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COMUNICAT DE PRESĂ
Având în vedere prevederile Art 296 din Legea 53/2003 modificată şi
completată: “ (1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se
probează cu carnetul de muncă.
(2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu
modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010
se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa
judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau
a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. Cererile de
reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările
ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor acestui act normativ.
(3) Angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă le vor elibera
titularilor în mod eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal
individual de predare-primire.
(4) Inspectoratele teritoriale de muncă ce deţin carnetele de muncă ale salariaţilor le
vor elibera până la data prevăzută la alin. (3) „în condiţiile stabilite prin ordin al
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse” şi a planului de propuneri, privind
eficientizarea activităţii Inspecţiei Muncii în domeniul relaţiilor de muncă, aprobat
de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, în acest sens:
1. Angajatorii şi inspectoratul teritorial de muncă, urmează să predea
titularilor,carnetele de muncă în mod eşalonat pe bază de proces-verbal de
predare-primire, până la data de 30.06.2011.
2. Carnetele de muncă se vor, certifica şi contrasemna pentru legalitatea
înscrierilor efectuate, de angajatorii cărora li s-a aprobat păstrarea şi
completarea acestora la sediu până la data de 31.03.2011, de către ITM
Mehedinţi.
Pentru preîntâmpinarea eventualelor disfuncţionalităţi şi încadrarea în programul
stabilit, urmează să fiţi informaţi în timp util, la sediul inspectoratului, la data la care
sunteţi programat pentru finalizarea acestor acţiuni.
Inspector şef,
Ec. Cristina Mihaela MUNTEANU

