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CAMPANIA NAŢIONALĂ
privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi
executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de lucru şi de odihnă a conducătorilor auto
(lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul
prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, respectiv a prevederilor legale
privind securitatea şi sănătatea în muncă (lucrători mobili)

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii, stabilite prin Legea nr.108/1999, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, obligațiile stabilite la art.4 alin. 3 din OG nr.37/2007 privind stabilirea
cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale
conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, cu modificările și completările
ulterioare; faptul că multe organizații nonguvernamentale, sindicate și patronate din domeniul transportului rutier
s-au interesat de activitatea conducătorilor auto care efectuează activități de transport rutier de marfă și de
persoane; ținând cont de impactul social și consecințele care pot avea loc în cazul unui accident rutier din cauza
activității intense desfășurate de către aceștia, a numărului mare de ore pe care le desfășoară la locul de muncă,
precum și a stresului cu care aceștia se confruntă, s-a impus efectuarea unei astfel de Campanie naționale în
domeniul relaţiilor de muncă și securităţii şi sănătăţii în muncă.
Controalele au vizat transportatorii rutieri de mărfuri și de călători înmatriculați în România cu privire la
respectarea prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a
timpului de lucru și de odihnă, cât și conducătorii autovehiculelor înmatriculate în Uniunea Europeană, Spațiul
Economic European sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, în ceea ce privește obligativitatea comunicării
salariaților detașați pe teritoriul României care au raporturi de muncă în condițiile stabilite de normele legale.
Astfel, în perioadele 08 - 24.11.2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin, prin echipele formate din
inspectori de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de muncă şi Serviciului Sănătate şi Securitate în Muncă, a
declanşat acţiuni de verificare și control în colaborare cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier (ISCTR), atât pe teren (trafic) cât şi la sediul angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale
sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane. Au fost verificați 60 de angajatori, s-au aplicat sancțiuni
contravenționale în valoare totală de 19.000 lei.
Astfel, din cele 39 de verificări efectuate în domeniul relațiilor de muncă, au fost finalizate 20 controale la
angajatorii care aveau sediul social în judeţul nostru. La ceilalţi angajatori depistaţi în trafic pe raza judeţului,
instituţia noastră a înaintat documentele obţinute în timpul controlului către alte inspectorate teritoriale de
muncă din ţară în vederea finalizării controalelor (ex. București, Bihor, Timiș, Teleorman, Argeș, Hunedoara,
Mureș, Arad, Galați, Mehedinți, Olt și Dolj). S-au aplicat 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 6.000 lei,
dispunându-se 24 măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate.
În domeniul securității și sănătății în muncă au fost 21 angajatori verificați și tot atâția sancționați. S-au aplicat 39
de sancțiuni contravenționale în valoare de 13.000 lei.
Neconformitățile constatate se referă la: respectarea repausului săptămânal, acordare spor pentru munca
prestată în perioada de repaus săptămânal, acordarea sporului pentru munca efectuată în timpul nopții,
informarea salariaților și includerea în contractul individual de muncă a clauzelor suplimentare privind munca în
străinătate; organizarea activității de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă,
întocmirea instrucțiunilor de securitate a muncii pentru activitățile de întreținere și reparații autovehicule,
instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor auto, asigurarea supravegherii
corespunzătoare a sănătății lucrătorilor.
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