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Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul 

 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Campania Naţională 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 
 
 
În perioada mai – iunie 2014 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania la 

nivel naţional 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. 

  
Obiectivul Campaniei 
 

* Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă şi verificarea condiţiilor de muncă ale 
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 şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării 
prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi cel al securităţii şi sănătăţii în muncă: Legii nr.53- 
Codul Muncii, republicată, modificată şi completată, ale H.G. nr.500/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare, a Legii nr.319 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ale legilor speciale în domeniul 
transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă; 
* Verificarea utilizării echipamentelor de muncă fără pericol, destinate transportului de marfă; 
* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor privind  
timpul de muncă şi de odihnă, de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier; 
* 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. 883/2004 şi 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.  
 
           Grupul ţintă 
 
* Campania este adresată angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de 
transport rutier de marfă şi persoane. 
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Serviciul Control Relaţii de Muncă: 
 

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 80 controale. În urma controalelor efectuate s-au 
aplicat un număr de 22 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 8.800 lei.  
 
Sancţiunile contravenţionale au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor: 
- H.G. 500/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea 53/2003 -  republicată - Codul Muncii-cu modificările şi completările ulterioare.  

 
Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă: 
*  nepăstrarea registrului general de evidenţă a salariaţilor la sediul angajatorului; 
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă 
prestate de salariat în concordanţă cu programul efectiv de lucru; 
* lipsa dovezilor privind achitarea drepturilor salariale; 
* nu se face dovada acordării concediului de odihnă; 
* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; 
* lipsă decizie scrisă emisă de angajator privind nominalizarea persoanei care se ocupă cu 
completarea şi transmiterea registrului; 
* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de 
evidenţă a salariaţilor. 
 
 

Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă 
 

* Inspectorii de muncă au controlat un număr de 14 angajatori la care au aplicat un număr de 37 sancţiuni 
contravenţionale. 
 

 
Deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 
*  lipsă stingător sau în afara termenului de valabilitate; 
* lipsa trusei medicale, trusă medicală incompletă sau în afara termenului de valabilitate; 
*  neîntocmirea foilor de parcurs înainte de a pleca în cursă; 
* lipsa unui triunghi reflectorizant din cele două obligatorii. 
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