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Arhivarea electronică a carnetelor de muncă 
Deși termenul limită de predare a carnetelor de muncă pentru activitatea de 

scanare a carnetelor de muncă este de 30 noiembrie 2010, până la această dată 

au fost depuse în vederea prelucrării un număr 108.500 carnete de muncă, fiind 

prelucrate 107.780, iar în vederea scanării au fost recepționate un număr de 

84.189 carnete, fiind scanate 83.789 . 

  

NU trebuie să depună carnetele de muncă pensionarii 

şi persoanele care nu au desfăşurat activitate înainte de data 

de 01.04.2001. 

  

Deșii au fost remise înștiințări, cca. 75 persoane juridice nu au depus încă la 

casa judeţeană de pensii carnetele de muncă în vederea prelucrarii și /sau 

scanării, conform prevederilor  H.G. nr. 1.768/2005. 

Nepunerea la dispoziţia casei teritoriale de pensii a carnetelor de 

muncă în vederea scanării constituie contravenţie şi se sancţionează 

cu amendă de la 1.500 la 5.000 lei, în cazul persoanelor juridice 

conform art. 11, alin.(1) din H.G. nr. 1768/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Persoanele juridice (care vor fi reînștiințate) trebuie să aibă în vedere atât 

carnetele de muncă ale salariaţilor cât şi ale foştilor salariaţi, care se află în 

gestiunea dumnealor; în situaţia în care pe ultima copertă a carnetelor de muncă 

figurează ştampila cu textul “prelucrat” şi “scanat”, acestea nu mai trebuie 

prezentate la CJP Neamţ,  însă trebuie să comunice în scris acest lucru. 

Carnetele de muncă ce sunt depuse trebuie să fie însoţite de copii ale 

actelor de identitate ale titularilor, din care să rezulte codul numeric personal. 

Copiile actelor de identitate vor fi prinse, în mod obligatoriu,  in interiorul primei 

coperţi a carnetului de muncă. 



Foştii asiguraţi ai sistemului public de pensii care, la această oră nu 

mai desfăşoară activitate şi deţin carnetele de muncă la domiciliu, trebuie să 

predea carnetele de muncă pentru prelucrare și/sau scanare, fiind necesar să 

se prezinte la sediul CJP Neamţ din bd. Republicii nr. 6, având asupra 

lor  carnetul de muncă în original şi o copie a cărţii de identitate. 

În situația în care aceștia sunt plecați în străinătate, dar au carnetele de 

muncă la domiciliu, facem apel către rudele acestora pentru a preda aceste 

carnete casei județene de pensii, în această situație carnetul de muncă 

trebuind să fie însoțit de copia actului de identitate a titularului cât și o copie a 

actului de identitate a terței persoane care-l depune. 
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