
 1

COMISIA ADMINISTRATIVĂ  

(1)
E 127 

 PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ 
A LUCRĂTORILOR  MIGRANŢI 
 
 

EXTRAS INDIVIDUAL PRIVIND SUMELE FORFETARE LUNARE 
 

Regulamentul (CEE) Nr.1408/71: articolul 36(1) şi (2) 
Regulamentul (CEE) Nr. 574/72 : articolul 94; articolul 95 

 
 
Instituţia de la locul de reşedinţă întocmeşte formularul pentru un an calendaristic şi îl trimite instituţiei competente, prin intermediul 
organismului desemnat să aplice articolul 102(2) din regulamentul (CEE) nr. 574/72. 
 

Vă rugăm să completaţi formularul în trei exemplare cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. Un formular separat 
trebuie completat pentru fiecare pensionar şi pentru fiecare membru al familiei pensionarului. 

 
 
1.   

(2)Extras nr.  ……………………………. ….. ………………………………… Din anul 20……………………………………………………………..  

 

2.  Instituţia competentă 

2.1 Denumire:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 Adresa:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dreptul la prestaţiile în natură a fost dobândit în baza statutului de :  3.  

 Lucrători salariat  Titular de pensie 

 Lucrător independent  

3.1 Nume (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2 Nume anterioare ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.3 Prenume Data naşterii 

 …………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. 

3.4 Număr de identificare personal atribuit de instituţia competentă:  

 ……………………………………………………………………………............................................................................................................ 

3.5 Număr de identificare personal atribuit de instituţia creditoare : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4.  Prezentul extras individual are în vedere: 

4.1  familia lucrătorului desemnat la rubrica 3, care locuieşte la următoarea adresă: ………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.2  titularul de pensie desemnat la rubrica 3 şi care locuieşte la următoarea adresă:   ……………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.3  membrul familiei, menţionat mai jos, al titularului de pensie desemnat la rubrica 3 : 
(4)  membrul familiei, menţionat mai jos, al titularului de pensie desemnat la rubrica 3  : 

 4.3.1. Nume (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

 4.3.2. Prenume:  

  ……………………………………………. …………………………………………….. ……………………………………………. 

 4.3.3. Adresa:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.3.4. Număr de identificare personal atribuit de instituţia competentă:  …………………………………………………………………… 

 4.3.5. Număr de identificare personal atribuit de instituţia creditoare:   …………………………………………………………………...... 
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5.         Dreptul  la prestaţii în natură pentru membrii familiei lucrătorului desemnat mai sus ori al titularului de pensie  desemnat mai sus şi   

            membrii de familie ai acestuia, este atestat de formularul dumneavoastră  

            E  …………………………….     din data      …………………………………………………………………….. 

6. Pentru perioada în care acest drept a existat 

 (de la   ……………………………….   la   …………………………………. ) 

6.1  Numărul de sume forfetare lunare este de   ………………………………………………………………………………………………………… 

 2

 
 
 
7.  Instituţia creditoare 

7.1 Denumire :   ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

7.2 Număr de identificare a instituţiei : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

7.3 Adresa :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.4 Ştampila(5) 7.5 Data:  ………………………………………………………… 
  7.6 Semnătura: 

   ………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

NOTE 

(1) Sigla ţării căreia aparţine instituţia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Cehia; DK = Danemarca; DE = Germania; EE  = 
Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţ; IE = Irlanda ; IT = Italia ; CY  = Cipr ; LV  = Letonia; LT  = Lituani ; LU = Luxemburg; 
HU  =Ungaria ; MT  = Malta ; NL = Ţările de Jos; AT = Austria ; PL = Polonia ; PT = Portugalia ; SI = Slovenia ; SK = Slovacia; FI = 
FInlanda; SE = Suedia; UK = Regatul Unit al Marii Britanii; LI = Liechtenstein; NO = Norvegi; CH = Elveţia; 

(2) A se indica numele în ordinea statutului civil ; 

(3) Anul indicat aici este cel în care drepturile au fost acordate;  

(4) În cazul unei scheme de plăţi speciale a sumei forfetare; 

(5) Un formular semnat şi trimis electronic nu trebuie să fie ştampilat. 

 
 

_____________________________ 
 
 
 
 

    per familie indiferent de numărul membrilor familiei şi un singur tarif   

   per pensionar sau membrii săi de familie ─ pentru fiecare un formular E individual şi aceelaşi tarif de rambursare pentru pensionar 
ca şi pentru membrii familiei sale 

(4)   per persoană 
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