
 Ministerul Muncii i Protec iei Sociale i Ministerul Afacerilor Interne au încheiat un protocol pentru asigurarea unei mai bune inform ri a lucr torilor
sezonieri în ceea ce prive te drepturile pe care le au i condi iile de munc  din rile de destina ie, precum i pentru protejarea acestor oameni.

 Documentul face parte dintr-un Plan de ac iune mai amplu al Ministerului Muncii pentru anul 2021, care urm re te cre terea gradului de informare a
lucr torilor sezonieri cu privire la drepturile pe care le au atunci când aleg s  munceasc  în str in tate, în vederea diminu rii riscurilor i vulnerabilit ilor
care apar în condi ii de munc  ilegale i pentru asigurarea unei protec ii sporite a acestora.

 ”Experien a anilor trecu i ne-a ar tat c , anual, în luna martie,  mul i cet eni români pleac  s  lucreze sezonier în ri din spa iul UE. tim bine c , din
cate, mul i dintre ei pleac  pe filiere informale, f  a se asigura c  vor avea contract de munc i c  le vor fi respectate ni te condi ii decente de trai. Vrem

ca aceste situa ii de abuz asupra lucr torilor români s  înceteze, iar pentru ca lucrurile s  se schimbe este extrem de important ca oamenii s  aib  informa ii
corecte, iar noi, autorit ile, s  venim în întâpinarea nevoilor lor i s  îi sprijinim”, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan

 Se pun bazele unui plan comun ce va permite o cooperare mai eficient  între MAI i Ministerul Muncii pentru realizarea schimbului de informa ii necesare
cu operativitate, pentru informarea i protec ia românilor care aleg s  lucreze în str in tate.

Protocolul dintre cele dou  ministere prevede i stabilirea unui grup de lucru cu speciali ti din toate institu iile responsabile, care se vor întâlni constant
pentru stabilirea i implementarea m surilor necesare.

Toate informa iile pe care le vom distribui în cadrul campaniei campania ”E ti lucr tor în str in tate? Informeaz -te, lucreaz  legal i cunoa te- i drepturile”
se afl  pe pagina de start a Ministerului Muncii i pot fi consultate aici:
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/afaceri-europene-%C8%99i-rela%C8%9Bii-interna%C8%9Bionale/6217-2021-lucrator-sezonier

Sursa : https://www.facebook.com/104696914973028/posts/121966189912767/
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