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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Comunicat de pres

În cadrul Campaniei „ Informeaz -te, lucreaz  legal i cunoa te- i drepturile pentru a fi
protejat!”, Ministerul Muncii i Protec iei Sociale a editat un material informativ privind
munca sezonier  în Germania.

Scopul acestui demers este de a ne asigura c  cet enii care decid s  plece s  munceasc
sezonier în Germania cunosc ce drepturi au i tiu cui s  se adreseze dac  întâmpin
probleme, pentru a evita, în acest fel, situa iile de abuz asupra lucr torilor români.

Inspectorii de munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  au distribuit
materiale informative în locuri consacrate având afluen  mare de persoane,
prim rii,g ri, autog ri, sta ii de transport în comun, pie e i târguri.
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Inspector ef
I.T.M. Neam
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