
CREAREA UNOR CONDIŢII DE MUNCĂ  
UMANE PENTRU LUCRĂTORII SEZONIERI  
DIN AGRICULTURĂ

INVITAȚIE

Lucrătorii sezonieri din străinătate au devenit indispen-

sabili pentru agricultura germană. Aprox. 275.000 de oa-

meni vin în Germania anual din Europa de Sud-Est şi Est 

pentru a lucra temporar, la câmp sau în sere, la recoltarea 

sau plantarea sparanghelului, căpşunilor, merelor şi a le-

gumelor. Condiţiile de muncă şi cazare, uneori scandaloa-

se, au fost în anii anteriori subiectul unor numeroase arti-

cole de presă şi televiziune. Pandemia COVID-19 a agravat 

şi mai mult situaţia sezonierilor, nu în ultimul rând dato-

rită numeroaselor focare de infecţie apărute. În acelaşi 

timp, agricultura a fost declarată un sector de importanţă 

sistemică, fiind adoptate o serie de reguli speciale pentru 

lucrătorii sezonieri din acest domeniu. Cea mai criticată în 

acest context este extinderea reglementării aşa-numite-

lor »minijoburi«, care permitea anul trecut sezonierilor să 

lucreze un număr de până la 102 de zile fără niciun fel de 

asigurări sociale. 

La începutul sezonului agricol 2022, conferinţa de specia-

litate organizată pe tema „Crearea unor condiţii de mun-

că echitabile pentru lucrătorii sezonieri din agricultură” se 

ocupă de condiţiile predominante în care muncesc sezoni-

erii agricoli din Germania, analizând totodată situaţia şi din 

perspectiva ţării lor de origine. Pornind de la expertiza de 

specialitate şi rapoartele din practică, se vor evidenţia pro-

blemele şi deficitele de reglementare existente. Impreună 

cu reprezentanţi ai partidelor politice şi ai administraţiei pu-

blice se vor discuta diverse posibilităţi de acţiune şi regle-

mentare. 

Conferinţa va fi tradusă simultan în limbile următoare: ger-

mană, engleză şi română.

PROGRAM

Moderation: Jonas Seufert și Carina Huppertz

09:30 DESCHIDERE 

Dr Marc Meinardus, coordonator programe sindicale în Europa FES
Anja Piel, membru al comitetului director al Confederaţiei 
Sindicale Germane (DGB)

09:50 INDISPENSABILI, DAR TOTUŞI EXPLOATAŢI:  
LUCRĂTORII SEZONIERI DIN AGRICULTURA GERMANĂ 

Keynote:  Vladimir Bogoeski, Amsterdam Law School

10:15 SITUAŢIA SEZONIERILOR DIN SECTORUL AGRICOL, VĂZUTĂ DIN 
PERSPECTIVA SINDICATELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE

•  Marius Hanganu, Faire Mobilität 
•  Mirela Caravan, BNS România
•   Katharina Varelmann, iniţiativa Munca agricolă echitabilă  
•   Anja Piel, membru al comitetului director al Confederaţiei 

Sindicale Germane (DGB) 
•   Harald Schaum, vicepreşedinte al Federaţiei Sindicale 

Germane a lucrătorilor din Construcţii (IG BAU)

11:30 PAUZĂ

11:40 CE SPUN PARTIDELE POLITICE?

•   Manuel Gava, Partidul Social-Democrat (SPD)
•   Susanne Ferschl, Partidul Socialist (DIE LINKE)
•   Dr. Anne-Monika Spallek, Partidul ecologist  

(Bündnis 90/DIE GRÜNEN)
•  Max Straubinger, Uniunea Creştin-Democrată (CSU) 

12:30 PAUZĂ DE PRÂNZ

13:15 CREAREA UNOR CONDIŢII DE MUNCĂ ECHITABILE  
PENTRU LUCRĂTORII DIN AGRICULTURĂ

•    Lilian Tschan, secretar de stat la Ministerul Federal al Muncii  
şi Protecţiei Sociale

•   Silvia Bender, secretar de stat la Ministerul Federal  
al Alimentaţiei şi Agriculturii  

•  Nenominalizat Ministerul Muncii din România (tbc)
•   Harald Schaum, vicepreşedinte al Federaţiei Sindicale 

Germane a lucrătorilor din Construcţii (IG BAU) 

14:45 REZUMAT ŞI PERSPECTIVE

Dominique John, Șeful rețelei de consultanță »Faire Mobilität«

15:00 SFÂRŞIT CONFERINŢĂ

Notă: Aceasta este o conferinţă în regim hibrid. Aveţi posibilitatea să vă înscrieţi 

pentru transmisiunea digitală. După înregistrare, veţi primi cu puțin timp înainte 

de eveniment un link pentru aplicaţia ZOOM.
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LOCAŢIA CONFERINŢEI  

Friedrich-Ebert-Stiftung, clădirea 2, sală conferinţă
Hiroshimastraße 28, 10785 Berlin-Tiergarten

RESPONSABILI
Marc Meinardus, FES
Dominique John, DGB – Faire Mobilität
Alexandra Kramer, DGB
Azad Deniz, IG BAU

ORGANIZATOR
Raya Maana
Friedrich-Ebert-Stiftung
Raya.Maana@fes.de

ÎNREGISTRARE   

Înscrierile la conferinţă se vor efectua  
pe adresa Raya.Maana@fes.de până  
pe data de 7 martie 2022

15 martie 2022, 9:30 –15:00 Uhr

HIBRID  CONFERINŢĂ

fair
Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, gerecht und aktiv

mailto:Raya.Maana%40fes.de?subject=Anmeldung

