
Sfaturi i recomand ri:

“Câ tiguri atractive i o via  mai bun  la doar un CLICK distan !”.

De câte ori nu ai auzit aceast  promisiune? Un astfel de anun  te poate duce la un pas

distan  de a deveni victim  a traficului de persoane.

Înainte de a aplica pentru o ofert  de munc , este foarte important s  analiza i

anun ul inând cont de urm toarele aspecte:

Dac :

- Anun ul promite câ tiguri substan iale într-un timp scurt;

- Nu solicit  experien  în domeniu;

- Sarcinile de munc  nu sunt clar specificate;

- Compania/datele de contact ale angajatorului sunt vag prezentate sau nu pot fi

clar reg site în anun .



… este foarte probabil ca anun ul s  fie fals sau ca realitatea din spatele acestuia s

fie una total diferit . În cazul în care ave i dubii sau suspiciuni cu privire la un anumit

anun  de munc , pute i ob ine mai multe informa ii i clarific ri apelând linia

TelVerde a Agen iei Na ionale Împotriva Traficului de Persoane 0800 800 678.

Dup  ce a i ales s  aplica i pentru oferta respectiv , trebuie s  v  asigura i c :

- Angajatorul  poate  fi  u or de identificat (adres , sediu, obiect de activitate,

reprezentant legal, date de contact etc.).

Legalitatea agen iilor de plasare a for ei de munc  de pe teritoriul României

poate fi verificat  prin intermediul site-ului ITM din jude ul  de  re edin

(exemplu: http://www.itmneamt.ro/documente/156-active.pdf)

. De asemenea, tot pe site-ul ITM pot fi g site diferite ghiduri cu sfaturi utile

privind munca în str in tate (ex: http://www.itmneamt.ro – Relatii de munca -

Ag.plasare.forta.munca.in.strainatate)

- Angajarea implic  semnarea în prealabil a unui contract de munc  (cel pu in în

dou  exemplare i,  recomandat,  în  limba  român  sau  o  alt  limb  pe  care  o

cunoa te i foarte bine) înainte de a începe activitatea sau de a p si ara. În

situa ia în care activitatea urmeaz  s  se desf oare în str in tate, contractul

de  munc  trebuie  tradus  în  limba  român .  În  multe  cazuri,  angajatorii  sau

agen iile propun semnarea contractului de munc  odat  ce poten ialul angajat

ajunge în ara de destina ie. Din acest motiv, recomand m acceptarea exclusiv

a ofertelor care implic  semnarea contractului înainte de p sirea rii;

- În contract sunt prev zute toate condi iile de munc  (natura activit ilor,

timpul de lucru i de repaus, plata salariului, asigurarea caz rii, plata taxelor i

impozitelor aferente derul rii contractului, clauzele cu privire la asigur rile de

tate, perioada de prob i preaviz etc.).

Dup  acceptarea ofertei de munc :

http://www.itmneamt.ro/documente/156-active.pdf)
http://www.itmneamt.ro/


- Asigura i-v  c  persoanele apropiate cunosc detaliile i scopul c toriei

dumneavoastr ;

- Stabili i  un  cod  în  caz  de  urgen , precum i  o  modalitate  de  comunicare  a

acestuia în cazul în care întâmpina i situa ii de pericol.

- Încheia i o asigurare de c torie, medical i de via  care s  acopere întreaga

perioad  cât v  afla i în str in tate;

NU accepta i:

- Plata transportului de c tre angajator, în special dac  aceasta nu este

prev zut  în mod expres în contractul de munc ;

- Bani cu împrumut din partea angajatorului sau a intermediarului;

-  l sa i documentele de identitate în posesia angajatorului/intermediarului sau

a altor persoane care nu au dreptul s  re in  acest tip de acte;

-  p stra i secret  plecarea dumneavoastr ;

-  pleca i cu viz  turistic  sau cu acte false.”


