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MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL 

ÎN TRANSPORTUL RUTIER – I.S.C.T.R. 

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI 
RUTIER

Presenter
Presentation Notes
În primul rand aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru invitația transmisă I.S.C.T.R. de a participa la această conferință, în care sunt abordate subiecte interesante referitoare la activitatea de transport.
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IMPORTANŢA CONTROLULUI ÎN TRANSPORTUL RUTIER

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier -
I.S.C.T.R., este organismul tehnic specializat al Ministerului
Transporturilor desemnat să asigure inspecția și controlul
respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul
transporturilor rutiere, fapt ce conduce la:
•asigurarea unei competiţii loiale între operatorii economici;
•asigurarea unui climat de concurență normal;
•îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului din
domeniul transporturilor rutiere;
•creșterea siguranței rutiere;
•protejarea infrastructurii;
•protecția mediului.

Presenter
Presentation Notes
Având în vedere faptul că în general instituțiile cu atribuții de control sunt privite cu reticență, aș dori să evidențiez importanța I.S.C.T.R. în domeniul transporturilor rutiere, deoarece acțiunile de control efectuate au rolul creșterii siguranței rutiere, asigurării unui climat de concurență normal, îmbunătățirii condițiilor de muncă a personalului din domeniul transporturilor rutiere, protejării infrastructurii și protecția mediului.
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Atât pe plan național, cât și internațional în cadrul controalelor efectuate se
pune accent cu precădere pe aspectele care pot afecta în mod semnificativ
siguranța rutieră și concurența loială. În acest sens, menționez faptul că în
multe cazuri, inspectorii din cadrul instituției noastre au aplicat sancțiuni
pentru:

• manipularea tahografului;

• conducerea fără cartelă tahografică;

• defecțiuni tehnice ale vehiculelor rutiere;

• efectuarea transportului fără existența documentului de transport conform
tipului de transport efectuat sau fără a deține certificat de competență
profesională.

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER
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TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER

1. Abordare proactivă;

2. Realizarea unui control unitar;

3. Managementul riscurilor - clasificarea întreprinderilor pe grade de risc;

4. Deţinerea unui sistem informatic;

5. Sistem de monitorizare a traficului rutier;

6. Utilizare echipamente moderne de control;

7. Schimb de informaţii intre statele membre ale Uniunii Europene.

Presenter
Presentation Notes
Referitor la tendințele în controlul transportului rutier aș dori să menționez că instituțiile cu atribuții de control din domeniul transportului rutier au în vedere:
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1. Abordarea proactivă a problemelor care pot apărea în

controlul transportului rutier încă din faza de elaborare sau

modificare a reglementărilor în vigoare. În acest sens,

autoritățile din domeniul transporturilor rutiere (inclusiv

I.S.C.T.R.), Euro Controle Route – ECR, Confederația

Organizațiilor de Control în Domeniul Transporturilor Rutiere –

CORTE, organisme în care I.S.C.T.R. este membru cu drepturi

depline, se implică activ în procesul de armonizare a legislației

rutiere.

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER

Presenter
Presentation Notes
Pentru eliminarea problemelor care pot apărea în controlul transportului rutier trebuie realizată o abordare proactivă încă din faza de elaborare sau modificare a reglementărilor în vigoare. În acest sens, autoritățile din domeniul transporturilor rutiere (inclusiv I.S.C.T.R.), Euro Controle Route – ECR, Confederația Organizațiilor de Control în Domeniul Transporturilor Rutiere – CORTE, organisme în care I.S.C.T.R. este membru cu drepturi depline, se implică activ în procesul de armonizare a legislației rutiere.
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2. Control unitar
 Participare personal I.S.C.T.R. la conferinţe, seminarii, și controale

comune organizate de: COMISIA EUROPEANĂ, EURO CONTROLE ROUTE,
CORTE;

 Realizare proceduri de control în care sunt introduse detalii cu privire la
activitatea de control şi formularele utilizate;

 Participarea personalului la programe de pregătire profesională.

