
ACT ADIŢIONAL

la contractul individual de muncă înregistrat la I.T.M. Satu Mare sub nr. ……...…/……
....înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor                                 sub nr………../……….

Părţile contractante

 Angajator -  Persoana  juridică/fizică  ………………........................................................,  cu 
sediul/domiciliul……...………………………………………………………,  înregistrată  la  registrul 
comerţului /autorităţile administraţiei publice din …………..…………………………….., sub numărul…
…………………., cod fiscal…………………….., telefon ………………….., reprezentată legal prin …
……….……….……………., în calitate de ................………................, 

şi

salariatul/salariata – D-l / D-na ……….................……………………..........……………, CNP ………
……………………………..,  de  comun  acord  au  convenit  modificarea  următoarelor  elemente  din 
contractul individual de muncă :

• prelungirea contractului individual de muncă pe durata………………………………...…………
• schimbarea locului de muncă de la comp./ secţia/localitatea…………………………...……….. 
………………………..………la comp./secţia/localitatea……………………………..…...………….
• schimbarea felului muncii/funcţiei din …………………………………în……………….………….
• modificarea condiţiilor de muncă astfel:……………………………………………………………..
• modificarea salariul de bază lunar brut la…………. .................. lei.

Alte elemente constitutive:
a)sporuri .........................……………........... ;
b)indemnizaţii ...............…………................. ;
c)alte adaosuri ...............…………............... ;

• data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ....................
• modificarea timpului de muncă la….... ore/zi,respectiv…..…zile/săptămână

• durata concediului anual de odihnă este de ……………........... zile lucrătoare. De asemenea 
salariatul, beneficiază de un concediu suplimentar de…………………

• perioada de preaviz, în cazul concedierii, este de ……..……zile lucrătoare, conform Legii nr. 
53/2003 - Codului Muncii sau contractului colectiv de muncă;

• perioada de preaviz în cazul demisiei este de …..…zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă;

• alte clauze………………………………………………………………………………………………

începând cu data de ……/……../…………….
Prevederile contractului 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  Direcţia  generală  de muncă şi 
solidaritate socială 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.

Prezentul act adiţional s-a încheiat în trei exemplare,un exemplar pentru angajator, unul pentru 
salariat şi unul pentru a fi depus la I.T.M.  

Angajator                       Salariat
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