
Comunicat de pres
Ref: Campanie de informare a cet enilor români care pleac  la munc  în str in tate

Inspec ia Muncii, în conformitate cu atribu iile stabilite prin legea de înfiin are i organizare, verific i
respectarea prevederilor legale referitoare la - protec ia cet enilor români care lucreaz  în str in tate
Legea 156/2000 – reglementeaz  condi iile în care aceste societ i comerciale pot desf ura activitate
de selec ie i plasare a for ei de munc  în str in tate.
Conform legii, agentul de ocupare a for ei de munc  trebuie s  fie o societate româneasc  ce are ca
activitate principal  „selec ia si plasarea for ei de munc ”, s  dispun  de spa iul i de dot rile necesare
pentru buna desf urare a activit ii, aib  încadrat în munc  personal cu experien  în domeniul for ei
de munc , organizeze o banc  de date care s  cuprind  ofertele i solicit rile de locuri de munc  în
str in tate, informa ii referitoare la condi iile de ocupare a acestora i la calific rile i aptitudinile
solicitan ilor afla i în eviden a lor, s  încheie cu persoane juridice, persoane fizice i organiza ii
patronale din str in tate, dup  caz, contracte care con in oferte ferme de locuri de munc i s  fie
înregistrat la inspectoratul teritorial de munc  în a c rui raz  î i are sediul.
Agen ii de ocupare a for ei de munc  au obliga ia de a încheia cu cet enii români contracte de mediere.
Aceste contracte trebuie s  con in , printre altele, elementele principale privind, tariful de mediere,
durata contractului i modul de solu ionare a eventualelor litigii.
De asemenea, agen ii au obliga ia de a asigura încheierea contractelor de munc  dintre cet enii români
i angajatorii str ini i în limba român .

Ca un AVERTISMENT lansat de Inspec ia Muncii, persoanelor care vor s  lucreze în str in tate  le
preciz m urm toarele:
Înainte de a apela la serviciile unei societ i comerciale ce are ca activitate principal  „selec ia i
plasarea for ei de munc ”, solicitan ii locurilor de munc  din str in tate trebuie s  se adreseze
inspectoratului teritorial de munc  în raza c ruia societatea î i are sediul i în vederea solicit rii de
informa ii referitoare la:

- înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de munc ;
- sanc iunile aplicate, dac  a fost cazul.

De asemenea, trebuie s  verifice dac  la semnarea unui contract individual de munc  în str in tate
acesta cuprinde cel pu in urm toarele elemente: ara de re edin , denumirea angajatorului cu toate
datele de identificare: adres , num r de telefon/fax, descrierea muncii i a condi iilor de munc , durata
timpului de munc i de repaus, durata contractului individual de munc , condi iile de salarizare,
condi iile de transport, locuit, condi iile de protec ie social ,  De asemenea, avertiz m asupra faptului

 persoanele fizice nu au dreptul s  exercite activit i de mediere a angaj rii cet enilor români în
str in tate.

Cet enii români care au fost escroca i în Cehia de c tre angajatori cehi i români sunt din jude ele Ia i,
Harghita, Covasna i Boto ani, din zone montane, izolate, unde silvicultura este ocupa ia de baz
popula ia este s rac i neinformat .
Drept urmare, Inspec ia Muncii va decla a campania de informare a cet enilor din aceste zone cu
sprijinul prim riilor din jude ele identificate, inspectorii de munc  vor participa la întruniri cu cet enii
din comune i  vor difuza ghiduri despre munca în str in tate pentru a preveni repetarea unor astfel de
evenimente.
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