
  

 INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VASLUI 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
Privind 

Situația carnetelor de muncă din gestiunea  
Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui la inceputul lunii decembrie 2022 

 
 

Conform prevederilor art 281 alin 3 din Legea 53/2003  cu modificarile si completarile 

ulterioare  la data de 01.01.2011 a fost abrogat Decretul 92/1976 privind carnetul de 

munca, iar prin Ordinul nr 1083/2011 a fost aprobata procedura de lucru privind eliberarea 

carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de 

munca păstrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrărilor efectuate în 

carnetele de muncă.  

La data de 05.12.2022 exista un numar de 7017 carnete de munca neridicate de titulari, 

situatia pe punctele de lucru fiind urmatoarea: 

Vaslui  : 3729 carnete de munca; 

Barlad : 1856 carnete de munca; 

Husi  : 1422 carnete de munca; 

Având în vedere numărul mare de carnete de muncă aflate în gestiunea Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Vaslui și neridicate de foștii salariați ai agenților economici din 

județul Vaslui, rugăm titularii, sau după caz împuterniciții acestora să se prezinte la 

sediul I.T.M Vaslui și la punctele de lucru ale inspectoratului din municipiile Bârlad și 

Huși, potrivit aparteneței teritoriale, în vederea ridicării carnetelor de muncă. 

Menționăm că potrivit art. 279, alin.1 din Codul Muncii. ” Vechimea în muncă stabilită 

până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă”.     
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
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