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Comunicat de pres
Inspectia Muncii se implic în combaterea exploat rii prin munc la nivel european si deruleaz
activit ti comune la nivel transfrontalier
Reprezentanti ai Inspectiei Muncii au participat la actiuni dedicate combaterii exploat rii prin
munc la nivel transfrontalier si în retelele de furnizare a fortei de munc din Marea Britanie.
În perioada 7-11 septembrie 2015, domnul Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat al
Inspectiei Muncii a participat împreun cu reprezentanti ai Autorit tii pentru Autorizarea
Agentiilor de Plasare a Fortei de Munc - GLA, în Marea Britanie, la operatiunea de depistare a
posibilelor cazuri de exploatare prin munc ce implic cet teni români care desf soar activit ti
în agricultur . Operatiunea Explorer a fost urmat si de o întâlnire cu reprezentantii Ministerului
de Interne din Marea Britanie care au competente în combaterea traficului de persoane pentru
exploatare prin munc , inspectori ai Autorit tii britanice.
Cooperarea româno-britanic a fost initiat în luna mai a acestui an de domnul Darryl Dixon,
director de strategie GLA, care a solicitat sprijinul Inspectiei Muncii din România pentru a pune
bazele unui plan comun de combatere a exploat rii prin munc în care sunt implicati cet teni
români. La actiunea din septembrie, operatiunea comun a constat în investigarea unui caz de
exploatare prin munc , în care sunt implicati lucr tori români recrutati prin agentii de mediere
din Romania si plasati la agentii de recrutare din Marea Britanie. A avut loc si o operatiune
comun în Marea Britanie cu participarea unei delegatii a Inspectiei Muncii pentru clarificarea
unor aspecte legate de recrutare si respectarea legislatiei.
Operatiunea Explorer a durat trei zile, a debutat cu o întâlnire tehnic a echipelor de experti
români si englezi, au urmat vizite la ferme unde lucr torii români îsi desf surau activitatea,
interviuri cu muncitorii, întâlniri cu reprezentantii agentiilor de recrutare implicate în medierea
lucr torilor. S-a pus accent pe identificarea posibilelor victime ale exploat rii, s-au verificat
conditiile de munc , respectarea prevederilor legale cu privire la salariul minim. S-au verificat
respectarea normelor de s
tate si securitate la locul de munc si modul de functionare a
companiilor implicate în procesul de recrutare.
Operatiunea a fost initiat de GLA ca urmare a primirii mai multor plângeri de la lucr torii
români cu privire la o serie de probleme privind recrutarea si tratamentul de care beneficiaz
lucr torii români în str in tate. Inspectia Muncii a oferit asistent expertilor britanici despre
companiile din România care plaseaz lucr tori si clarific ri cu privire la modul în care cet tenii
români au fost recrutati si plasati pe teritoriul Marii Britanii. Asistenta din partea Inspectiei
Muncii, acordat de domnul Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat al Inspectiei Muncii
din Romania a avut rolul de a sprijini Autoritatea de Autorizare a Agentiilor de Plasare a Fortei
de Munc din Marea Britanie în vederea îmbun tirii capacit tii sale de a determina relatia
dintre diversele companii implicate, cum si de c tre cine au fost recrutati lucr torii, metodele
de exploatare a acestora si dac companiile cu sediul în România încalc legislatia român sau
pe cea din Marea Britanie.
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În urma interviurilor realizate cu lucr torii identificati la ferme au reiesit urm toarele:
lucr torii i-au exprimat nemul umirea pentru lipsa de activitate care duce la absen a
salariz rii, unii lucr tori primesc de lucru imediat iar altii trebuie s astepte în unele cazuri si
câteva s pt mâni pân primesc de lucru, iar diferentierea se face în functie de agentia britanic
de plasare la care au apelat, când li se ofer de lucru nu au un program regulat de munc ,
astfel, lucr torii nu pot s -si estimeze cheltuielile de trai, s economiseasc bani sau s trimit
bani acas , sunt obligati s pl teasc cazarea chiar dac nu primesc de lucru - 34 £/s pt mân
si trebuie s pl teasc în plus pentru gaz si electricitate.
Implicarea domnului Dantes Nicolae Bratu, în dubla calitate de inspector de munc cu
experient si de inspector general de stat a fost apreciat de domnul Darryl Dixon care a
precizat c sprijinul acordat de reprezentantii Inspectiei Muncii din România le-a fost de un real
folos autorit tilor din Marea Britanie.
”Ambele p rti au considerat colaborarea româno – britanic un succes de cooperare la nivel
european si Operatiunea Explorer a devenit exemplu de bune practici. Este un pas responsabil
pe parcursul combaterii traficului de persoane prin munc , iar în functie de rezultatele
verific rilor cooperarea cu Inspectia Muncii va fi extins printr-un parteneriat.” - Dantes Nicolae
BRATU, inspector general de stat.
În spiritul aceleiasi cooper ri la nivel european, în perioada 14-15 septembrie 2015 a avut loc la
Milano conferinta: “Combaterea exploat rii prin munc la nivel transfrontalier si în lanturile de
furnizare a fortei de munc ”, organizat de Autoritatea de Autorizare a Agentiilor de Plasare a
Fortei de Munc din Regatul Unit al Marii Britanii:GLA –UK. Evenimentul a urm rit identificarea
de tendinte si modele comune de exploatare prin munc în t rile de destinatie, tranzit si surs ,
dezvoltarea de strategii în vederea înl tur rii acestor activit ti prin actiuni concertate,
identificarea de oportunit ti pentru desfasurarea unor activit ti operationale comune în tara
surs si tara de destinatie, inclusiv cooperarea între politie si inspectoratele de munc la nivel
national si transnational. Au participat reprezentanti ai inspectoratelor nationale de munc din
Belgia, Lituania, Cehia, Bulgaria, Irlanda, Olanda si Romania, ai Autorit tii de Autorizare a
Agentiilor de Plasare a Fortei de Munc din Regatul Unit al Marii Britanii, ai Centrului
International pentru Dezvoltarea de Politici de Migratie – ICMPD, ai Organizatiei pentru
Securitate si Cooperare în Europa. Cooperarea dintre Inspectia Muncii si Marea Britanie a fost în
cadrul conferintei, prezentat ca model de actiune eficient a combaterii traficului de persoane
prin munc în Europa.
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