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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

ITM Neam  a verificat transportatorii rutieri

În perioada 7-11 noiembrie 2022 s-a desf urat Campania na ional privind respectarea de
tre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea i executarea

contractelor individuale de munc , a timpului de munc i de odihn  a conduc torilor
auto (lucr tori mobili), a legisla iei i a directivelor europene ce vizeaz  deta area
lucr torilor în cadrul prest rii de servicii transna ionale transpuse în legisla ia na ional ,
din domeniile: „Transporturi rutiere de m rfuri i Transporturi urbane, suburbane i
metropolitane de c tori”.

Obiectivele ac iunilor de control au fost:

identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarat i luarea m surilor care se
impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc ;

verificarea respect rii timpului de munc i de odihn ;

determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr.53/2003, modificat i
completat , republicat , ale H.G. nr.905/2017 i ale legilor speciale în domeniul
transportului rutier privind timpul de munc i de odihn ;

cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea ce prive te
necesitatea respect rii prevederilor legale din domeniul rela iilor de munc ;

diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea
de c tre angajatorii care desf oar  activitate în domeniul rutier, a prevederilor
legale din domeniul rela iilor de munc .

Au fost controla i 41 de angajatori. Inspectorii de munc  au constatat 79 deficien e
pentru care au dispus m suri de remediere i au aplicat 34 de sanc iuni contraven ionale,
din care 9 amenzi în cuantum de 16.100 lei.
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Principalele deficien e constatate în ac iunile de control au fost urm toarele:

nu se respect  obliga ia privind p strarea i desc rcarea i/sau imprimarea, la sediul
social, în ordine cronologic i separat pentru fiecare conduc tor auto, a
înregistr rilor activit ilor sub forma de diagrame tahografice;

nu se respect  obliga ia de a ine eviden a timpului de munc  al persoanelor care
efectueaz  activit i mobile de transport rutier i de a p stra aceste eviden e pe o
perioad  de cel pu in 2 ani;

angajatorul nu face dovada comunic rii salaria ilor a informa iilor referitoare la
activitatea desf urat  în str in tate;

nu era eliberat  salariatului, la încetarea activit ii, o adeverin  de vechime în
munc i un extras din registrul general de eviden  a salaria ilor;

nu  se respect  prevederile legale privind repausul s pt mânal.

15.11.2022  Inspector ef
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