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Latest news in the labor law field 

Regarding the most recent developments with 

respect to the General Registry of Employees 

(REVISAL) 

 

Noutăți în domeniul dreptului muncii 

Cu privire la cele mai recente modificări cu 

privire la Registrul General de Evidență a 

Salariaților (REVISAL) 

 

The Law no. 144/20.05.2022 for the amendment and 
completion of art. 34 of Law no. 53/2003 – the Labour 
Cod was published in the Official Gazette no. 502 of 
May 23, 2022. 

 Legea nr. 144/20.05.2022  pentru modificarea și 
completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 
502 din 20 mai 2022.  

 

The new legal provisions establish that the level and 
specialization of employee’s studies shall be 
included among the identification elements that are 
transmitted, according to the law, in the General 
Registry of Employees (REVISAL). 

 Noile dispoziții legal stabilesc includerea nivelului 
și specialității studiilor absolvite de salariat 
printre elementele de identificare ce se transmit 
conform legii în Registrul general de evidență a 
salariaților (REVISAL). 

 

In addition, the new law establishes that the General 
registry of employees must be accessible online for 
employees/former employees, so that they have 
the right to view, download and print the 
relevant data concerning them. 

 În plus, noua lege stabilește ca Registrul general de 
evidență a salariaților să fie accesibil online 
pentru salariați/foști salariați, astfel încât aceștia 
să aibă dreptul la vizualizarea, descărcarea și 
tipărirea datelor care îi privesc. 
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Employees/former employees will also be able to 
generate online and download an excerpt REVISAL, 
this serving as a manner of proving their seniority in 
work and/or specialty. 

 De asemenea, salariații / foștii salariați vor putea 
genera online și descărca un extras din 
REVISAL, aceasta fiind o modalitate de dovedire a 
vechimii lor în muncă și / sau în specialitate.  

 

Aspects such as the concrete conditions and the 
procedure regarding employees' access to REVISAL, 
the manner of accessing and downloading of the 
specific excerpt from REVISAL and the conditions 
under which it will be possible to prove seniority with 
it will be established by Government decision. 

 Aspecte precum condițiile concrete și procedura de 
acces a salariaților la REVISAL, modalitatea de 
accesare și descărcare a extrasului specific și 
condițiile în care prin acesta se va putea dovedi 
vechimea în munca vor fi stabilite prin hotărâre de 
Guvern. 
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