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ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI PENTRU CARE I.T.M. BIHOR PĂSTRA ŞI
COMPLETA, CARNETELE DE MUNCĂ ALE SALARIAŢILOR, ÎN BAZA LEGII
130/1999, ABROGATĂ PRIN OUG 123/2010
Având în vedere art. 296 alineatul (4) din Legea 53/2003(*actualizată*) şi a art.1 şi art.2 din
Procedura de Lucru, privind eliberarea carnetelor de muncă salariaţilor angajatorilor pentru care
inspectoratele teritoriale de muncă păstrau şi completau, respectiv certificau legalitatea
înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă, aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale nr. 1083/2011, activitatea cu publicul se va derula astfel (vezi anexa 2):
în perioada 28.03.2011- 31.05.2011 reprezentanţii legali ai agenţilor economici care au
depus la I.T.M. Bihor pentru păstrare şi completare carnetele de muncă ale salariaţilor sau
persoanele desemnate de către acestea să reprezinte unitatea în relaţiile cu I.T.M. Bihor
se vor prezenta la ghişeele instituţiei noastre respectiv, la ghişeele Punctelor de Lucru:
Aleşd, Beiuş, Marghita, Salonta în fiecare zi de luni între orele 8,30-16,30 în vederea
programării datei de eliberare a carnetelor de muncă
în perioada 01.06.2011-30.06.2011 carnetele de muncă păstrate, completate şi certificate
de către I.T.M. Bihor se vor preda, la data programată, pe bază de proces- verbal de
predare- primire reprezentanţilor legali ai agenţilor economici
sau persoanelor
împuternicite de către aceştia. În situaţii de excepţie carnetele de muncă se vor preda şi
titularilor sau împuterniciţilor legali ai acestora pe baza unei cereri aprobată de
reprezentantul legal al agentului economic şi a documentului de identitate
Atenţie!
Persoana care va fi desemnată de reprezentanţii legali ai agenţilor economici să reprezinte
unitatea în relaţiile cu I.T.M. Bihor trebuie să aibă cunoştinţe minime în domeniul relaţiilor
de muncă deoarece în momentul prezentării la ghişee funcţionarul public din cadrul I.T.M.
Bihor îi va furniza informaţii despre eventualele deficienţe, constatate urmare verificării
documentelor existente în arhiva I.T.M. Bihor, în vederea remedierii acestora, în condiţiile
legii
Pentru eficientizarea atât a activităţii de completare la zi de către I.T.M. Bihor a carnetelor
de muncă cu date aferente până la 31.12.2010, conform anexei 1 din Ordinul
nr.1083/2011, cât şi a activităţii de eliberare a carnetelor de muncă, având în vedere că
termenul legal de eliberare a acestora este 30.06.2011, precum şi faptul că timpul destinat
acestor activităţi este foarte scurt iar numărul carnetelor de muncă existente la I.T.M. Bihor
este relativ mare vă aducem la cunoştinţă că agenţii economici care nu vor da curs
solicitării noastre vor fi planificaţi în control după data de 31.05. 2011.
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