
SOKA-BAU, Bereich AEV, 65179 Wiesbaden, GERMANY aev@soka-bau.de

(1) Numărul angajatorului (2) Codul statului

(3) Numele firmei și forma de drept

(3) Încă numele firmei și forma de drept

(4) Reprezentantul legal (director, comitet de conducere etc.)

(5) Împuternicitul angajatorului în Germania (se declară facultativ)

Adresa de remitere în Germania

(6) Numele destinatarului ( eventual si numele c/o)

(6) Încă numele destinatarului (eventual si numele c/o)

(7-8) Strada, Numărul casei

(9) Codul poștal (10) Localitatea

(11-12) Prefix, Numărul de telefon (13) Numărul de fax

Date despre sediul principal al angajatorului

(14-15) Strada, Numărul casei

(16) Codul statului (17) Codul poștal (18) Localitatea

(19-20) Prefix, Numărul de telefon (21) Numărul de fax

(22) Numărul de impozit

(22a) adresa de e-mail

Legătura bancară în    (23) Germania sau în (24) statul care detașează

(vă rugăm a bifa ceea ce corespunde)

(25) Numele bancii

(26) Numărul bancii/ Cifrul băncii/Codul băncii

(27) Numărul de cont

(28) SWIFT-CODE / BIC

(29) IBAN

DATELE DE BAZĂ ALE ANGAJATORULUI
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(1) Numărul angajatorului (2) Codul statului

DATELE DE BAZĂ ALE ANGAJATORULUI

Activitățile  depuse, în mod special pe șantiere în Germania

, , , ,   ...
(30) Activitățile conform listei de activități, vezi jos

(31) Descriererea activității, când la (30) este explicația - nr. 26

Documente necesare

Vă rugăm a depune în fotocopie:

 Autorizația pt. desfășurarea activității

 Înregistrarea în registrul comerțului

 Înregistrarea în registrul meșteșugarilor

Dacă v-ați înregistrat și în Germania, vă rugăm să ne trimițeti copii ale acestui certificat. De asemenea necesităm 

ca dovadă a activitații dv., caietele de sarcini ale contractelor pentru șantierele anului calendaristic actual.

(32-33) Data si semnătura angajatorului/împuternicitului (34) Ștampila angajatorului

01 Lucrări de construcţii supraterane 13 Lucrări de construcţie la uscat, montare ferestre, uși 

02 Lucrări de betonare 15 Lucrări de construcţii subterane

03 Lucrări de armare 17 Lucrări subterane de montare a cablurilor și a 

05 Lucrări de construcţii din prefabricate conductelor

06 Lucrări de dulgherie 19  Lucrări în pământ pentru construcţii

07 Lucrări la faţade 20 Lucrări de construcţie a drumurilor

08 Lucrări de stucatură și de tencuire 23  Lucrări de demolare

09 Izolaţii termice și tehnice 24 Izolare termică 

10 Lucrări de faianţare și pavare cu plăci 25 Închirierea unor mașini de construcţii

11 Lucrări de șapă 26 Alte lucrări de construcţii

Listă activități
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