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Comunicat de presă FRA 

Viena/Bruxelles, 2 iunie 2015 

Este necesară o politică de toleranță zero față de formele grave de 

exploatare prin muncă, afirmă un studiu FRA 

Adesea, consumatorii nu sunt conștienți că este posibil ca alimentele pe care le consumă 

sau hainele pe care le cumpără să fi fost produse de persoane care lucrează în condiții de 

exploatare gravă prin muncă. Un nou raport elaborat de Agenția pentru Drepturi 

Fundamentale a UE (FRA) arată că, deși UE dispune de o legislație care interzice anumite 

forme de exploatare gravă prin muncă, lucrătorii care se deplasează în interiorul Uniunii 

sau care migrează către aceasta sunt expuși riscului de a deveni victime ale acestui tip 

de exploatare. În pofida acestui fapt, în anumite state membre pedeapsa maximă pentru 

infracțiunea de a angaja un lucrător migrant în condiții de muncă extrem de abuzive este 

mai mică de doi ani, ceea ce nu reflectă gravitatea încălcării drepturilor fundamentale pe 

care le implică.  

„Este inacceptabilă exploatarea lucrătorilor care, din cauza circumstanțelor economice și 

sociale în care trăiesc, sunt nevoiți să accepte condiții de muncă precare”, a declarat 

directorul interimar al FRA, dl Constantinos Manolopoulos. „Avem de-a face cu o 

problemă endemică și trebuie să luăm măsuri urgente pentru a-i pune capăt. Este 

necesar ca statele membre ale UE să depună eforturi mai susținute pentru a promova un 

climat de toleranță zero față de formele grave de exploatare prin muncă și să facă pași 

înspre monitorizarea mai eficientă a situației și pentru sancționarea făptuitorilor.” 

Noul raport al FRA este primul de acest tip care examinează în mod cuprinzător toate 

formele infracționale de exploatare prin muncă din UE care îi afectează pe lucrătorii care 

se deplasează în interiorul Uniunii sau migrează către aceasta. Potrivit constatărilor, 

infracțiunile de exploatare prin muncă sunt numeroase într-o serie de sectoare, în special 

în agricultură, construcții, sectorul hotelier și de catering, activitățile casnice și industria 

prelucrătoare, iar riscul ca făptuitorii să fie urmăriți penal sau obligați să ofere 

despăgubiri victimelor este mic. Această situație nu numai că aduce prejudicii victimelor 

înseși, ci subminează standardele de muncă la nivel mai general. 

Deși sunt răspândiți în diverse spații geografice și sectoare ale economiei, lucrătorii 

exploatați au adesea multe în comun, de exemplu salarii foarte mici – uneori 1 EUR pe 

oră sau mai puțin – și zile de lucru de 12 ore sau mai mult, timp de șase sau chiar șapte 

zile pe săptămână. Un factor important care contribuie la situația actuală de impunitate 

răspândită este neraportarea de către victime, care fie sunt împiedicate să facă acest 

lucru, fie nu doresc să se manifeste, de teamă să nu-și piardă locul de muncă.  

Printre propunerile de îmbunătățire a situației prezentate de FRA în raport se numără 

următoarele: 

 Statele membre ale UE trebuie să asigure un sistem cuprinzător, eficient și dotat 

cu resurse corespunzătoare pentru efectuarea de inspecții la locul de muncă. 

 Pentru a îmbunătăți eficacitatea investigațiilor în cazurile de exploatare gravă prin 

muncă, ar trebui stabilite legături strânse între poliție, procurori și autoritățile de 

monitorizare, cum ar fi inspectoratele de muncă, serviciile de sprijin și asociațiile 

patronale, inclusiv în contexte transfrontaliere. 

 Trebuie facilitat accesul victimelor la justiție, de exemplu prin eforturi mai mari de 

sensibilizare a lor cu privire la propriile drepturi, atât înainte, cât și după sosirea 

lor în statul UE în care lucrează. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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 Autoritățile naționale trebuie să creeze un climat de încredere și să ofere un 

sentiment de siguranță, securitate și protecție, pentru a-i încuraja pe lucrătorii 

exploatați să raporteze experiențele cu care se confruntă, iar inspectoratele de 

muncă și poliția ar trebui să coopereze mai îndeaproape pentru a asigura 

identificarea cazurilor de exploatare gravă prin muncă, oriunde apar. 

 Atât întreprinderile private, cât și autoritățile naționale sunt invitate să se asigure 

că nu sprijină exploatarea prin muncă contractând sau subcontractând companii 

implicate în exploatarea lucrătorilor. 

 Consumatorii trebuie informați cu privire la riscurile ca un produs sau serviciu 

oferit să implice forme grave de exploatare prin muncă, prin mijloace precum un 

sistem de certificare și marcare a produselor întreprinderilor care respectă 

drepturile lucrătorilor.  

 

Raportul complet este disponibil în dosarul de presă: 

Exploatarea gravă prin muncă 

Publicații FRA pe teme conexe sunt disponibile la următoarele linkuri: 

Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims (report) 

Fundamental rights at Europe’s southern sea borders (report) 

Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights 

challenges for the European Union and its Member States (report) 

Criminalisation of migrants in an irregular situation (paper) 

Legal entry channels to the EU (paper) 

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Note pentru redactori: 

 Cercetările pe teren pentru acest raport s-au desfășurat în 21 de țări ale UE, iar 

cercetările privind cadrul juridic și instituțional al exploatării grave prin muncă au 

fost efectuate în toate cele 28 de state membre.  

 Experții FRA au efectuat în total 616 interviuri în rândul categoriilor profesionale 

implicate în domeniul exploatării prin muncă, printre care inspectorate de muncă, 

poliție, judecători, reprezentanți ai lucrătorilor și angajatorilor, experți naționali în 

materie de politici publice și personal din cadrul agențiilor de recrutare.  

 În vederea elaborării acestui raport nu au fost intervievate victime. Cu toate 

acestea, FRA va începe în curând să lucreze la un proiect de continuare a celui 

prezent, în cadrul căruia vor fi intervievați lucrători care au fost supuși exploatării 

prin muncă sau sunt expuși acestui risc în UE.  

 FRA este mandatată să acorde consultanță bazată pe probe factorilor de decizie 

europeni și naționali, contribuind astfel la elaborarea unei politici mai bine 

informate și mai atent direcționate în domeniul drepturilor fundamentale. 

 

http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/severe-labour-exploitation-eu
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-employed-domestic-work-fundamental-rights-challenges
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-employed-domestic-work-fundamental-rights-challenges
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/criminalisation-migrants-irregular-situation-and-persons-engaging-them
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/operationalising-legal-entry-channels-eu
mailto:media@fra.europa.eu

