
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

încheiat şi înregistrat sub nr. .../... în registrul general 

de evidenta a salariaţilor*) 

 

  

  A. Părţile contractului 

  Angajator - persoana juridică/fizica .........................., cu sediul/domiciliul în ......................., 

înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din ........ sub nr. ....., cod 

fiscal ..................., telefon ...................., reprezentată legal prin ........................, în calitate de 

...................., 

  şi  

  salariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliată în localitatea 

..............., str. ............ nr. ...., judeţul ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de 

identitate/pasaportului seria ...... nr. ......, eliberat/eliberata de ................ la data de ................., 

CNP ................., autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria ........ nr. .......... 

din data ..............., 

  

  am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am 

convenit: 

  B. Obiectul contractului: ...................................... 

 

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

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

..................................... 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................ 

VARIANTA COMPLETA SE POATE COMANDA LA 0720.528.028 SAU LA 

legis@legistm.ro 

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

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

………………………… 

  

 N. Dispoziţii finale  

  Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 

53/2003 

 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul 

angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ...../....... la Inspectoratul 

mailto:legis@legistm.ro


teritorial de muncă a judeţului/municipiului .........................../Ministerul Muncii şi Solidarităţii 

Sociale. 

  Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual 

de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu 

excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. 

  Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

  O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 

prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă 

material şi teritorial, potrivit legii. 

 

Angajator, Semnătura .............. 

Salariat, Semnătura .............. 

   

                  Data .................. 

    Reprezentant legal, 

  ...................... 

  Pe data de ........................ prezentul contract încetează în temeiul art. ....... din Legea nr. 

53/2003, republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale. 

                   Angajator, 

               ................... 

   

 


