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Comunicat de presă: Avertisment privind munca în străinătate prin intermediul
agenţilor de plasare a forţei de muncă

In conformitate cu atribuţiile Inspecţiei Muncii, inspectorii de muncă au competenţa de a
verifica respectarea prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români
care lucrează în străinătate, republicată.
În activitatea de control desfăşurată au fost identificate situaţii de nerespectare a
promisiunii de angajare în străinătate, dar care exced limitelor de competenţă ale
Inspecţiei Muncii.
Inspecţia Muncii consideră că o informare publică reprezintă un element important de
conştientizarea solicitanţilor de locuri de muncă cu privire la drepturile, obligaţiile şi
riscurile la care se expun în procesul de căutarea a unui loc de muncă în străinătate.
În acest context vă solicităm sprijinul în mediatizarea informaţiilor existente pe site-ul
Inspecţiei Muncii, respectiv site-ul InspectoratuluiTeritorial de Muncă Bihor cu privire la
munca în străinătate.
Facem trimitere la următoarele informaţii:
1.Lista agenţilor de ocupare a forţei de muncă înregistraţi la inspectoratul teritorial de
muncă în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea agentul
”Lista societăţilor comerciale înregistrate ca agenţi de ocupare a forţei de muncă la
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor în baza art.5 din Legea 156/2000 privind protecţia
cetăţenilor români care lucrează în străinătate (*republicată*)’’, poate fi vizualizată
accessând pagina oficială a InspectoratuluiTeritorial de Muncă Bihor: www.itmbihor .ro.

2.Ghidul lucrătorului român în statele membre UE, unde se regăsesc informaţii privind
piaţa muncii şi informaţii privind adaptarea şi integrarea în ţara gazdă-secţiunea GHIDURI
Informaţia este publicată pe site-ul Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro.
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3.Informaţii despre intermedierea şi plasarea forţei de muncă în străinătate –secţiunea
Noutăţi “ avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenţilor de
plasare a forţei de muncă”.
Informaţia este publicată pe site-ul Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro.
Din analiza cazurilor de înşelăciune a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în
străinătate, care au fost aduse la cunosţinta Inspecţiei Muncii, rezultă că unul dintre
segmentele cele mai vulnerabile provine din mediul rural.
Una dintre principalele cauze o constituie

necunoasţerea unor informaţii minimale cu

privire la condiţiile în care cetăţenii români îşi pot găsi în mod legal un loc de muncă în
străinătate.
În acest sens, pentru diseminarea eficientă a informaţiilor privind intermedierea şi
plasarea forţei de muncă în străinătate ne propunem ca acest subiect să fie prezentat în
Colegiul Prefectural în vederea realizării acţiunii de informare cu sprijinul cu autorităţilor
publice centrale şi locale.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor solicită şi pe această cale primăriilor din judeţ să
afişeze în loc public şi vizibil informaţiile din secţiunea Noutăţi “avertisment privind
munca în străinătate prin intermediul agenţilor de plasare a forţei de muncă”.
”Suntem îngrijorați de numărul mare de români care pleacă la muncă în străinătate și
care sunt înșelați cu promisiuni de angajare nereale. Atragem atenția că acceptarea
unor oferte de muncă prin intermediul unor persoane fizice sau fără a verifica cu
deosebită atenție clauzele contractului de mediere este riscantă. Pe paginile de
internet ale inspectoratelor teritoriale de muncă sunt publicate listele agenților de
ocupare aflați în evidență, iar pe website-ul Inspecției Muncii am publicat o serie de
informații privitoare la munca în străinătate, avertismente și ghiduri pentru adaptarea
și integrarea în țara gazdă”. - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.’’
Cu deosebită consideraţie,
Pentru Inspector Şef
Marius Rotar
Nadia Racz
Inspector şef adjunct
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