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 OBJECTIVES 

The objectives of the ISA Project are to reinforce transnational 
cooperation between authorities and stakeholders involved in the 
posting of workers in the construction sector by promoting information 
sharing agreements meant to monitor and ease the posting of workers.

By means of a partnership composed by public institutions, social 
partners, sectoral funds, and research institutes, the project covers: 
Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Portugal, Romania, and Spain.

ISA stems from the knowledge developed in the Post-Lab and EU Post 
Lab projects, implemented between 2016 and 2018. 

The projects screened and analysed: 
• current practices of administrative cooperation, 
• most relevant forms of undeclared work and abuses of legislation on 

posting of workers; 
• possible uses of existing administrative databases to render 

enforcement activities more efficient and effective. 

Findings and policy recommendations from Post-Lab 
and EU Post Lab are available at this link:
www.tinyurl.com/eupostlabproject   
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RESULTS

How can international cooperation between public institutions ensure 
workers have their rights respected when employed abroad and 
companies can easily deal with their obligations? Which role can social 
partners play to support these goals? How can digitalisation help 
shaping the related policies and tools?   

At www.isaproject.eu you can find ISA analysis and proposals, 
including: 
• the 7 Country reports exploring contextual information and 

preliminary findings;
• 11 Guidelines assessing agreements entered by social security 

institutions, labour inspectorates, and sectoral funds to monitor and 
simplify posting of workers;

• updates and news on the project and on the topic of posting of 
workers;

• the Final report, drawing on the covered experiences to suggest 
measures and solutions strengthening cooperation at EU level, also 
by making full use of opportunities entailed by digitalisation of public 
administration.

Do you want to see more?
Have a look at the CNCE Youtube channel

 to find videos and extracts from the ISA events. Enjoy!

        
www.tinyurl.com/cnceyoutube  
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 OBIECTIVELE

Obiectivele proiectului ISA sunt de a consolida cooperarea transnațion-
ală între autorități și părțile interesate implicate în detașarea lucrătorilor 
din sectorul construcțiilor prin promovarea acordurilor de schimb de 
informații menite să monitorizeze și să faciliteze detașarea lucrătorilor.

Prin intermediul unui parteneriat compus din instituții publice, parteneri 
sociali, fonduri sectoriale și institute de cercetare, proiectul acoperă: 
Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, România și 
Spania.

ISA este rezultatul cunoștințelor acumulate în proiectele Post-Lab și 
EU Post Lab, implementate între 2016 și 2018. Proiectele analizează: 
(i) practicile actuale de cooperare administrativă, (ii) cele mai relevante 
forme de muncă nedeclarată și abuzul de drept în legislația privind 
detașarea lucrătorilor; (iii) utilizări posibile ale bazelor de date admini-
strative existente pentru a face activitățile de aplicare mai eficiente și 
mai eficace.

Concluziile și recomandările de politici din Proiectele Post-Lab și EU 
Post Lab sunt disponibile la acest link: 
www.tinyurl.com/eupostlabproject   
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REZULTATE

Cum poate garanta cooperarea internațională între instituțiile publice 
respectarea drepturilor lucrătorilor atunci când sunt angajați în 
străinătate, iar companiile își pot îndeplini cu ușurință obligațiile? Ce rol 
pot juca partenerii sociali pentru a sprijini aceste obiective? Cum poate 
ajuta digitalizarea la conturarea politicilor și instrumentelor aferente?

Pe pagina www.isaproject.eu puteți găsi analize și propuneri ISA, inclu-
siv:
• cele 7 rapoarte de țară care explorează informații contextuale și 

concluzii preliminare;
• 11 linii directoare de evaluare a acordurilor încheiate de instituțiile de 

securitate socială, inspectoratele de muncă și fondurile sectoriale 
pentru monitorizarea și simplificarea detașării lucrătorilor;

• actualizări și noutăți privind Proiectul, pe tema detașării lucrătorilor;
• Raportul final, bazat pe experiențele acumulate, propune măsuri și 

soluții care să consolideze cooperarea la nivelul UE, facilitată, de 
asemenea, de utilizarea pe deplin a oportunităţilor oferite dedigitali-
zarea administrației publice.

Vrei sa vezi mai multe?
Aruncați o privire pe canalul de Youtube CNCE 

pentru a găsi videoclipuri și extrase din evenimentele ISA.

Vizionare plăcută!
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Organizațiile asociate  


