INSPECTORATUL TERITORIAL
DE MUNCĂ SIBIU
Serviciul Evidenţa Muncii
Îndrumare Angajatori şi Angajaţi
Relaţii de Muncă

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Abrogarea dispoziţiilor Legii nr. 130/1999 republicată
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 123/2010
pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele
măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă,
publicată în Monitorul Oficial nr. 888 din 30 decembrie
2010 prevede:
Articol unic. – La data de 1 ianuarie 2011 se abrogă
Legea nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a
persoanlor încadrate în muncă, republicată în Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.190 din 20 martie 2007,
cu excepţia art. 2 - 16, care se abrogă la data de 1
februarie 2011.

Abrogarea dispoziţiilor Decretului nr. 92/1976 privind
carnetul de muncă
ART. 296 din Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare
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 competenta 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, pănă 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, solidarităţii sociale şi familiei.

CARNETUL
DE MUNCĂ
Exemplu de completare a
carnetului de muncă

ADEVERINŢE DE VECHIME ÎN MUNCĂ
Potrivit prevederilor art. 34, alin. (5) din Codul
muncii, angajatorii sunt obligaţi să elibereze
salariaţilor, la solicitarea acestora, adeverinţe care să
ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în
meserie şi în specialitate.
În vederea respectării prevederilor Ordinului nr.
590/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale a elaborat procedura de lucru privind
întocmirea şi eliberarea adeverinţelor şi certificatelor
de către inspectoratele teritoriale de muncă, în
domeniul relaţiilor de muncă, care cuprinde anexe cu
formularele model de adeverinţe utilizate, în vigoare
de la data de 01.01.2010.

Adeverinţe şi certificate eliberate de către inspectoratele
teritoriale de muncă, în baza Procedurii de lucru elaborate de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:
•
•

•

•
•
•

Adeverinţa de vechime în muncă – atestă activitatea desfăşurată, vechimea
în muncă, în meserie şi în specialitate, aşa cum reiese din documentele
depuse de angajatori în baza Legii nr. 130/1999.
Adeverinţa privind forţa de muncă specializată angajată cu contract
individual de muncă – eliberate conform Anexei la H.G. nr. 85/2004, pentru
angajatorii care doresc să participe la licitaţie sau la negociere directă
pentru masa lemnoasă pe picior.
Adeverinţa privind numărul de salariaţi angajaţi cu contract de muncă,
conform O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,
republicată –însoţeşte cererea pentru prelungirea ulterioară a dreptului de
şedere temporară.
Adeverinţa privind repartizarea de contingent conform Ordinului MMSSF nr.
133/2005 – eliberată pentru societăţile comerciale cu sediul în România, ce
execută contracte de lucrări în Germania.
Adeverinţa privind personalul disponibilizat de angajatori conform Legii nr.
76/2002 – se eliberează pentru societăţile care solicită credite acordate în
baza unor proiecte de fezabilitate.
Certificatul privind obligaţiile angajatorilor la fondul de comision constituit în
baza Legii nr. 130/1999 – se eliberează pentru societăţile care doresc să
participe la atribuirea de contracte de achiziţie publică, participarea la
proiecte finanţate prin Agenţia SAPARD, etc.
Documentele se eliberează la solicitarea persoanelor fizice îndreptăţite/mandatarilor legali ai acestora,
sau după caz la solicitarea angajatorilor.

S.C.
Str.__________nr. ______, loc.____, jud._____
Tel:_________; Fax: ______________________
CUI ____________
Nr.
/_____________

MODELE DE
ADEVERINŢE
ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl./dna....................................................,domiciliat(ă) în
str, , nr , bl
, sc., ap,
sect
jud
, posesor al BI/CI
, seria
nr
, CNP
a fost angajatul(a)
societăţii
CUI
, cu sediul social în
în baza contractului individual de muncă cu normă întreagă/cu timp
parţial de .......................ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă
cu nr
/
, în funcţia/ meseria de
Pe durata executării contractului individual de muncă au intervenit următoarele mutaţii {încheierea, modificarea, suspendarea şi
încetarea contractului individual de muncă):
Nr. crt.

