
 

Comunicare   INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ  BRASOV 

Începând cu data de 26.10 2020, din cauza cresterii nivelului de raspandire a 
noului coronavirus (COVID 19), se suspendă programul de relaţii cu publicul al 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Braşov. Pentru informaţii care ţin de 
domeniul de competenţă al instituţiei noastre vă stăm la dispoziţie la 
următoarele numere de telefon: 0268/413224, 0268/472200 şi 0268/475592. 
De asemenea, sesizările pot fi transmise prin următoarele modalităţi: 
-      prin fax la numărul de telefon: 0268/413224   
- prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail: 
 itmbrasov@itmbrasov.ro 

Pentru a facilita transmiterea în format electronic a solicitarilor dvs. la ITM 
Brasov avand in vedere prevederile Ordinului M.M.P.S nr. 721/25.03.2020, vă 
propunem următorul mod de lucru: 

- descărcați de pe pagina de internet a ITM – www.itmbrasov.ro – formularele 
de care aveți nevoie, daca acestea nu există, trimiteți un e-mail de solicitare la 
itmbrasov@itmbrasov.ro  

- le completați și semnați – olograf sau electronic – un simplu document text/word 

nefiind suficient pentru a identifica un expeditor 

- scanați cererea și documentele care trebuie să însoțească cererea, conform 
precizărilor din aceasta 

- trimiteți fișierele astfel obținute la adresa de e-mail itmbrasov@itmbrasov.ro- 
pentru solicitările de parole Revisal adresa de e-mail este 
itmbrasov@itmbrasov.ro 

- pentru a primi eventualele răspunsuri pe e-mail, vă rugăm să faceți precizarea 
expresă pentru acest lucru, precum și faptul că vă asumați răspunderea pentru 
a primi răspunsul printr-o rețea publică nesecurizată 

Contractele colective de muncă, precum şi actele adiţionale la acestea se 
exceptează de la această formă de comunicare datorită procedurii specifice care 
presupune prezentarea tuturo documentelor în original conform Legii  
nr.62/2011 rep- a dialogului social. 

De asemenea, extrasele de revisal se exceptează de la această formă de 
comunicare datorită procedurii specifice care presupune plata prestației și 
confirmarea preluării extrasului, precum si prevederile Ordinului M.M.P.S nr. 
721/25.03.2020. În plus extrasul revisal conține date cu caracter personal care 
sunt supuse regulamentului GDPR. 

Înca odată, vă punem în vedere faptul că ITM Brasov nu-și asumă nici o 
răspundere privind posibilele pierderi cauzate de transmiterea de date 
confidențiale prin rețele nesecurizate. 


