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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES

INTERMEDIEREA I PLASAREA FOR EI DE MUNC  ÎN STR IN TATE

În perioada 11–22.05.2020, s-a desf urat Campania na ional  pentru verificarea respect rii
prevederilor legale cu privire la condi iile de func ionare i procedura de înregistrare a persoanelor
juridice care î i desf oar  activitatea pe teritoriul României ca agen i de plasare a for ei de munc
în str in tate.

În jude ul Neam  nu sunt înregistra i cu sediu social agen i de plasare a for ei de munc  în
str in tate.

Obiectivele campaniei au fost:

identificarea cazurilor de nerespectare a condi iilor de func ionare i a procedurilor de înregistrare
de c tre persoanele juridice care î i desf oar  activitatea pe teritoriul României ca agen i de
plasare a for ei de munc  în str in tate;
con tientizarea agen ilor de plasare a for ei de munc  în str in tate fa  de obligativitatea
respect rii prevederilor legale în vigoare;
diminuarea consecin elor sociale i economice care deriv  din nerespectarea  de c tre  agen ii de
plasare a for ei de munc  în str in tate a prevederilor legale în domeniu.
AGENTUL  DE  PLASARE  efectueaz  în  mod  gratuit  activit i  de  mediere  a  cet enilor  români  în
vederea angaj rii în str in tate, f  perceperea de la ace tia de comisioane, tarife sau taxe.

Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protec ia cet enilor români care lucreaz  în
str in tate – republicat  ,cu modific rile i complet rile ulterioare, activitatea de plasare for  de
munc  în str in tate, o poate desf ura un agent de plasare a for ei de munc  persoan  juridic .

Acesta are în principal urm toarele obliga ii:

 se înregistreze la inspectoratul teritorial de munc  în a c rui raz  teritorial  î i are sediul;
 aib  încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au

calitate de angajator conform legisla iei statului respectiv, contracte care con in oferte ferme de
locuri de munc ;

 încheie cu solicitan ii locurilor de munc  contracte de mediere;
 efectueze activit ile de mediere i plasare în mod gratuit, f  perceperea de la ace tia de

comisioane, tarife sau taxe.
CONTRACTUL DE MEDIERE este  un  contract  de  natur  civil  care  se  încheie  de  c tre  agent  cu
cet eanul român.Acest contract de mediere trebuie s  con in : denumirea angajatorului din
str in tate/ ara pentru care se face medierea în vederea angaj rii, adres , num r de telefon/fax;
descrierea muncii i a condi iilor de munc , durata timpului de munc , durata contractului de
munc , salarizare, condi iile de transport, de locuit.

Agen ii de plasare  a for ei de munc  au obliga ia de a asigura încheierea contractelor de munc
dintre cet enii români i angajatorii str ini i în limba român .

CAU I UN LOC DE MUNC  ÎN STR IN TATE

Verific  dac  agen iile care ofer  locuri de munc  în str in tate sunt înregistrate la inspectoratul
teritorial de munc ;
Verific  cu aten ie oferta locului de munc ;
Verific  adresa i existen a angajatorului str in  pentru care ai optat;
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în
ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac  a i primit acest
document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Cite te cu aten ie clauzele contractului de mediere;
NU accepta cu u urin  ofertele de munc  prin intermediul anun urilor on-line.
Po i solicita un loc de munc  în str in tate i Agen iei de omaj, prin Re eaua EURES.

ATEN IONARE
Persoanele fizice nu au dreptul s  exercite activit i de mediere;
Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garan ii, întocmire ”curriculum vitae“,
traducere documente, procesare acte sau consultan ;
Plata  c tre  agentul  de  plasare  a  unor  sume  de  bani,  reprezint  un  risc  pentru  persoana  aflat  în

utarea unui loc de munc ;
Nu accepta s  pleci la munc  în str in tate f  un contract de munc  sau forme legale de angajare
acceptate în ara de destina ie;
Solu ionarea unor conflicte de munc  pentru nerespectarea contractului de munc  de c tre
angajatorul str in, este de competen a institu iilor statului respectiv;
Pentru informa ii suplimentare pute i solicita sprijinul Ambasadei României din ara respectiv , care

 poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le pute i urma.

Informa ii privind intermedierea i plasarea for ei de munc  în str in tate, se reg sesc pe site-ul
institu iei noastre :http://www.itmneamt.ro/ghiduri/avertisment-munca-in-strainatate.pdf

22.05.2020

Inspector ef
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