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Bruxelles, 10 octombrie 2017 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

SINDICATELE ACȚIONEAZĂ ÎMPREUNĂ PENTRU PROTEJAREA DREPTURILOR 

ȘOFERILOR DE CAMIOANE ÎN EUROPA ȘI PENTRU ELIMINAREA 

DUMPINGULUI SOCIAL ȘI SCLAVIEI MODERNE ÎN TRANSPORTUL RUTIER 

În această săptămână, șase organizații sindicale din Belgia, Danemarca, România și Suedia vor 

deschide un Birou Comun de Cooperare Sindicală, coordonat de Federația Europeană a 

Lucrătorilor din Transporturi (European Transport Federation - ETF). 

3F Danemarca, ABBV-BTB și CSC Transcom din Belgia, Sindicatul suedez al lucrătorilor din 

transporturi, ATU România și Sindicatul Liber al Transportatorilor (SLT) au pus laolaltă resursele 

necesare pentru a veni în ajutorul șoferilor de camion membri de sindicat, ori de câte ori aceștia se 

confruntă cu probleme în timp ce muncesc în străinătate sau în relațiile cu angajatorul lor. 

Deschiderea va avea loc în București, capitala României, în 10 octombrie.  Echipa din București 

va gestiona contactele cu partenerii sociali și cu instituțiile naționale. Va urma, apoi la 13 

octombrie inaugurarea Biroului Operațional din Târgu Mureș, entitatea regională care vede mii de 

șoferi români ce pleacă din țară pentru a lucra în străinătate. 

Avînd în vedere că fișa postului presupune traversarea Europei, șoferii de camioane se confruntă 

cu probleme de sănătate, primesc ordine de la angajatori care adesea sunt în contradicție cu 

legislația în vigoare, petrec luni întregi trăind și muncind în camioanele lor și sunt supuși unor 

controale și sancțiuni dure. Dacă nu vorbesc limbi străine și nu au pe nimeni cu care să relaționeze 

este dificil să rezolve situațiile care le afectează munca și bunăstarea. Prin această cooperare, atunci 

când în se află în Belgia, Danemarca sau Suedia și dacă sunt membri de sindicat, șoferii 

profesioniști vor putea solicita ajutorul sindicatelor precum și asistență la fața locului. 

Biroul Comun de Cooperare Sindicală îi va ajuta, de asemenea, pe conducătorii auto să utilizeze 

mai bine drepturile legate de securitatea socială, să aibă un acces mai bun la asistență medicală 

atunci când este necesar, avînd în vedere că majoritatea sunt într-un context în care situația lor de 

angajare implică cel puțin două țări și astfel, este dificil să se stabilească unde sunt îndreptățiți să 

solicite aceste drepturi. 

Această inițiativă este o parte integrantă a Campaniei desfășurate de ETF intitulată ”Transport 

Echitabil”, care urmărește să pună capăt sclaviei moderne în transportul rutier european. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe dna. Cristina Tilling pe adresa de e-mail : 

c.tilling@etf-europe.org sau la telefonul : +32 (0) 478 55 81 35. 

Urmăriți-ne și pe Facebook, www.facebook.com/ETFRoadSection/  și pe Twitter @ETF_Road  
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