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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt 
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 
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În perioada 07 - 11 noiembrie 2022, I.T.M. Iași a 

desfăşurat în colaborare cu Inspectoratul de Stat 

pentru Controlul în Transportul Rutier Iași și 

Serviciul Județean de Poliție Rutieră Iași, în cadrul 

unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni 

de verificare a respectării de către transportatorii 

rutieri (transporturi rutiere de mărfuri, precum și 

transporturi urbane, suburbane și metropolitane de 

călători) a prevederilor legale referitoare la 

încheierea și executarea contractelor individuale de 

muncă, a timpului de muncă și 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.  

Acțiunea instituțiilor de control a survenit în contextul în care foarte 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, datorită 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. 

De asemenea, sunt înregistrate numeroase 

sesizări adresate de persoanele fizice și juridice 

față de activitatea de transport rutier, iar obiectivele specifice ale Inspecției Muncii 

stabilite prin Legea nr.108/1999 și art.4 alin.3 din O.G. nr.37/2007 vizează, printre altele, 

verificarea modului de respectare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și 

perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a 

activității acestora. 

 



 

. 

Obiectivele vizate pe parcursul campaniei: 

- Identificarea angajatorilor care folosesc muncă 

nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru 

respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor 

de muncă; 

-  Controlul privind respectarea timpului de muncă și 

de odihnă; 

 - Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile 

legale cu caracter general – Codul muncii, precum și 

legislația specială în domeniul transportului rutier 

privind timpul de muncă și de odihnă a conducătorilor 

auto; 

- Diminuarea consecințelor sociale și economice negative, care derivă din nerespectarea de 

către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor 

legale privind timpul de muncă și de odihnă; 

- Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește 

necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; 

- Eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de 

intrare în legalitate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare. 

Cu ocazia acestei campanii, I.T.M. Iași a efectuat controale la un număr de 52 de 
transportatori rutieri de mărfuri și de persoane constând în verificări în trafic, prin 
intervievarea conducătorilor auto și evaluarea documentelor de evidență a timpului de 
muncă, precum și la sediile acestora. Au fost constatate aproximativ 128 de neconformităţi 
pentru care au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere și au fost aplicate 10 sancțiuni 
contravenționale, dintre care 2 amenzi în valoare de 3100 lei.   
 

 “Dorim să mai specificăm faptul că I.T.M. Iași desfășoară în permanență campanii 

naționale sau locale, acțiuni proprii de control, precum și verificări ca urmare a 

sesizărilor înregistrate, prin intermediul cărora se dorește o mai bună conștientizare a 

angajatorilor și angajaților, în ceea ce privește necesitate respectării legislației 

muncii.” 
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Inspector Șef 
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