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COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 01.10.2014 – 28.11.2014 s-a desfăşurat Etapa II a Campaniei Naţionale
privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale
referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a
timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto, respectiv a prevederilor
legale privind securitatea şi sănătatea în muncă.
Campania a avut ca obiective principale: verificarea condiţiilor de muncă şi a modului în
care se respectă timpul de muncă şi de odihnă al conducătorilor auto; identificarea
angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se
impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; creşterea
gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea
respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi cel al securităţii şi
sănătăţii în muncă; informarea angajatorilor cu privire la conţinutul Directivei
96/71/CE şi a dispoziţiilor în materie de legislaţie aplicabilă lucrătorilor care se
deplasează în interiorul Uniunii Europene, conţinute în Titlul II al Regulamentului
(CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a
procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind
sistemele de securitate socială.
Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Sibiu au efectuat verificări atât în domeniul
relaţiilor de muncă, cât şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la 12 operatori
economici, acţiunile de control efectuându-se atât pe teren (în trafic), cât şi la sediul
angajatorilor care desfăşoară activităţi de transport rutier de marfă şi de persoane.
Pentru deficienţele constatate au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate
sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 3.500 lei.
Cele mai frecvente deficienţe sancţionate au vizat neefectuarea unei supravegheri
medicale corespunzătoare a lucrătorilor, neasigurarea unei instruiri suficiente şi
adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi neevidenţierea şi nerespectarea
de către angajatori a repausului săptămânal.

Francisc Szombatfalvi – Török
Inspector Şef
I.T.M. Sibiu

Str. Calea Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu, Sibiu
Tel.: +4 0269 217516; fax: +4 0269 214712
itmsibiu@itmsibiu.ro
www.itmsibiu.ro

