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Ministerul Federal  

Al Muncii și Afacerilor Sociale 

 

Dna. Renate Weber  

Avocatul Poporului – România 

Email: avp@avp.ro  

 

Dr. Rolf Schmachtenberg 

Secretar de Stat 

 

Berlin, 02 iunie 2020 

 

 

Stimată Doamnă Weber, 

 

Vă mulțumesc pentru partajarea preocupărilor dumneavoastră cu privire la 

muncitorii sezonieri din Germania. Domnul ministru Heil m-a rugat să vă ofer 

informații despre condițiile actuale de trai și de muncă în contextul crizei COVID-

19. Vă asigur că guvernul federal german este alarmat cu privire la cele semnalate 

în mass-media referitor la încălcarea parțială a măsurilor de prevenire a infectării. În 

această privință, domnul ministru Heil și cu mine suntem în contact cu ministrul 

român al Muncii și Protecției Sociale, doamna Victoria Violeta Alexandru, precum 

și cu ambasadorul român, domnul Emil Hurezeanu.  

Guvernul federal german a întreprins măsuri pentru asigurarea siguranței și sănătății 

la locul de muncă, precum și pentru protecția împotriva infecției, în special în timpul 

crizei COVID-19. Împreună cu administrațiile de siguranță ocupațională și sănătate 

ale Landurilor și cu instituțiile de asigurare în caz de accident, domnul ministru Heil 

a elaborat ”Standardele de Sănătate Ocupațională și Sănătate SARS-SoV-2” care 

prevăd măsuri speciale ce au rolul de a proteja populația prin ruperea lanțului 

infectării și de a garanța sănătatea angajaților. Vă transmit în anexă un exemplar în 

limba engleză a acestor Standarde. Sunteți liberă să retransmiteți acest document 

părților interesate.  

Cu privire la întrebările dumneavoastră, vă transmit următoarele informații: 

Pe 2 aprilie 2020, Ministerul Federal de Interne, Construcție și Comunitate precum 

și Ministrul Federal pentru Alimentație și Agricultură au prezentat un concept 

comun, cu participarea Institutului Robert Koch,  în care se preved excepții de la 

restricțiile actuale de intrare în țară a muncitorilor sezonieri. Acest concept, 
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coordonat de Asociația Fermierilor Germani, furnizează măsuri specifice de 

asigurare a siguranței și sănătății la locul de muncă și la locul de cazare, reprezentând 

un set de standarde minime.   

Pentru toți muncitorii sezonieri care sosesc în Germania va fi efectuat un control al 

stării de sănătate, la aeroport, înainte de check-in ul la poliția federală. În cazul în 

care există suspiciuni de infectare cu coronavirus, autoritățile locale de sănătate vor 

decide ce măsuri suplimentare vor lua în cazul fiecărei persoane. 

Landurile sunt responsabile cu monitorizarea respectării măsurilor de siguranță 

ocupațională, sănătate și de protecție împotriva infectării. Cooperarea dintre 

guvernul federal și Landuri este intensă. Domnul ministru Heil a transmis recent o 

scrisoare miniștrilor Landurilor în care le-a cerut să efectueze controale stricte 

privind siguranța și sănătatea la locul de muncă. În scurt timp sunt planificate să aibă 

loc verificări efectuate de autoritățile de frontieră, autoritățile privind siguranța și 

sănătatea ocupațională ale Landurilor, precum și de către serviciile de supraveghere 

a asigurărilor privind accidentele, în sectoarele unde angajații sunt cazați în mod 

regulat în spații de locuit comune. Pe termen mediu, Ministerul pe care îl conduc va 

elabora o inițiativă legislativă ce va prevede creșterea numărului de vizite la aceste 

firme, efectuate de către autoritățile de siguranță și sănătate ale Landurilor. 

Angajatorul are obligația de a asigura spații separate de cazare pentru persoanele 

confirmate sau suspecte de infectare. Dacă există motive care indică faptul că un 

muncitor este infectat cu noul coronavirus, acesta trebuie izolat imediat, după care 

va fi contactat un medic, pentru ca muncitorului să i se facă testarea specifică. 

Pentru a nu lăsa muncitorii sezonieri fără protecție în cazul îmbolnăvirii, angajatorul 

contractează de obicei o asigurare medicală privată pentru întregul grup de 

muncitori. Aceste asigurări acoperă toate serviciile medicale necesare, precum 

tratamentul ambulatoriu, internarea în spital și medicamentele necesare.  În plus, 

Cabinetul Federal a decis, la data de 20 mai 2020, în contextul valului de infectări 

din  industria cărnii, stabilirea unor puncte cheie într-un program de siguranță și 

sănătate ocupațională pentru industria cărnii. Vă transmit aceste puncte cheie în 

anexa la această scrisoare.  

S-a decis extinderea canalelor de informare existente privind infectarea cu 

coronavirus în rândul muncitorilor din alte țări, care lucrează în Germania, astfel 

încât Guvernul Federal să poată informa cu promptitudine ambasadele țărilor de 

origine privind potențialele riscuri. Aceste puncte cheie prevăd, de asemenea, 
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dublarea amenzii pentru angajatorii care încalcă regulile privind timpul de muncă, 

de la 15.000 la 30.000 de Euro. 

Sper ca aceste informații să vă ofere o privire de ansamblu asupra măsurilor luate 

până acum. 

Vă asigur că Ministerul pe care îl conduc va continua să monitorizeze evoluția 

situației și va efectua controale pentru a asigura siguranța și sănătatea la locul de 

muncă. 

 

Cu stimă,  

Rolf Schmachtenberg 

 

 

 


