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Comunicat de presă
Inspecţia Muncii se implică în combaterea exploatării prin muncă la nivel european și derulează
activităţi comune la nivel transfrontalier
Reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii au participat la acţiuni dedicate combaterii exploatării prin
muncă la nivel transfrontalier și în reţelele de furnizare a forţei de muncă din Marea Britanie.
În perioada 7-11 septembrie 2015, domnul Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat al
Inspecţiei Muncii a participat împreună cu reprezentanţi ai Autorităţii pentru Autorizarea
Agenţiilor de Plasare a Forţei de Muncă - GLA, în Marea Britanie, la operaţiunea de depistare a
posibilelor cazuri de exploatare prin muncă ce implică cetăţeni români care desfășoară activităţi
în agricultură. Operaţiunea Explorer a fost urmată și de o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului
de Interne din Marea Britanie care au competenţe în combaterea traficului de persoane pentru
exploatare prin muncă, inspectori ai Autorităţii britanice.
Cooperarea româno-britanică a fost iniţiată în luna mai a acestui an de domnul Darryl Dixon,
director de strategie GLA, care a solicitat sprijinul Inspecţiei Muncii din România pentru a pune
bazele unui plan comun de combatere a exploatării prin muncă în care sunt implicaţi cetăţeni
români. La acţiunea din septembrie, operaţiunea comună a constat în investigarea unui caz de
exploatare prin muncă, în care sunt implicaţi lucrători români recrutaţi prin agenţii de mediere
din Romania și plasaţi la agenţii de recrutare din Marea Britanie. A avut loc și o operaţiune
comună în Marea Britanie cu participarea unei delegaţii a Inspecţiei Muncii pentru clarificarea
unor aspecte legate de recrutare și respectarea legislaţiei.
Operaţiunea Explorer a durat trei zile, a debutat cu o întâlnire tehnică a echipelor de experţi
români și englezi, au urmat vizite la ferme unde lucrătorii români își desfășurau activitatea,
interviuri cu muncitorii, întâlniri cu reprezentanţii agenţiilor de recrutare implicate în medierea
lucrătorilor. S-a pus accent pe identificarea posibilelor victime ale exploatării, s-au verificat
condiţiile de muncă, respectarea prevederilor legale cu privire la salariul minim. S-au verificat
respectarea normelor de sănătate și securitate la locul de muncă și modul de funcţionare a
companiilor implicate în procesul de recrutare.
Operaţiunea a fost iniţiată de GLA ca urmare a primirii mai multor plângeri de la lucrătorii
români cu privire la o serie de probleme privind recrutarea și tratamentul de care beneficiază
lucrătorii români în străinătate. Inspecţia Muncii a oferit asistenţă experţilor britanici despre
companiile din România care plasează lucrători și clarificări cu privire la modul în care cetăţenii
români au fost recrutaţi și plasaţi pe teritoriul Marii Britanii. Asistenţa din partea Inspecţiei
Muncii, acordată de domnul Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat al Inspecţiei Muncii
din Romania a avut rolul de a sprijini Autoritatea de Autorizare a Agenţiilor de Plasare a Forţei
de Muncă din Marea Britanie în vederea îmbunătăţirii capacităţii sale de a determina relaţia
dintre diversele companii implicate, cum și de către cine au fost recrutaţi lucrătorii, metodele
de exploatare a acestora și dacă companiile cu sediul în România încalcă legislaţia română sau
pe cea din Marea Britanie.
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În urma interviurilor realizate cu lucrătorii identificaţi la ferme au reieșit următoarele:
lucrătorii şi-au exprimat nemulţumirea pentru lipsa de activitate care duce la absenţa
salarizării, unii lucrători primesc de lucru imediat iar alţii trebuie să aștepte în unele cazuri și
câteva săptămâni până primesc de lucru, iar diferenţierea se face în funcţie de agenţia britanică
de plasare la care au apelat, când li se oferă de lucru nu au un program regulat de muncă,
astfel, lucrătorii nu pot să-și estimeze cheltuielile de trai, să economisească bani sau să trimită
bani acasă, sunt obligaţi să plătească cazarea chiar dacă nu primesc de lucru - 34 £/săptămână
și trebuie să plătească în plus pentru gaz și electricitate.
Implicarea domnului Dantes Nicolae Bratu, în dubla calitate de inspector de muncă cu
experienţă și de inspector general de stat a fost apreciată de domnul Darryl Dixon care a
precizat că sprijinul acordat de reprezentanţii Inspecţiei Muncii din România le-a fost de un real
folos autorităţilor din Marea Britanie.
”Ambele părţi au considerat colaborarea româno – britanică un succes de cooperare la nivel
european și Operaţiunea Explorer a devenit exemplu de bune practici. Este un pas responsabil
pe parcursul combaterii traficului de persoane prin muncă, iar în funcţie de rezultatele
verificărilor cooperarea cu Inspecţia Muncii va fi extinsă printr-un parteneriat.” - Dantes Nicolae
BRATU, inspector general de stat.
În spiritul aceleiași cooperări la nivel european, în perioada 14-15 septembrie 2015 a avut loc la
Milano conferinţa: “Combaterea exploatării prin muncă la nivel transfrontalier și în lanţurile de
furnizare a forţei de muncă”, organizată de Autoritatea de Autorizare a Agenţiilor de Plasare a
Forţei de Muncă din Regatul Unit al Marii Britanii:GLA –UK. Evenimentul a urmărit identificarea
de tendinţe și modele comune de exploatare prin muncă în ţările de destinaţie, tranzit și sursă,
dezvoltarea de strategii în vederea înlăturării acestor activităţi prin acţiuni concertate,
identificarea de oportunităţi pentru desfașurarea unor activităţi operaţionale comune în ţara
sursă și ţara de destinaţie, inclusiv cooperarea între poliţie și inspectoratele de muncă la nivel
naţional și transnaţional. Au participat reprezentanţi ai inspectoratelor naţionale de muncă din
Belgia, Lituania, Cehia, Bulgaria, Irlanda, Olanda și Romania, ai Autorităţii de Autorizare a
Agenţiilor de Plasare a Forţei de Muncă din Regatul Unit al Marii Britanii, ai Centrului
Internaţional pentru Dezvoltarea de Politici de Migraţie – ICMPD, ai Organizaţiei pentru
Securitate și Cooperare în Europa. Cooperarea dintre Inspecţia Muncii și Marea Britanie a fost în
cadrul conferinţei, prezentată ca model de acţiune eficientă a combaterii traficului de persoane
prin muncă în Europa.
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