Mutaţia intervenită

Anul
Luna

Meseria/ Funcţia

Salariul de bază, inclusiv sporurile care intră în
calculul punctajului mediu anual

Nr. şi data actului pe baza căruia
se face înscrierea şi temeiul legal

Ziua

Începând cu data de
, contractul individual de muncă al domnului(ei)------------------------------------------------- a încetat în
baza prevederilor art------alin ----- lit-------din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, modificată şi completată.
În perioada lucrată a avut.................zile de absenţe nemotivate şi...............zile concediu fără plata În perioada de la până la a
lucrat în grupa (I sau II de muncă), poziţia nr. din anexa la Ordinul nr
din
al ministrului în total
an luni zile.

Reprezentant legal,
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
Nr.
/
în baza documentelor depuse de angajator la ITM, în temeiul prevederilor Legii nr. 130/1999, republicată, se certifică valabilitatea
înscrierilor din prezenta adeverinţă pentru stabilirea vechimii în muncă.
Inspector Şef Adjunct R.M.,
Catană Mihaela

Verificat,

S.C.
Str.
Tel:
CUI
Nr.

nr.
; Fax:

, loc.

MODELE DE
ADEVERINŢE

, jud.

/_______

ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se atestă faptul că dl./dna....................................................,domiciliat(ă) în
str
, nr, bl, sc.
… ap ……., sect
jud
, posesor al BI/CI
… , seria……… nr
, CNP
a fost
angajatul(a) societăţii
CUI …………., cu sediul social în
în baza contractului individual de muncă cu normă
întreagă / cu timp parţial de .......................ore/zi, încheiat pe durată determinată / nedeterminată, înregistrat la
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu cu nr , în funcţia / meseria de
Pe durata executării contractului individual de muncă au intervenit următoarele mutaţii {încheierea,
modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă):
Nr. crt.

Mutaţia intervenită

Anul
Luna

Meseria/ Funcţia

Salariul de bază, inclusiv sporurile care intră în calculul
punctajului mediu anual

Nr. şi data actului pe baza căruia se
face înscrierea şi temeiul legal

Ziua

În perioada lucrată a avut.................zile de absenţe nemotivate şi...............zile concediu fără plata
În perioada de la până la a lucrat în grupa (I sau II de muncă), poziţia nr…… din anexa la Ordinul nr din al ministrului în total an
… luni….. Zile… (
).
Reprezentant legal,
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂSIBIU
Nr.
/
în baza documentelor depuse de angajator la ITM, în temeiul prevederilor Legii nr. 130/1999, republicată, se certifică
valabilitatea înscrierilor din prezenta adeverinţă pentru stabilirea vechimii în muncă până la 31.12.2010.
Inspector Şef Adjunct R.M.,
Catană Mihaela

Verificat,

ETAPE
PRIVIND PROCEDURA DE
ÎNCHEIERE – PREDARE
CARNETE DE MUNCĂ

Pentru îndeplinirea prevederilor art. 296 din Codul muncii privind
predarea carnetelor de muncă titularilor, se parcurg următoarele
etape:
Certificarea şi contrasemnarea pentru legalitate a înscrierilor
efectuate în carnetele de muncă de către angajatorii cărora li
s-a aprobat păstrarea şi completarea acestora la sediu.
Termen: 31.03.2011
1. Angajatorii care au obţinut aprobare de păstrare şi completare a
carnetelor de muncă la sediu, le vor completa la zi cu datele
aferente până la 31.12.2010, ultimul înscris fiind cel prevăzut în
Anexa nr. 1.
2. Carnetele astfel completate vor fi prezentate la inspectoratul
teritorial de muncă în vederea certificării şi contrasemnării pentru
legalitate a înscrierilor efectuate
3. I.T.M. Sibiu întocmeşte săptămânal un program de prezentare a
carnetelor de muncă în vederea certificării şi contrasemnării pentru
angajatorii care au obţinut aprobare de păstrare şi completare a
carnetelor de muncă astfel încât să nu se producă aglomeraţie în
preajma termenului de 31.03.2011.
4. După îndeplinirea acestei proceduri, carnetele de muncă se vor
preda titularilor pe bază de proces – verbal individual de predare –
primire.

