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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor 
menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
 

INSPECȚIA MUNCII  
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ACȚIUNE DE INFORMARE A CETĂŢENILOR ROMÂNI CARE DORESC SĂ MUNCEASCĂ ÎN NORVEGIA  
ASUPRA METODELOR DE ÎNȘELĂCIUNE ȘI EXPLOATARE PRIN MUNCĂ!!! 

 
 
” Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, desfășoară o acțiune de conștientizare și informare a cetăţenilor români care doresc 

să muncească în Norvegia, și în scop preventiv, pentru a nu cădea victime ale înşelătoriilor şi exploatării prin muncă pe teritoriul Norvegiei, vă 

aduce la cunoștintă următoarele: 

“Din informaţiile oferite de Ambasada României la Oslo, a rezultat că cetăţeni români, aflaţi la muncă pe teritoriul Regatului Norvegiei, au 

devenit victime ale exploatării prin muncă şi/sau ai unor înşelătorii financiare. 

Muncitori români au fost fraudaţi de compatrioţi, care, la adăpostul firmelor pe care le conduc, le-au furat cartea de identitate bancară 

angajaţilor şi au accesat credite foarte mari, la diferite instituţii de credit din Norvegia, în numele şi pentru angajatul lor. Mulţi dintre aceştia 

au rămas în continuare cu datorii de sute de mii de euro, sume pe care nu au posibilitatea să le achite. In timp ce plăţile au ajuns către 

angajator, facturile şi creanţele de colectare a datoriilor ajung la muncitorul imigrant. 

Metodele folosite de fraudatori sunt: falsificarea foilor de salariu, falsificarea identităţii prin atribuirea de funcţii de conducere în firme sau, în 

cazuri mai elaborate, constituirea de firme în numele victimei. ’’Facilitatorii” solicită 20-30% din sumă, copie după paşaport, CNP Norvegian şi 

token bancar. Pe lângă suma stabilită de comun acord, fraudatorii ’împrumută” alte sume considerabile fără ştiinţa, dar cu documentele 

păgubitului.” 
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