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Legea pentru îmbunătățirea execuției ale protecției muncii  
 

Legea de control a protecției muncii (Arbeitsschutzkontrollgesetz)   
 
 

1) Care este scopul legii de control a protecției muncii? 

 

Legea de control a protecției muncii vrea să îmbunătățească protecția a siguranței și 

sănătății la locul de muncă. In această lege se stabilesc standarde pe plan național pentru 

condițiile de cazare a lucrătorilor. Si respectarea legii se va controla mai intensiv decât 

înainte. 

 

2) Ce schimbări prevede legea?   

 

Restricții privind folosirea personalului străin: 

 

Din 1 ianuarie 2021 este valabil: Proprietarii unei firme din industria cărnii trebuie să 

utilizeze în domeniile sacrificarea, tăierea, prelucrarea decât personalul propriu. Asta 

înseamnă ca subcontractori nu mai sunt permise. 

 

Incepând de 1 aprilie 2021 utilizarea lucrătorilor de la firme temporare este permis doar în 

domeniul prelucrărea cărnii. Daca firma are mai puțin de 50 de angajații aceste reguli nu 

sunt valabile. 

 

Timpul de muncă: 

Nou - și angajatorii și  firmele de muncă temporară sunt obligați să enregistreze timpul de 

muncă în mod electronic. Totuși este important să mai notați și singur orele muncite. Pentru 

asta găsiți un model aici: https://bema.arbeitundleben.org/wp-

content/uploads/2020/09/Fi%C8%99a-de-Pontaj_RO.pdf . 

Timpul de muncă înclude și timpul care este necesar ca să se îmbrace sau să se dezbrace 

angajații, ca să spală sau să pregătească echipamentul muncii și ca să se spală corpul dacă 

există motive igienice sau motive care privesc sănătatea. Se numesc timpurile de pregătire și 

sarcinile ulterioare (Vor- und Nachbereitungszeit). 

 

Standarde minime pentru spații de locuit colective începând de 4 persoane: 

Dacă firmele organizează spații de locuit colective sunt valabile niște standarde minime. 

Locuințele trebuie să asigure protecția sănătății. Dacă mai multe persoane stau împreună  
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trebuie să existe paturi, dulapuri, o masă și scaune. In locuința trebuie să existe camere 

separate pentru dormitul, sufrageria și baia. Asta depinde de numărul persoanelor care sunt 

cazați acolo. 

 

Controalele: 

Firmele vor fi coltrolați mai des decât înainte. Pentru asta sunt responsabili oficiul pentru 

protecția muncii și autoritățiile vamale (Zoll). In cazul încalcărilor se dau amenzi și pedepse 

mari. 

 

Surse: 

Informațiile legate de Legea de control a protecției muncii de la  BMAS 

WWW https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/arbeitsschutzkontrollgesetz.html 

Textul juridic de la Legea de control a protecției muncii 

WWW https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jum

pTo=bgbl120s3334.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s33

34.pdf%27%5D__1610611764937 

 

Kontakte:  

 
Dorota Günther (Pol) Anne Hafenstein (Dt, En, Rus) 
+49 159 01 38 01 11 +49 159 01 83 09 03 
  

Zabih Hashemi (En, Pers.) Elitsa Kirova (Bul, Srp, Hrv, Bos) 
+49 159 01 38 09 06 +49 159 01 38 5701 
  

Nicola Kloke (En, Arab) Hendrik Lackus  (Ro) 
+ 49 163 51 72 76 6 +49 159 01 38 098 99 
  

Gabriela Ruszala (Pol)  Robert Toth (Hu) 
+49 159 01 38 11 10 +49 159 01 31 33 38 
  

Dzhemile Umerova (En, Rus, Ukr)  
+49 159 01 38 09 05  

 
 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 

Das Projekt BemA wird gefördert durch: 
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