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Parteneriat între Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Inspecția Muncii şi Blocul
Național Sindical pentru a veni în sprijinul lucrătorilor români din Germania
Între Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Blocul Național Sindical s-a semnat un Acord
cadru de parteneriat, care se înscrie în demersurile autorităților și organizațiilor naționale
de a răspunde provocărilor pieței muncii în contextul mobilității lucrătorilor, digitalizării și
al necesității respectării drepturilor acestora pe piața muncii.
Inspecția Muncii și BNS au încheiat un Acord cadru de colaborare pentru a veni în sprijinul
cetățenilor români care se află pe teritoriul Germaniei sau care doresc să meargă în
Germania în scop de muncă. Acest acord a fost inițiat de confederația sindicală Blocul
Național Sindical, în cadrul proiectului pilot finanțat din fonduri europene ”Condiții de
muncă echitabile: Acces la condiții de muncă echitabile pentru lucrătorii detașați prin
furnizarea de informații specifice în funcție de sectorul de activitate și cooperare”.
Proiectul derulat de BNS presupune înființarea a cinci centre de consiliere și informare în
România, Polonia, Croația, Ungaria și Slovenia, ca state de origine ale lucrătorilor migranți
și detașați, și stabilirea unei cooperări transnaționale cu centrele de consiliere deja
existente în Germania, în scopul sprijinirii lucrătorilor, dar și al facilitării schimbului de
informații între sindicate, autorități publice și alte părți implicate în acest domeniu.
Centrul din România va fi interconectat cu alte 8 centre regionale de consultanță care
există deja pe teritoriul statului german.
„În contextul mobilității forței de muncă în spațiul comunitar, preocupările noastre privind
protejarea lucrătorilor români se extind și cu privire la cei care desfășoară activitate în
afara granițelor țării. Inspecția Muncii are, pe lângă atribuțiile de control, și un important
rol de informare a cetățenilor asupra modului de respectare si de aplicare a prevederilor
legislației muncii, în vederea conștientizării acestora cu privire la drepturile pe care le au
într-o relație de muncă și la mijloacele de prevenire a unor situații de încălcare a acestora
sau chiar de abuz. În realizarea obiectivelor instituției privind combaterea, dar, mai ales,
prevenirea situațiilor de nerespectare a drepturilor lucrătorilor, colaborarea cu partenerii
sociali este foarte importantă. În acest context, prin acest acord, se consolidează
cooperarea dintre Inspecția Muncii și BNS, în vederea asigurării unui cadru dinamic și
flexibil pentru oferirea unor servicii suport lucrătorilor români care prestează muncă pe
teritoriul statului german sau intenționează să plece în străinătate în scop de muncă, atât
prin identificarea și soluționarea unor situații concrete apărute în practică cât și prin
îmbunătățirea sistemului de informare a acestora cu privire la aspectele relevante pe care
le implică decizia de a munci în străinătate.” Mihail Adrian Oprescu, inspector general de
stat.
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