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Intermedierea și plasarea forței de muncă în străinătate
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu atenționează toți cetățenii români interesați de un
contract de muncă în străinătate că, începând cu data de 05.03.2018, AGENTUL DE
PLASARE nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte
taxe.
CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civilă care se încheie de către agent
cu cetățeanul român. Acest contract de mediere trebuie să conţină: denumirea
angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării,
adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata
timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de
locuit.
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de
muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.
Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care
lucrează în străinătate – republicată cu modificările și completările ulterioare, activitatea
de plasare forță de muncă în străinătate o poate desfășura un agent de plasare a forţei de
muncă persoană juridică. Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de
mediere.
Agenții de plasare care pretind și percep tarif de mediere, comisioane sau alte taxe, riscă
sancțiuni contravenționale conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată cu modificările și
completările ulterioare.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu recomandă cetățenilor să nu accepte achitarea
unor sume de bani cu titlu de garanții, întocmire ”curriculum vitae“, traducere
documente, procesare acte sau consultanță. Plata către agentul de plasare a unor sume
de bani reprezintă un risc pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.
Pentru informații suplimentare, persoanele interesate sunt invitate să viziteze site-ul
I.T.M. Sibiu, www.itmsibiu.ro și site-ul Inspecției Muncii, www.inspecțiamuncii.ro.
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