
                       our Job is to support Business Everywhere

Dorim sa va informăm că au avut loc următoarele schimbări în Managementul 

Resurselor Umane, astfel, ca urmare a publicării HG 500/2011,  angajatorul are 

obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l 

păstra  în  bune  condiţii  la  sediu,  precum şi  de  a-l  prezenta  inspectorilor  de 

muncă,  la  solicitarea  acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde următoarele documente:

-  actele necesare angajării;

-  contractul individual de  muncă - încheiat  cu minim  o  zi înainte  de  a începe 

   activitatea,  dar  în  aceeaşi  zi,  sau  după  data depunerii  “Situaţiei  locurilor  

   de  muncă  vacante”;

-  actele adiţionale şi  celelalte  acte  referitoare  la  modificarea,  suspendarea  şi 

   încetarea contractului individual de munca;                                

-  acte de studii/certificate de calificare;

-  orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea  completării  în 

   Revisal.

-  situaţia locurilor de muncă vacante  care  se  depune  cu  minim  o  zi  înaintea 

   angajării la ŞOMAJ.

-  fişa de protecţia muncii;

-  fişa PSI;

-  fişa postului semnată;

-  CV-ul salariatului în baza căruia s-a efectuat angajarea;

-  planificarea concediului de odihnă pe anul în curs;
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La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este 

obligat sa îi elibereze acestuia:

a) copii ale documentelor existente în dosarul personal;

b)  copii  ale  paginilor  din  registrul  electronic  care  cuprind  înscrierile 

referitoare  la  persoana  sa  şi/sau  un  document  care  să  ateste  activitatea 

desfăşurată  de  acesta,  durata  activităţii,  salariul,  vechimea  în  muncă,  în 

meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă 

si din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al 

angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu 

originalul.

Registrul electronic (Revisal) şi dosarele personale ale fiecărui salariat se 

vor păstra în condiţii care să asigure securitatea datelor, precum şi păstrarea lor 

îndelungată şi corespunzătoare. Angajatorul răspunde pentru asigurarea acestor 

condiţii, precum şi pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricărei alte 

persoane fizice sau juridice, prin încalcarea acestor obligaţii.

               Cu respect,

                                   Echipa JBE
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