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EU POST-LAB 

CNCE, în ceea ce privește angajamentul său internațional, a 
condus până în prezent două proiecte europene. Proiectele sunt concepute 
pentru a dezvolta forme de cooperare între organismele paritare de 
construcții, pentru a permite schimbul liber de informații și schimbul de 
bune practici administrative. În total, acestea implică o rețea de 10 parteneri 
europeni și Turcia.

Proiectul EU Post-Lab vizează susținerea cooperării administrative 
și a schimbului de informații la nivel transnațional între fondurile sociale 
paritare din sectorul construcțiilor și deschiderea drumului pentru o 
extindere treptată a informațiilor partajate.

Cercetarea pe teren din cadrul proiectului EU Post-Lab a analizat bazele 
de date naționale existente relevante pentru Directiva privind detașarea 
lucrătorilor în toate țările vizate, conținutul și caracteristicile acestora, 
precum și modul în care acestea reflectă condițiile actuale de angajare și 
identificarea abuzurilor și a eludării legii.

În cea de-a doua etapă, partenerii au definit un prototip de bază de date 
pentru a permite schimbul transnațional de informații între fondurile sociale 
paritare responsabile cu intermedierea elementelor salariale în sectorul 
construcțiilor.

CNCE, datorită unei experiențe de zece ani în acorduri bilaterale cu 
organismele paritare din Germania, Franța și Austria, a studiat o modalitate 
de a partaja informațiile de bază pentru o detașare regulată a lucrătorilor 
într-o manieră mai fluidă și simplificată, garantând libera circulație a 
societăților și a lucrătorilor din cele 4 țări ale UE.

Aceasta va fi legată de modulele web care permit angajatorilor să solicite cu 
ușurință autorizația pentru detașarea lucrătorilor în străinătate.

Acest instrument va fi partajat între partenerii din cadrul acestui proiect 
pentru a disemina cunoștințe cu privire la experiențele pozitive, implicându-i 
în schimbul de informații. 

DETAȘAREA LUCRĂTORILOR ÎN EUROPA:  
UN PROIECT CNCE

La 20 septembrie 2018, la Roma a avut loc conferința finală a proiectului EU 
Post-Lab - Îmbunătățirea cooperării administrative și a accesului 
la informații, al cărui partener principal este Comitetul Național Comun 
pentru fondurile de protecție socială a lucrătorilor în construcții. Acest proiect 
încheie cel de-al doilea angajament european al Comitetului Național care a 
publicat deja rezultatele proiectului PostLab - Dezvoltarea experiențelor 
de cooperare administrativă în cadrul detașării lucrătorilor pe 
baza unor bune practici administrative desfășurate de 4 țări partenere în procesul 
de studiu.

Astfel, CNCE a încheiat două proiecte europene, în cadrul cărora a fost liderul unei 
rețele de parteneri din 11 țări, datorită experienței sale în acordurile bilaterale cu 
organismele co-semnatare ale Germaniei (SOKA-BAU), Franței (UCF) și Austriei 
(Buak). Aceste acorduri s-au dovedit a fi cele mai utile, printre bunele practici 
examinate, deoarece protejează lucrătorul care nu respinge sau fragmentează 
o parte importantă din contribuția sa și evită exacerbarea birocrației de către 
societăți sau solicitarea de plată a „dublei impozitări”.

Proiectul UE Post-Lab sprijină cooperarea administrativă și schimbul de 
informații la nivel transnațional între fondurile sociale egale din sectorul 
construcțiilor și deschide calea spre o extindere treptată a informațiilor partajate 
și a organismelor implicate datorită participării active a 10 Partenerii europeni și 
a Turciei, asociați în proiect.

Metodologia de cercetare combină studiul, analiza pe teren și atelierele de lucru 
pentru a identifica modul în care datele administrative și inspecțiile existente 
sunt capabile să abordeze abuzul și eludarea directivelor privind detașarea 
lucrătorilor și să definească un prototip de bază de date pentru partajarea 
informațiilor necesare pentru cooperarea administrativă.

În detaliu, cercetarea documentelor a oferit parteneriatului o bază de 
cunoștințe privind tipul și amploarea informațiilor disponibile la nivel 
național și bazele de date transnaționale existente, normele salariale 
minime și dovezile de fraudă existente. Cercetarea a fost realizată prin 
parcurgerea literaturii de specialitate, precum și a documentelor sau 
comunicărilor din partea organismelor (publice și private) care descriu 
caracteristicile bazelor de date administrative ale acestora.

Cercetarea pe teren a fost realizată printr-un sondaj pe internet adresat 
lucrătorilor prin întrebări privind salariile percepute de lucrătorii din 
construcții (publicate și nepublicate) și interviuri calitative vizând indicarea 
modului în care bazele de date și inspecțiile se referă la prevenirea sau 
combaterea abuzurilor și eludarea Directivei privind detașarea lucrătorilor.

Sondajul pe internet a făcut posibilă compararea rezultatelor, luând în 
considerare structura diferită a salariilor și condițiile de muncă aplicabile 
în fiecare țară. 

CNCE a elaborat un model pentru schimbul de informații de bază pentru 
o detașare regulată a lucrătorilor, într-o manieră mai fluidă și simplificată, 
garantând libera circulație a societăților și a lucrătorilor în cele 4 țări ale UE.

Baza de date EU Post-Lab va fi structurată pe formulare web care vor 
permite angajatorilor să solicite cu ușurință autorizația de trimitere 
a lucrătorilor în străinătate. Acest instrument va fi transferat tuturor 
partenerilor proiectului, pentru a extinde în mod progresiv cele mai 
bune practici dezvoltate în mai multe țări, implicându-le în schimbul de 
informații.


