COMUNICAT DE PRESĂ

Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutierii a prevederilor
legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a
timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili)

În perioada 01 august – 9 decembrie 2013, s-au desfăşurat acţiuni de control
aparţinând „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 (lucrători mobili),
respectiv a prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă”.
Acţiunile desfăşurate au avut loc împreună cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul
în Transportul Rutier – ISCTR atât pe teren (în trafic), cât şi la sediul angajatorilor care
desfăşoară activităţi de transport rutier de marfă şi de persoane.
Principale obiective ale acestei campanii au fost următoarele: verificarea
condiţiilor de muncă ale conducătorilor auto; identificarea angajatorilor care folosesc
personal fără forme legale de angajare; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor
şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul
relaţiilor de muncă şi cel al securităţii şi sănătăţii în muncă; verificarea utilizării
echipamentelor de muncă fără pericol, destinate transportului de marfă; diminuarea
consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către
angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor
timpului de muncă şi de odihnă dar şi faptul că în ultima perioadă s-au înregistrat
accidente rutiere care au dus la pierderi majore de vieţi omeneşti şi materiale, un exemplu
în acest sens, fiind implicarea autocarului românesc în accidentul rutier produs în
Muntenegru, în urma căruia şi-au pierdut viaţa 18 turişti români..
În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat un număr de 15 controale, în urma
cărora s-au constatat încălcări ale prevederilor legale reglementate atât de Codul muncii,
cât şi de H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, modificată
şi au dispuse un număr de 66 de măsuri şi aplicate 17 sancţiuni contravenţionale, din care
5 amenzi în cuantum de 5000 lei şi 12 avertismente, neidentificându-se nici un caz de
muncă fără forme legale.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost desfăşurate controale la un
număr de 22 angajatori, cu un număr de 410 de lucrători, fiind constatate 47 de deficienţe

dispunându-se 47 măsuri şi aplicate 47 sancţiuni contravenţionale din care 46
avertismente şi o amendă de 500 lei.
Deficienţele cele mai des constatate au fost cele legate de asigurarea unei instruiri
suficiente şi adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, de efectuarea unei
supravegheri medicale corespunzătoare a lucrătorilor şi de modul în care se asigură
cunoaşterea şi aplicarea măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie.
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