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Proiectul „Intensificarea cooperării și comunicării europene între organizațiile publice și
private pentru protecția drepturilor lucrătorilor detașați” este finanțat prin Programul
pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială al Uniunii Europene
("EaSI" –Progress Axis) 2014-2020, având numărul de grant: VS/2019/0383

DESCRIEREA PROIECTULUI
Proiectul internațional STEP UP - „Intensificarea cooperării și comunicării europene între
organizațiile publice și private pentru protecția drepturilor lucrătorilor detașați” se
concentrează pe fenomenul detașării transnaționale a lucrătorilor și își propune să verifice
aplicarea reglementărilor europene recente în domeniul migrației forței de muncă, a
comportamentului antreprenorial și a rolului concret pe care îl joacă organismele de
inspecție competente.
Proiectul Step Up PROTECTION este coordonat de Universitatea din Parma, în
parteneriat cu alte 4 universități europene și se desfășoară în perioada 2020 și 2022.
Ideea proiectului pleacă de la intervențiile recente ale legislatorului european în
domeniul detașării transnaționale: intervenții menite să evite detașarea la costuri
reduse a personalului din domeniul transnațional, cu forme periculoase de
concurență pentru lucrătorii detașați.
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STEP UP
A TREIA ÎNTÂLNIRE INTERMEDIARĂ
Conferință Online
Vilnius-2022

DESCRIERE
A treia întâlnire intermediară a proiectului

Fiecare țară parteneră în proiect a pregătit o

STEP UP a avut loc pe 26 ianuarie 2022.
Organizată de partenerul lituanian cu sediul
la Vilnius, conferința s-a desfășurat online,
prin intermediul platformei Teams, având în

analiză amănunțită a situației naționale și a

vedere contextul pandemic.
Conferința a reunit reprezentanți ai
universităților și institutelor de cercetare
preocupate de problema lucrătorilor detașați

nivelul de conștientizare existent în fiecare țară.

din România, Italia, Spania, Portugalia și
Lituania.
Pe parcursul a patru ore, între orele 10:00 –
14:00 (ora Central Europeană – CET),
evenimentul
a
oferit
participanților

Republicii Lituania), alături de prof.univ.dr.

posibilitatea de a face schimb de experiență,
practici și cunoștințe pe tema lucrătorilor
detașați, într-o perioadă greu încercată de
provocări pentru toate părțile implicate.

principale, prima moderată de profesorul

prezentat rezultatele cercetării

din cadrul

proiectului, abordând contextul juridic național
și internațional privind lucrătorii detașați și
In deschiderea întâlnirii au luat cuvântul
prof.univ.dr. Daiva Petrylaitė (Universitatea
din

Vilnius,

Curtea

Constituțională

a

Enrico Gragnoli (Universitatea din Parma),
managerul proiectului, care a oferit și o privire
de ansamblu asupra evoluției proiectului Step
Up. Evenimentul a continuat cu două sesiuni
asociat Vida Petrylaitė (Universitatea din
Vilnius), iar a doua, moderată de profesorul
Daiva Petrylaitė.

AS S OCIATED PROFES S OR VIDA PETRYLAITĖ (VILNIUS UNIVERS ITY)
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Sesiunea 1 - Identificarea contexteului legislativ national (după
implementarea Directivei 2018/957/EU)

STUDIU DE CAZ: ITALIA
Stefano Maria Corso (Universitatea din
Parma)

STUDIU DE CAZ : PORTUGALIA
António Frada și Milena Rouxinol
(Universitatea Catolică Portugheză)

STUDIU DE CAZ: SPANIA
Victoria Rodríguez-Rico Roldán (Universitatea din
Granada)

STUDIU DE CAZ: LITUANIA
Daiva Petrylaitė (Universitatea Vilnius)

STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA
Ioana Melenciuc-Ioan (Școala Națională de
Studii Politice și Administrative)
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Sesiunea 2 - Nivelul diseminării informațiilor privind drepturile și obligațiile
în situațiile de detașare transfrontalieră în rândul companiilor și lucrătorilor din
industria mecanică

STUDIU DE CAZ: ITALIA
Enrico Gragnoli (Universitatea din Parma)

STUDIU DE CAZ: PORTUGALIA
Ana Cristina Ribeiro Costa (Universitatea
Catolică Portugheză)

STUDIU DE CAZ: SPANIA
Daniel Peres Díaz (Universitatea din Granada)

STUDIU DE CAZ: LITUANIA
Vida Petrylaitė (Universitatea Vilnius)

STUDIU DE CAZ: ROMÂNIA
Sonia Dragomir (Școala Națională de Studii Politice
și Administrative)
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CONCLUZII
Cea de-a treia întâlnire intermediară a proiectului Step Up Protection a avut ca obiectiv
principal prezentarea rezultatelor cercetării realizate în plan național, din partea fiecărui
partener al proiectului. In cadrul întâlnirii, s-a pus un accent important atât pe rezultatele
preconizate ale proiectului, cât și pe nivelul de înțelegere și aplicare a cadrului legal privind
lucrătorii detașați. Intâlnirea a fost un bun prilej pentru schimbul de experiență dintre
partenerii de proiect și părțile interesate care au participat la eveniment, fiecare sesiune alocând
timpul necesar dezbaterilor. Astfel, participanții au avut ocazia cunoască în profunzime
realitatea din țările partenere, să analizeze limitele cercetării și să lanseze discuțiile pentru
viitoare politici publice menite să uşureze transpunerea directivelor UE, îmbunătățind astfel
situația lucrătorilor detașați în ansamblu.

ȘTIRI
Webinar MoveS - Detașarea lucrătorilor: ultimele evoluții și perspective în domeniul
securității sociale și al dreptului muncii: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&catId=88&eventsId=1969&furtherEvents=yes#navItem-relatedDocuments
Uniunea Europeană: F o r m u l a r o p t i o n a l d e n o t i f i c a r e a l u c r ă t o r u l u i d e t a ș a t ,
î n d e z v o l t a r e l a n i v e l u l U E : https://www.fragomen.com/insights/europeanunion-optional-eu-wide-posted-worker-notification-form-in-development.html
Amenzi proporționale pentru „lucrători detașați” ieftini, spune instanța UE:
https://www.reuters.com/business/fines-over-cheaper-posted-workers-must-beproportionate-eu-court-says-2022-03-08/

www.stepup-protection.com
https://www.facebook.com/stepupprotection
https://twitter.com/ProtectionUp
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