Pentru îndeplinirea prevederilor art. 296 din Codul muncii privind
predarea carnetelor de muncă titularilor, se parcurg următoarele
etape:

Completarea şi certificarea înscrisurilor efectuate, în
termenul prevăzut de lege, a carnetelor de muncă pe
care I.T.M. Sibiu le are în păstrare. Termen:
30.06.2011.
• Carnetele de muncă vor fi completate de către inspectoratul
teritorial de muncă, la zi - cu datele aferente până la
31.12.2010, ultimul înscris fiind cel prevăzut în Anexa nr. 1.
Carnetele astfel completate vor fi certificate de inspectoratul
teritorial de muncă.
• Carnetele de muncă păstrate şi completate de către
inspectoratul teritorial de muncă se predau angajatorilor pe
bază de proces – verbal de predare primire.
• După îndeplinirea acestei proceduri, carnetele de muncă se
vor preda titularilor pe bază de proces – verbal individual de
predare – primire.

Anexa nr. 1
Nr.
crt.

1

Unitatea, altă
Mutaţia intervenită
persoană juridică
sau persoană fizică
la care lucrează

2

Anul
luna
ziua

Meseria sau Salariul de
funcţia şi locul bază lunar
de muncă cu
condiţii
deosebite

Denumirea unităţii, nr. şi
Parafa şi
data actului pe baza căruia
semnătura
se face înscrierea
persoanei care
face înscrierea

3

4

5

6

7

Se abrogă dispoziţiile
Decretului nr. 92/1976
privind carnetul de
muncă

2011

-

-

Art. 298 alin. 3 din Legea nr.
53/2003 – Codul muncii cu
modificările şi completările
ulterioare

01
01

8

Rubricile nr. 1, 2 şi 8 se completează în conformitate cu prevederile Decretului nr.
92/1976 privind carnetul de muncă şi Ordinul nr. 136/1976 pentru aprobarea
metodologiei de întocmire, completare şi evidenţă a carnetului de muncă.

S.C._____________________SRL/SA
J ____ /_____/________CUI ______________
Adresa: str._________________ nr._________
Localitatea________________ judeţ ________

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu

PROCES – VERBAL
de predare – primire carnete de muncă
Încheiat azi data ______________ în baza prevederilor Art. 6 alin. (3) din Decretul
92/1976 privind carnetul de muncă.
Între Dl/Dna____________________ (ITM SIBIU) care predă şi Dl/Dna____________
_______________ care primeşte un număr de ______(_______________________) carnete de
muncă ale salariaţilor SC __________________________________SRL/SA după cum urmează:
Nr. crt.

Nume şi prenume

Serie, număr carnet de muncă

1.
2.
3.
4.
5.

Am predat
____________________

Am primit
__________________

REVISAL
Registrul de Evidenţă al
Salariaţilor în format Electronic
… de la A la Z

