
STEP UP PROTECTION 



Proiectul internațional STEP UP – “Stepping up the European cooperation and communication among Public
& Private organizations for the PROTECTION of posted worker’s rights” este axat pe fenomenul detașării
transnaționale a lucrătorilor și are ca scop verificarea aplicării celor mai recente reglementări europene în
domeniul migrației forței de muncă, comportamentul antreprenorial și rolul concret jucat de organismele de
inspecție. 

DESPRE NOI



COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

 ACŢIUNI CHEIE ALE PROIECTULUI:

Step Up PROTECTION este gestionat de universități din 5 țări europene și se desfășoară în perioada 2020 - 2022.
Proiectul este coordonat de Universitatea din Parma, alături de partenerii săi: Universitatea Catolică Portugheză
(Portugalia), Universitatea din Granada (Spania), Universitatea din Vilnius (Lituania) și Școala Națională de Studii
Politice și Administrative (România).

DOVEZI:  dezvoltarea cercetării comune
INFORMARE: noi instrumente informative;
COOPERARE: implementarea unei căi de instruire, adresată inspectoratelor de muncă, partenerilor sociali



a garanta că aceste drepturi și condiții de muncă sunt protejate pe întreg teritoriul UE;
a asigura condiții de concurență echitabile și pentru a evita „dumpingul social” în care furnizorii
străini de servicii pot submina furnizorii locali  având standarde de muncă mai mici.

Salariu minim;
Perioade maxime de lucru și perioadele minime de odihnă;
Concediu anual minim plătit;
Condiții de angajare a lucrătorilor prin agenții de muncă temporară;
Asigurarea condițiilor de sănătate, siguranță și igienă la locul de muncă;
Asigurarea unui tratament egal între bărbați și femei.

Un „lucrător detașat” este un angajat care este trimis de angajatorul său să presteze un serviciu într-un alt
stat membru al UE, pe perioadă determinată, în contextul unui contract de servicii, al unei detașări în
interiorul grupului unde este angajat sau al unei angajări temporare printr-o agenţie de recrutare.

Legislația UE stabilește un set de reguli obligatorii cu privire la termenii și condițiile de angajare care
trebuie aplicate lucrătorilor detașați, cu scopul de:

Conform acest norme, lucrătorii detașați au dreptul la un set de drepturi fundamentale în vigoare în statul
membru gazdă, chiar dacă aceștia sunt încă angajați ai companiei expeditore și supuși legislației statului
membru respectiv.

Acest set de drepturi constă în:

CE REPREZINTĂ DETAȘAREA FORȚEI DE MUNCĂ?



www.stepup-protection.com  |  stepupproject@unipr.it   |  Facebook  @stepupprotection |  Twitter @ProtectionUp

Proiect  finanțat prin Programul Uniunii Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială 
(„EaSI” - Axa Progress) 2014-2020,cu numărul acordului de finanțare: VS / 2019/0383

Pentru informații suplimentare, consultați: www.ec.europa.eu/social/easi 
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