
 

 

 

Mesaj Ambasada Romaniei la Londra 

Raport Gangmasters and Labour Abuse Authority 

Gangmasters and Labour Abuse Authority-autoritate britanica cu atributii in inspectia muncii a publicat 

Raportul,,Natura si magnitudinea exploatarii prin munca in toate sectoarele economice din UK, care 

sintetizeaza realitatea acestui fenomen din ultimele 12 luni,prin prisma declaratiilor 

victimelor,operatiunile derulate si a inspectiilor de rutina la locul de munca. 

Raportul oferă o imagine generală a informațiilor disponibile la nivelul tuturor sectoarelor de 

activitate, incluzând domeniul transporturilor și al construcțiilor, agricultura, saloanele 

cosmetice, spălătoriile auto, industria de procesare și ambalare a alimentelor, de colectare a 

moluștelor, sectorul de producție, activitățile de curățenie. 

Din concluziile raportului reiese ca riscul de exploatare este mai mare in sectoarele cu o mai mare 

incidenta a locurilor de munca care necesita calificare redusa si un nivel de salarizare scazut.Uk este unul 

dintre principalele state de destinatie a traficului in scopul exploatarii prin munca care este principala 

forma de exploatare,atat a adultilor cat si a copiilor. 

Conform Raportului, impactul Brexit asupra fenomenului exploatării prin muncă este necunoscut. Se 

constată că, ulterior Referendumului din iunie 2016, a crescut constant numărul cetățenilor din România 

și Bulgaria care lucrează în UK, pe când numărul polonezilor este în scădere, pentru prima oară în ultimii 

zece ani.  Potrivit Raportului, în funcție de restricțiile impuse lucrătorilor, se va constata o scădere a 

informațiilor (intelligence) disponibile, având în vedere că cetățenii UE vor încerca să rămână în afara 

”radarului” agențiilor de aplicare a legii și a organelor de imigrație. 

Majoritatea victimelor sunt bărbați care provin din Uniunea Europeană, respectiv din Bulgaria, Cehia, 

Estonia, Polonia, România și Slovacia. De regulă, exploatatorii și victimele au aceeași naționalitate, 

împărtășind aceeași limbă și elemente culturale comune, fapt ce facilitează recrutarea și exercitarea 

controlului asupra persoanelor exploatate.  

Conform datelor administrative obținute din sistemul de protecție a victimelor exploatării (NRM - 

National Referral Mechanism), respectiv a cazurilor raportate, România se află pe locul al patrulea, cu 

176 de cazuri în 2017, după Vietnam, Albania și Marea Britanie. De asemenea, există diferențe 



regionale în raportare, astfel că, spre exemplu, în Irlanda de Nord, victimele provin, predominant, din 

Bulgaria, România și Lituania.    

În anul 2017, GLAA a făcut 22 de sesizări către NRM, iar în 2016 – 2017, a transmis 59 de formulare 

”duty to notify” (informări obligatorii, chiar potențialele victime) nu au vrut să intre în NRM. Dintre 

acestea, 92% au fost suspiciuni legate de munca forțată și majoritatea lor au vizat cetățeni români, 

între 18 și 24 de ani. În 87% din cazuri, acestea au fost raportate și poliției. 

Raportul reamintește că cetățenii români sunt îndreptățiți să lucreze legal în UK din 2014, când au fost 

înlăturate restricțiile de pe piața muncii pentru statele UE. GLAA remarcă că a primit cu 30% mai puține 

informații despre cazurile de polonezi exploatați, față de cele privind cetățenii români. Raportul explică 

diferența dintre informațiile privind România (și Bulgaria) și Polonia și prin faptul că în Ambasada 

României există un atașat pe probleme de muncă, care oferă recomandări și sprijin lucrătorilor privind 

drepturile de muncă, inclusiv legate de recuperarea drepturilor salariale sau de sesizarea abuzurilor sau 

a cazurilor de exploatare. 

Profilul cetățenilor români (victime și infractori) 

Majoritatea informațiilor privind exploatarea prin muncă, din anul încheiat în luna mai 2018, au vizat 

cetățeni români, de regulă bărbați de 20 – 30 de ani. De asemenea, din raport reiese că lucrătorii 

români sunt mai vulnerabili în a lucra în condiții extrem de precare, față de alte naționalități. 

Multe dintre victime sunt cetățeni români, în rândul cărora s-a constatat creșterea numărului 

persoanelor de etnie Roma, iar singurele domenii în care aceștia nu se evidențiază sunt culegerea 

moluștelor și activitățile din saloanele de cosmetică. Exploatarea cetățenilor români este frecventă în 

spălătorii auto, industria de procesare a alimentelor, activitățile derulate în cadrul depozitelor și de 

curățenie. 

Majoritatea potențialilor exploatatori înregistrați de GLAA în ultimele 12 luni par să fie bărbați cu 

cetățenie română, cu vârste între 36 și 45 de ani. 

Din informațiile GLAA, grupuri mari de victimele din aceeași regiune sunt aduse în UK cu avionul, dar și 

cu microbuze și autocare, sosite în special din Lituania, România și Bulgaria, iar un bilet ajunge să coste și 

150 de lire sterline de persoană. 

Remarcăm evidențierea cetățenilor români, atât în rândul victimelor, cât și al agresorilor, precum și 
diferențele între datele raportate de National Crime Agency și informațiile deținute de GLAA. Deși 
creșterea comunității românești poate fi un motiv al creșterii numărului acestor cazuri, considerăm, în 
concordanță și cu opinia GLAA, că raportarea cazurilor care vizează cetățenii români, se datorează și 
bunei cooperări cu autoritățile britanice, în domeniul protecției drepturilor de muncă și al afacerilor 
interne.  

Comunitatea română (și cea bulgară) este una nouă în UK, iar unii dintre membri săi nu sunt, 
întotdeauna, familiarizați cu particularitățile pieței muncii britanice, întâmpină bariere culturale și de 
limbă, fapt ce îi poate vulnerabiliza, supunându-i riscului de exploatare prin muncă. 

Considerăm că datele disponibile la nivelul GLAA privind profilul victimelor și infractorilor de cetățenie 
română sunt utile activităților de prevenire a acestor fenomene, atât în România, cât și în UK.  



 


