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Care sunt drepturile lucrătorilor sezonieri în agricultură în Italia
Odată cu ridicarea restricțiilor de călătorie datorate pandemiei de COVID-19 și eliminarea perioadei
de carantină pentru cetățenii din Uniunea Europeană, începând cu 3 iunie, peste 100.000 de lucrători
sezonieri români sunt așteptați să (re)vină în Italia pentru muncile agricole.
Care sunt drepturile lucrătorilor sezonieri în agricultură în Italia?
Salariul minim în agricultură este stabilit prin contractele colective de muncă la nivel de provincie.
Acesta nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin contractul colectiv aplicabil la nivel național, respectiv
874,65 euro – lucrător necalificat; 1.173,06 euro – lucrător calificat; 1.286,25 euro– lucrător cu înaltă
calificare.
Pentru contractele cu durată mai mare de 30 de zile, este prevăzută o perioadă de probă plătită de 2
zile.
Program de lucru
Programul de lucru normal pentru muncitorii agricoli este de 39 de ore pe săptămână, 6 ore și
jumătate pe zi.
Munca suplimentară, peste programul normal de lucru, se plătește, aplicându-se o majorare, astfel:
• Muncă suplimentară 25 %
• Muncă în timpul zilelor de sărbătoare / duminica 35 %
• Program de noapte 40 %
• Muncă suplimentară în timpul zilelor de sărbătoare / duminica 40 %
• Muncă suplimentară pe timp de noapte 45 %
Unui muncitor nu i se poate cere să lucreze, pe lângă programul normal, mai mult de 3 ore pe zi,
respectiv 18 ore pe săptămână.
Lucrătorii au dreptul la 24 de ore consecutive de odihnă săptămânală.
Angajatorul are obligația să înscrie lucrătorii pe listele nominale ale muncitorilor agricoli (OTD).
Dreptul la indemnizația de șomaj agricol, dacă contractul cu durată sezonieră a ajuns la termen și nu
a fost reînnoit și dacă lucrătorul a muncit cel puţin 102 zile în ultimii 2 ani înaintea depunerii cererii.
Dreptul la alocația pentru nucleul familial (ANF). Muncitorii care au lucrat cel puțin 101 de zile întrun an, au dreptul la plata ANF pentru tot anul (312 zile). De asemenea, ANF se acordă și pentru
perioade de inactivitate, cauzate de un accident de muncă, boală profesională, boală, sarcină, cu
condiția ca muncitorul agricol să fie înscris pe listele nominale pentru minim 51 de zile și să fi lucrat
cel puțin 6 zile în ultimele 30 zile de dinaintea evenimentului. Lucrătorii au dreptul la ANF, chiar dacă
copii locuiesc în România (dacă celălalt părinte lucrează în România, lucrătorul are dreptul la diferența
dintre nivelul ANF plătit în Italia și alocația de stat pentru copii primită în România).
Dreptul la concediu medical si de maternitate, dacă lucrătorul are cel puțin 51 de zile de muncă
înregistrate pe listele nominale în anul anterior sau în anul în care s-a produs evenimentul (efectuate
înainte de apariția acestuia).
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Persoanele pentru care perioada contractuală a expirat, dar care nu și-au recuperat în totalitate
drepturile legate de raporturile de muncă / persoanele care au lucrat fără forme legale / muncitorii
care nu și-au primit drepturile prevăzute prin contract, trebuie să se adreseze inspectoratelor
teritoriale de muncă înainte de a părăsi teritoriul Italiei pentru a semnala aspectele problematice din
derularea contractului.
În plus, angajatorul trebuie să asigure condițiile de siguranță la locul de muncă, în contextul
Coronavirus, în ceea ce privește:
Distanța față de ceilalți lucrători
Curățenia și dezinfectarea spațiilor de lucru și a spațiilor comune
Echipamente de protecție
Lucrătorii care s-au infectat cu Covid-19 în timpul muncii, inclusiv pe traseul către locul de
muncă/locuință) beneficiază de indemnizatie, inclusiv în perioada în care se află în carantină.
Mai multe detalii, inclusiv despre căutarea unui loc de muncă în Italia în domeniul agricol și despre
instituțiile căroră vă puteți adresa pentru semnalarea unor dificultăți în derularea raporturilor de
muncă sau pentru obținerea unor indemnizații, găsiți în materialul pus la dispoziție de către
Ambasada României în Italia
https://roma.mae.ro/sites/roma.mae.ro/files/ghid_lucratori_sector_agricol_italia_aprilie_2020.pdf

