
CONFERINȚĂ UNTRR 
 

``Cum trebuie să se pregătească transportatorii pentru provocările lui 2023?  
 Dialog cu autoritățile române privind aplicarea Pachetului Mobilitate 1 și  a noilor 

prevederi ale legislației muncii și fiscale`` 
 

Vineri, 20 ianuarie 2023, BUCUREȘTI- Hotel Ramada Plaza,  B-dul Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, 

 în intervalul 10:00-16:00 

09:30 – 10:00 Înregistrare participanți și welcome coffee 

10:00-10:15 – Deschiderea evenimentului: Dl. Radu DINESCU- Secretar General 
UNTRR 

10:15-10.30-  Implementarea Pachetul de mobilitate 1 și a actelor subsecvente și 
impactul lor asupra Pieței de transport din România 

Invitat: Dl. Marius ALBAN- Consilier pentru afaceri europene -Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii 

10:30-10:45- Directiva 2561/ 2022 privind calificarea inițială şi formarea periodică a 
conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau 
de persoane în legislația națională. Vor putea firmele de transport să obțină pentru 
șoferii non UE atestatele prevăzute la art. 5 din Regulamentul 1072/2009? 

Invitat: Dl. Traian POPA- Șef Serviciu- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

10:45-11:00 Sesiune de întrebări și răspunsuri 

11:00-11:15-  Prezentarea pieței de transport din România din perspectiva ARR 

      Invitat- reprezentant ARR 

 Teme discutate: Cum se prezintă piața de transport din România: numărul firmelor, numărul 
de licențe eliberate și parc auto, numărul atestatelor eliberate de ARR, numărul de atestate 
eliberate șoferilor nonUE în baza art. 5 din Regulamentul 1072/2020. 

 Situația compensării de 50 bani- cate firme au beneficiat și care a fost suma totală. 
 Cum se poate angaja un manager de transport la 4 firme? 
 Este funcțional și operațional ERRU? Ce informații se pot înregistra în ERRU și cine are acces 

la platformă. 
 Sesiune întrebări și răspunsuri   

11:15-11:45 – Strategia națională de control privind timpii de conducere și de odihnă 
activitatea lucrătorilor mobili şi detașarea conducătorilor auto.  Cum controlează 
ISCTR prevederile Pachetului Mobilitate 1 - întoarcerea acasă a șoferilor și întoarcerea 
acasă a camionului? În ce situații se retrage licența comunitară? 

Invitat -Dl. Florin GAGEA- Director Direcția Monitorizare, Control și Reglementări, 
ISCTR 

Ce dovezi trebuie să prezinte o firmă de transport pentru a demonstra întoarcerea acasă a 
șoferilor și a vehiculului; cine controlează aceste documente, autoritățile naționale sau toate 
autoritățile din statele membre? Când scoatem cardul din tahograf?  

 Câte firme de transport din România au fost controlate în 2022 prin IMI? Câte controale sunt 
în desfășurare? 

 Repausul de 45 de ore obligatoriu în afara cabinei camionului, cum și cine poate sancționa? 
Se poate sancționa retroactiv în trafic? 



 Cum se aplică regulamentele 694/2022 și 695/2022? 
 Ce măsuri sunt aplicate transportatorilor în cazul în care ISCTR constată că nu este îndeplinită 

condiția de întoarcere acasă a autovehiculelor la 8 săptămâni?  
 Cine are obligația instalării tahografului inteligent 2(sm2)? 
 Care este stadiul de aplicare a ghidului trace 2 referitor la aplicarea PM1 
 Este funcțional și operațional ERRU? Ce informații se pot înregistra în ERRU și cine are acces 

la platformă? 
 Sesiune întrebări și răspunsuri   

 

11:45-12:30 - Regimul fiscal al indemnizațiilor de detașare acordate șoferilor 
profesioniști detașați transnațional. Ce condiții trebuie să îndeplinească firma de 
transport pentru a acorda șoferilor detașați  indemnizații neimpozabile în limita a 3 
salarii de bază? Oobligațiile transportatorilor privind noile sisteme e-transport, e-
Facturare și SAF-T 

Invitat reprezentant MF/ ANAF- T.B.C. 

 Cum se calculează corect indemnizația de detașare/ indemnizația de detașare transnațională 
în cazul șoferilor detașați? 

 Ce trebuie să declarare un operator de transport în D112? 
 Care sunt documentele pe care trebuie să le completeze o firmă de transport pentru a justifica 

dacă este îndreptățită să acorde sau nu indemnizație de detașare conducătorului auto? 
 Care este regimul fiscal al sumelor acordate pentru acoperirea costurilor de masă ale șoferilor 

care operează transport internațional în UE? 
 Informări referitoare la e-Transport- care sunt obligațiile legale pentru un transportator 
 Informări legate de e-Facturare și SAF-T, obligații legale 

 

12:30-13:45 Prânz la restaurantul Hotelului RAMADA PLAZA 

14:00 – 15:00 CODUL MUNCII – ȘOFERII SUNT DELEGAȚI, DETAȘAȚI SAU 
LUCRĂTORI MOBILI? 

Invitat Dna. LARISA PAPP- Director, Inspecția Muncii 

 Codul Muncii sau  legea nr.16/2017 privind detașarea salariaților? Ce aplicăm ca să 
respectăm Directiva 1057/2020 și care sunt implicațiile pentru firmele românești de 
transport rutier? 

 Noul model al Contractului de muncă- cum îl completăm și care sunt rubricile 
obligatorii de completat în cazul conducătorilor auto pentru care completăm 
certificate de detașare ? 

 Cum se aplică de la 01 ianuarie 2023 art. 76 din Codul Fiscal? 
 Plata șoferilor conform Directivei 1057/2020: Remunerația- din ce se compune? 

Salariu +indemnizația de detașare? 
 Fișa de pontaj pentru șoferii profesioniști care conduc vehicule peste 3,5 tone și 

pentru șoferii vehiculelor sub 3,5 tone 
 Timpul de muncă și de odihnă al șoferilor  
 Întrebări și răspunsuri 

15:00- 16:00 PANEL – Problemele comune ale transportatorilor/ Bune practici de 
implementat 
Invitați: 
dl. George ȘUTEU –Manager AGEXIM  
dl. Alexandru PĂUN-  Manager BLUE RIVER 
dl. Gheorghe MARINESCU- Manager MALEX THOR 


