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În perioada 10.03.2022 – 16.03.2022 Inspectoratiul Teritorial de Muncă Brașov a desfășurat acţiuni de 

control în cadrul Campaniei naţionale de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele 

minime pentru îmbunătăţirea securităţii și protecţia sanataţii lucrătorilor, precum și verificarea 

modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și 

executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activităţii în 

staţiile de distribuţie a carburanţilor auto.  Principalele obiective ale acţiunii au vizat următoarele 

aspecte: 

- diminuarea consecinţelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către 

angajatori a prevederilor legale în domeniu; 

- eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru 

remedierea acestora și aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare; 

- creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor în ceea ce privește 

necesitatea respectării prevederilor legale atât în domeniul relaţiilor de muncă cât și în domeniul 

securităţii și sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale acestor societăţi comerciale. 

Astfel, la nivelul judeţului Brașov,  inspectorii de muncă au verificat 31 de angajatori constatând 

următoarele: 

� în domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat 41 sancţiuni contravenţionale, respectiv amenzi în 

valoare de 20000 lei și 40 de avertismente. Principalele neconformităţi constatate vizau: 

nerespectarea repausului săptămânal, transmiterea de date eronate în REVISAL, neacordarea 

sporului pentru muncă suplimentară precum și primirea la muncă a două personae care 

desfășurau activitate fără încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, 

anterior începerii activităţii. 

� În domeniul securităţii și sănătăţii în muncă, ca urmare a deficienţelor constatate s-au aplicat 

amenzi în valoare de 6.000 lei precum și 13 avertismente. Principalele nereguli au constat în: 

semnalizări  necorespunzătoare de securitate (incomplete sau deteriorate), blocare acces 

tablou electric, nepurtarea echipamentului individual de protecţie, neautorizarea privind 

funcţionarea din punct de vedere SSM, neinscripţionarea elementelor finale la instalaţia 

electrică (prize de current). 
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