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În perioada 07.11.2022 – 11.11.2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a desfășurat 
acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale privind respectarea prevederilor legale în 
domeniul relațiilor de muncă la transportatorii de marfuri și de călători. 

Având în vedere tematica de control, principalele obiective ale Campaniei au vizat 
următoarele aspecte: 

- identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată și luarea măsurilor care se 
impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă la 
transportatorii de marfuri și de călători; 
- controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă al conducătorilor auto; 
- creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor în ceea ce privește 
necesitatea respectării prevederilor legale în domeniu. 
 
 Astfel, la nivelul județului Brașov,  inspectorii de muncă au verificat împreună cu 
reprezentanții I.S.C.T.R- ului, un număr de 27 de societăți comerciale ce aveau ca pricipal 
obiect de activitate transportul de mărfuri și de călători. Au fost aplicate 41 de avertismente 
fiind dispuse totodată, 48 de măsuri în vederea remedierii deficiențelor constate ca urmare a 
acestor controale. 

Principalele nereguli au constat în: 

- primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul   
contractului individual de muncă cu timp parțial; 

- nerespectarea prevederilor legale în legătură cu evidențierea timpului de muncă; 

- lipsa acordului scris privind salariații mobili; 

- nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte; 

- nerespectarea repausului săptămânal și neacordarea sporului în acest sens; 

- neplata drepturilor salariale și a diurnei de deplasare. 
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