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER

Presenter
Presentation Notes
Pentru realizarea unui control unitar:reprezentanți ai I.S.C.T.R. participă la conferințe, seminarii și controale comune organizate de COMISIA EUROPEANĂ, EURO CONTROLE ROUTE și CORTE, iar bunele practici asimilate sunt utilizate în vederea eficientizării controlului, în funcție și de resursele materiale existente;sunt elaborate proceduri de control în care sunt introduse detalii cu privire la activitatea de control şi formularele utilizate;sunt organizate programe de pregătire profesională. În acest sens aș dori să menționez că în anul 2017 au fost realizate programe de pregătire profesională în care inspectori care au participat la seminarii organizate de Euro Controle Route au prezentat aspecte referitoare la controlul respectării legislației sociale și manipularea tahografelor. 
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3. Deţinerea unui sistem informatic, astfel încât activitatea de control, de
întocmire a documentelor prin care se aplică sancţiuni, de actualizarea
clasificării întreprinderilor din punctul de vedere al riscului să se
realizeze la locul şi momentul efectuării controlului, iar schimbul de
informații să se realizeze în cel mai scurt timp posibil;

În prezent, I.S.C.T.R. utilizează o aplicație de control realizată cu resurse
umane proprii.

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER

Presenter
Presentation Notes
În prezent, I.S.C.T.R. utilizează o aplicație de control realizată cu resurse umane proprii dar trebuie realizat un sistem informatic care să acopere toate activitățile derulate în cadrul acțiunilor de control.
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4. Managementul riscurilor - clasificarea întreprinderilor pe grade de risc
Clasificarea întreprinderilor pe grade de risc are la bază sancțiunile
aplicate, gravitatea acestora și data la care au fost aplicate, raportate la
numărul verificărilor efectuate.

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER

Presenter
Presentation Notes
Clasificarea întreprinderilor pe grade de risc, are ca scop verificarea mai frecventă a întreprinderilor clasificate cu risc crescut, iar întreprinderile clasificate cu risc mediu sau scăzut să fie controlate mai puțin frecvent, aspect care este introdus în procedurile de control ale I.S.C.T.R.
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5. Sistem de monitorizare a traficului rutier
Dorim ca pe viitor să avem acces la astfel de sisteme, cu ajutorul cărora
inspectorii să oprească cu precădere vehiculele rutiere deținute de
întreprinderile clasificate cu risc crescut ca urmare a controalelor anterioare,
precum și vehiculele rutiere care nu dețin copie conformă a licenței
comunitare/certificatului de transport în cont propriu, ITP, rovinietă, etc….

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER

Presenter
Presentation Notes
Acest lucru se poate realiza prin accesul I.S.C.T.R. la camerele video montate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și/sau dotarea autovehiculelor de control cu astfel de sisteme.
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6. Utilizare echipamente moderne de control
Utilizarea unor echipamente moderne de detectare a fraudării
tahografelor.

Exista inspectorate de control din Europa care dețin echipamente de control
pentru detectarea fraudării tahografelor prin interpretarea datelor din
unitatea electronica de control a autovehiculelor.

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER

Presenter
Presentation Notes
Utilizare echipamente moderne de control.În primul rând aș dori să menționez echipamente moderne de detectare a fraudării tahografelor, deoarece este domeniul în care sunt constatate cele mai multe probleme, iar pentru eliminarea acestora sunt angrenate resurse umane și materiale considerabile. În acest sens precizez că exista inspectorate de control din Europa care dețin echipamente de control pentru detectarea fraudării tahografelor prin interpretarea datelor din unitatea electronica de control a autovehiculelor.
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6. Utilizare echipamente moderne de control
La nivelul Comisiei Europene au fost adoptate o serie de reglementări, care
au și scopul eficientizării controlului în domeniul transportului rutier, iar
dintre acestea menționăm obligativitatea echipării cu tahograf inteligent a
autovehiculelor înmatriculate pentru prima dată începând cu data de 15 iunie
2019 și reglementările privind controlul tehnic în trafic care se vor aplica
începând cu data de 20 mai 2018.
Prin implementarea tahograful inteligent se crează posibilitatea comunicării
la distanță între tahograf și autoritățile de control, în vederea detectării
timpurie de la distanță a posibilelor manipulări sau abuzuri.

