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Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3769

COMUNICAT - AVERTISMENT

Inspec ia Muncii i inspectoratele teritoriale de munc , în conformitate cu atribu iile
stabilite prin legea de înfiin are i organizare, verific i respectarea prevederilor legale
referitoare la protec ia cetatenilor români care lucreaz în str in tate având atribu ii
de control asupra agen ilor de ocupare a for ei de munc prin intermediul c rora cet enii
români solicit locuri de munc din str in tate.
Legea nr. 156/2000 privind protec ia cet enilor români care lucreaz in str in tate,
republicat , al turi de normele metodologice de aplicare a acesteia (H.G. nr.384/2001
modificat prin H.G. nr.850/2002 i H.G.nr.683/2006) reglementeaz condi iile legale 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 i plasarea for ei de
munc ”-C0D CAEN 7810;
• dispun de spa iul i de dot rile necesare pentru buna desf urare a activit ii;
• aib încadrat în munc personal cu experien a 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;
• 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 ;
• fie înregistrat la inspectoratul teritorial de munc în a c rui raz î i are sediul.
Orice persoan (în condi iile în care dore te s plece i s munceasc pe o perioad mai
scurt sau mai lung de timp) trebuie s se informeze am nun it despre:
ara unde dore te s lucreze, legisla ia aplicabil , limba
rii de
destina ie, obiceiurile locului;
• munca pe care dore te s o efectueze: loc de munc , condi ii de munc , salariul,
timp de munc i de odihn ;
• locul unde va tr i: cazare/ mas ;
•
tate;
• posibilitatea de comunicare/informare cu cei de acas , diverse organisme i
organiza ii (ambasad , poli ie, salvare, drepturile emigran ilor, asocia iile de
români etc);
• posibilitatea de transport, documente de c torie i de trecere a frontierei.
Multe din aceste informa ii trebuie s se reg seasc i în con inutul contractelor care
con in oferte ferme de locuri de munc .
•
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Agen ii de ocupare a for ei de munc au obliga ia de a asigura includerea acestor
elemente i in contractele individuale de munc incheiate intre angajatorul str in i
angajatul cetatean român.
Agen ii de ocupare a for ei de munc au obliga ia de a încheia cu cet enii români
contracte de mediere.Contractele de mediere sunt contracte civile i trebuie s cuprind
cel pu in:
•
ile contractante;
•
obiectul contractului( denumire angajator str in, îndeplinirea tuturor formalit ilor
pentru încheierea contractului individual de munc ; îndeplinirea formalit ilor privind
deplasarea la locul de munc );
•
obliga iile p ilor (furnizor/beneficiar);
•
tariful serviciilor de mediere;
•
modificarea, completarea contractului de mediere, încetarea acestuia;
•
prevederi referitoare la eventuale litigii.
Contractul individual de munc reprezint obiectul principal al contractului de mediere,
încheierea acestuia reprezentând îndeplinirea de c tre agentul de ocupare a for ei de
munc a obliga iei principale pe care i-a asumat-o.
Contractul individual de munc
urm toarele elemente:
•
•
•
•
•
•
•
•

încheiat în str in tate trebuie s

cuprind

cel pu in

ara de re edin a;
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 .

În procesul de încheiere a contractului de munc , agentului de ocupare îi revine obliga ia
de a asigura i încheierea acestuia în limba român , ca m sur preventiv de protec ie a
cet enilor români care nu sunt obliga i în mod expres de lege s cunoasc limba statului
str in în care î i vor desf ura activitatea. În acest sens, agentul nu trebuie s traduc
pentru cet eanul român contractul de munc , ci s asigure ca angajatorul str in s
semneze în original un contract de munc în limba român , solicitându-se pentru aceasta
îndeplinirea tuturor condi iilor de fond i form pe care dreptul interna ional privat,
conven iile, în elegerile i acordurile la care ara noastr este parte, le reglementeaz .
Avertiz m asupra faptului c :
•
•

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

sanc iunile aplicate, dac a fost cazul.

• munca ilegal în str in tate i deplas rile ilegale pot duce la riscul de a deveni
poten ial victim a exploat rii i traficului de fiin e umane.
Având în vedere situa iile întâlnite (persoane în elate, sume percepute în afara cadrului
legal, promisiuni neonorate) recomand m persoanelor, care doresc s plece în str in tate
prin intermediul agen ilor de ocupare a for ei de munc , s consulte:
site_ul ITM Neam : www.itmneamt.ro, unde exist o list cu agen ii de plasare a for ei de
munc în str in tate din jude ul Neamt, care sunt înregistra i la ITM Neamt.
i
site_ul: www.inspectiamuncii.ro: sec iunea GHIDURI — ghidul lucr torului român în statele
membre UE i sec iunea NOUT I—informa ii despre intermedierea i plasarea for ei de
munc în str in tate.

CONDUCEREA
INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA NEAMT

Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro

3

