sediu
social

Adresă sediu social

Țară de
infintare

STARE

DATA
MODIFICARE
STARE

Adresă punct de
lucru

Județ punct de
lucru

Vaslui, str.Stefan
cel Mare, bl.T5T6, cam 16,
parter
VS
Botosani,
str.bd.Mihai
Eminescu, nr.2A BT
Piatra Neamt,
str.Baltagului, fn
(piața Centrală
Sf.Gheorghe)
NT

LUCICOSM

agent

2/3/2020

8905200

GOODMORNING
RECRUITMENT

agent

1/28/2020

28260183

SEZER SAMET
MARY FANY
LEUCIUC JOBS

agent
agent
agent

2/6/2020
2/3/2020
3/12/2019

28551530
23645154
40617715

LINDA SELECTION agent

3/12/2019

38672092

Suceava,
str.Stațiunii, nr.2,
bl.C6, sc.A, ap.1
Suceava,
str.Mărășești, nr.18,
bl.3, sc.C
Suceava,
str.Universității,
nr.28A
Arbore, nr.1335
Șerbăuți, nr.680 B
Suceava, str.Calea
Unirii, nr.54, et.1

SV

RO

Iași, str.șoseaua
Arcu, nr.23,
bl.CL3, parter

IS

Satu Mare,
str.Martirilor
Deportați, nr.6

SM

activă

SV

RO

activă

SV
SV
SV

RO
RO
RO

activă
activă
activă

SV

RO

activă
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DENUMIRE
STATUTUL AGENTULUI
AGENT DE
DE PLASARE (agent ;
OCUPARE FORȚĂ furnizor extern;
DE MUNCĂ
transfrontalier)

I-XPRESS JOBS

agent

CONSULTINGJOBS agent
GRANDICO
BUSINESS
SOLUTIONS
agent
BEST JOBS
EUROPA
agent

LEX INTERIM PRO agent
BUCOVINA
WORKING
AGENCY
agent
BUCOVINA
TRAVEL JOBS
agent

DATĂ
ÎNREGISTRARE

2/3/2020

10/13/2017

10/29/2019
7/29/2019

3/2/2020

8/3/2020
11/23/2020

Cod fiscal

Județ
sediu
social

Adresă sediu social

Țară de
infintare

STARE

Suceava,
str.bd.Prefect Gavril
Tudoraș, nr.32,
41096461 bl.E22
SV

RO

activă

Fălticeni, str.aleea
Pictor D.Hărlescu,
38082610 bl.4, sc.B, ap.3

SV

RO

suspendat
activitate

SV

RO

activă

SV

RO

activă

SV

RO

activă

SV

RO

activă

SV

RO

activă

Siret, str.Lațcu
40411935 Vodă, nr.6
Suceava, str.Petru
40272500 Rareș, nr.54 B
Plopeni,
str.Aeroportului,
40591690 nr.18
Suceava,str.Samoil
Isopescu, nr.28,
42739735 bl.L2, sc.A, ap.13
43291248 Iaslovăț, nr.493

DATA
MODIFICARE
STARE

Adresă punct de
lucru

Județ punct de
lucru

5/19/2020
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