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER

Presenter
Presentation Notes
2. Prin implementarea tahograful inteligent se crează posibilitatea comunicării la distanță între tahograf și autoritățile de control, în vederea detectării timpurie de la distanță a posibilelor manipulări sau abuzuri, cu mențiunea că autoritățile de control pot accesa numai acele informații care pot fi generate ca urmare a unei manipulări a tahografului.
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6. Utilizare echipamente moderne de control
Evenimentele sau datele înregistrate de tahograful inteligent care pot fi
accesate de autoritățile de control, sunt:

• ultima tentativă de încălcare a securității;

• cea mai lungă întrerupere a alimentării cu 
energie;

• anomalia senzorului;

• eroare privind datele de mișcare.

• conflict privind mișcarea vehiculului;

• conducere auto fără un card valid;

• introducerea cardului în timpul mersului;

• date privind reglarea orei;

• date de calibrare, inclusiv datele ultimelor 
două calibrări;

• numărul de înmatriculare al vehiculului;

• viteza înregistrată de tahograf.

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER

Presenter
Presentation Notes
Autoritățile de control pot accesa numai acele informații care pot fi generate ca urmare a unei manipulări a tahografului.
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6. Utilizare echipamente moderne de control
Există inspectorate de control din Europa care dețin echipamente mobile
de control pentru verificarea stării tehnice a vehiculelor rutiere sau locuri
de control dotate și cu echipamente pentru verificarea eficacității
frânelor și detectarea jocurilor (facilități de control tehnic în trafic).

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER
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6. Utilizare echipamente moderne de control
Până la o eventuală achiziționare a unor unități mobile de control sau
realizarea unor locuri de control dotate și cu echipamente pentru
verificarea eficacității frânelor și detectarea jocurilor, ISCTR verifică
vizual starea tehnică a autovehiculelor, iar acolo unde este cazul,
vehiculul este însoțit până la o stație de inspecție tehnică periodică
pentru o verificare completă.

TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER
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TENDINȚE ÎN CONTROLUL TRANSPORTULUI RUTIER

6. Utilizare echipamente moderne de control
Un alt sistem modern utilizat pentru verificarea transportului de marfă
este sistemul de cântărire în mișcare pentru oprirea în vederea cântăririi
statice a vehiculelor rutiere la care în urma cântăririi în mișcare rezultă
depășiri ale maselor maxime admise.

Presenter
Presentation Notes
I.S.C.T.R. și C.N.A.I.R. au încheiat un protocol referitor la modul de colaborare privind utilizarea în cadrul controalelor efectuate a sistemelor informatice de cântărire în mișcare deținute de C.N.A.I.R., urmând ca în perioada următoare să se pună la dispoziție informațiile necesare. În prezent există trei locații în care sunt montate sisteme de cântărire în mișcare, iar informațiile oferite de acestea vor fi utilizate de I.S.C.T.R. pentru oprirea vehiculelor rutiere care prezintă suspiciuni privind depășirea maselor admise, urmând ca acestea să fie cântărite static și aplicate sancțiuni, dacă se impune.



L U N G A N  M A R I U S

Ș E F  B I R O U  R E G L E M E N T Ă R I  Ș I  L E G I S L A Ț I E  S O C I A L Ă
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Vă mulțumesc pentru atenție!

Presenter
Presentation Notes
În încheiere, aș dori să mulțumesc pentru interesul acordat dezvoltării transportului rutier, apreciez efortul depus în acest sens de reprezentanții mass-media, operatorii de transport, instituții publice și ceilalți factori implicați și vă urez să aveți aceeași abnegație și implicare în această activitate care este una fără sfârșit.
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