Modalităţi ONLINE pentru
depunerea declaraţiilor şi a
REVISAL-ului

Formular pentru eliberarea parolei
de către ITM

Generarea parolei
pentru REVISAL şi declaraţii

Pagina de
internet pe
care se vor
introduce
fişierele cu
extensia .xml

Pagina de internet pe care se vor introduce fişierele cu extensia .xml

Pagina de internet pe care se vor introduce fişierele cu extensia .xml

Se vor introduce:
CUI utilizator
Parolă

Introducere fişiere .xml

Raportări şi verificări

Programul REVISAL

Adăugare
angajator nou

Adăugare
angajat nou

Adăugare
CIM nou

Modificare /
Încetare
CIM

Pregătirea datelor pentru formarea
fişierului .xml

Exportarea fişierului .xml

Informaţii societate

RELAŢIA ITM SIBIU - ANGAJATOR
din punctul de vedere al relaţiilor de muncă (RM):
• Informare privind munca de noapte potrivit art.122, alin.3 din Codul
muncii
• Solicitarea privind autorizarea în vederea acordării repausului
cumulat
• Notificările referitoare la concedierea colectivă
• Solicitarea agentului economic de înregistrare la I.T.M. Sibiu a
contractelor colective de muncă la nivel de unitate, concilierea şi
arbitrajul în cazul conflictelor de interese
• Solicitarea agentului economic de înregistrare la I.T.M. Sibiu
conform art.8, lit.e) din Legea nr.156/2000 privind protecţia
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată.
• Situatia privind persoanele mediate si angajate in strainatate,
conform art.13 din H.G. nr.11/2001 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000.
• Comunicarea privind persoanele detaşate, conform Legii
nr.344/2006

RELAŢIA ITM SIBIU - ANGAJATOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depunerea actelor privind modificarea, suspendarea şi încetarea
contractelor individuale de muncă, în vederea completării carnetelor
de muncă până la data de 31.12.2010
Depunerea declaraţiilor fiscale privind stabilirea comisionului datorat
la I.T.M. Sibiu până la data de 31.12.2010
Plata comisionului datorat la I.T.M. Sibiu până la data de 31.12.2010
Depunerea Registrului General de Evidenţă al Salariaţilor
Solicitarea angajatorului de a transmite on-line registrul general de
evidenţă a salariaţilor şi transmiterea acestuia
Solicitarea reconstituirii bazei de date în cazul pierderii bazei de
date din REVISAL
Declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor legale de muncă, conform
Legii nr.344/2006
Comunicarea privind lucrătorii străini detaşaţi, conform art.18 din
O.U.G. nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României
I.T.M. Sibiu vă stă la dispoziţie cu orice informaţie, oferind
consultanţă de specialitate în domeniul relaţiilor de muncă

RELAŢIA ITM SIBIU - ANGAJATOR
din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM):
• Autorizare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.
• Autorizare materiale explozive
• Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentelor de muncă
• Depunerea dosarului de către angajator referitor la evidenţa
salariatelor gravide, conform O.U.G. nr.96/2003
• Rapoartele semestriale depuse de serviciile externe de consultanţă
în domeniul protecţiei muncii
• Informarea I.T.M. cu privire la întrunirile Comitetelor de Securitate şi
Sănătate în Muncă
• Depunerea la I.T.M. a unei copii a Procesului Verbal de Întrunire a
CSSM-ului.
• Notificarea la I.T.M. a substanţelor chimice periculoase

RELAŢIA ITM SIBIU - ANGAJATOR
din punct de vedere SSM şi RM
• Procesul-verbal de control (conform Legii
nr.108/1999 republicată)
• Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor
• Proces-verbal de sistare a activităţii sau de
oprire din funcţionare a echipamentelor de
muncă
• Informarea privind îndeplinirea măsurilor dispuse
• Îndrumare – lămuriri legislative

Informaţii suplimentare se pot obţine:

– Telefon public: 0269 – 243022,
unde se poate lăsa un mesaj cu sesizări,
întrebări sau neclarităţi în domeniul legislatiei în
vigoare
– Catană Mihaela – Inspector Şef Adj. RM,

telefon: 0729.308.763
– Faur Adriana – Şef Serv. E.M.Î.A.A.R.M,

telefon: 0729.308.764
– Paştiu Liviu – telefon Şef Serv. C.R.M.

telefon: 0729.308.745
• Accesaţi www.itmsibiu.ro

Material realizat de ITM Sibiu
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