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CE E BINE SĂ ȘTII
CÂND TE PREGĂTEȘTI SĂ MERGI SĂ
MUNCEȘTI ÎN AGRICULTURĂ ÎN ITALIA?

ASIGURĂ-TE CA TOTUL ESTE ÎN REGULĂ CU CONTRACTUL
TĂU DE MUNCĂ. DOAR AȘA POȚI BENEFICIA DE TOATE
DREPTURILE TALE LEGALE, CA CETĂȚEAN EUROPEAN.
Ce verifici când semnezi contractul de muncă?
Că e scris într-o limbă pe care o cunoști
Că păstrezi și tu o copie
Că include numele firmei pentru care vei lucra
Că include locul unde vei lucra
Că specifică tipul de muncă
Că specifică salariul
Că include data la care urmează să începi să lucrezi
Că indică tipul de contract (pe perioadă nelimitată sau pe perioadă limitată de timp)

Timpul tău de lucru și plata
Legal, durata zilei de lucru e de 6 ore și 30 de minute (39 de ore pe săptămână).
Tot ce lucrezi peste reprezintă ore suplimentare (maxim 3 ore în plus pe zi) și se plătesc
în plus (între 25% și 45%).
O zi de muncă în agricultură în Italia e plătită cu minim 52 de euro brut.

Drepturile tale
Ai dreptul la:
• echipament de lucru

• 24 de ore consecutive de odihnă săptămânală
• concediu de odihnă plătit
• concediu medical
• șomaj agricol
• indemnizație dacă ți se întâmplă un accident de muncă
• alocația pentru nucleul familial chiar dacă copiii tăi rămân în România
Atenție! Angajatorul nu are voie să îți rețină documentele de identitate (e bine să ai copii
ale acestora și îi poți da o copie).
Asigură-te că la momentul plecării ai următoarele informații:

Unde
vei locui

Cum te
deplasezi de
la locuință la
muncă

Adresa,
telefonul și
persoana de
contact de la
locul de muncă

Pentru siguranța ta: stabilește cu cineva
de încredere de acasă (prieten, rudă)
o parolă pe care să o folosești în caz
de pericol. Dacă o folosești, ruda sau
prietenul tău va ști să anunțe poliția.

CE E DE FĂCUT DUPĂ CE AI AJUNS ÎN ITALIA?
Dacă stai în Italia mai mult de 3 luni, înregistreaza-te personal în ANAGRAFE (registrul de
evidenţă a populaţiei) la Primăria locală.
Obține codul fiscal (codice fiscale) de la Agenzia delle Entrate.
Ia legătura cu un sindicat din agricultură și asigură-te că ești înscris în listele lucrătorilor
agricoli.
Ține socoteala numărului de ore pe care le-ai lucrat.
Nu accepta să ți se încheie un contract de muncă cu mai puține ore, dacă tu de fapt
lucrezi cu program de lucru normal.
Făcând toate aceste lucruri, ești protejat de riscuri precum:
Oferte false de locuri de muncă. Cineva îți face o ofertă prea bună pentru a fi adevărată:
un salariu foarte mare, fără a cere experiență sau calificare. În schimb, îți cer să dai tu în
avans taxe de recrutare sau de angajare.
Muncă fără forme legale. Când lucrezi fără acte NU beneficiezi de asistență medicală
și concediu medical, alocaţia pentru nucleul familial, indemnizaţia de maternitate sau
paternitate, ajutorul de şomaj, indemnizație în caz de accident la locul de muncă sau boală
profesională, pensie etc.
Practici ilegale. Primești salariu mai mic decât ar trebui, deși ai lucrat multe ore în
plus, nu ți se respectă programul de lucru şi timpul de odihnă legal, poți rămâne în orice
moment fără loc de muncă, poți avea greutăți mari în a obţine recunoaşterea drepturilor
cuvenite în urma muncii prestate (în caz de litigiu în muncă).
Situații foarte periculoase. Când pleci să muncești fără acte, există riscul crescut de a
deveni victimă a exploatării şi traficului de fiinţe umane.

Dacă te afli deja în Italia și ești în căutarea unui loc de muncă în sectorul agricol,
te poți adresa centrelor pentru ocupare (centri per l’impiego) sau principalelor
organizații de fermieri
• Serviciul public pentru ocupare: Centrele pentru ocupare de la nivel local. Pentru datele
de contact ale centrelor de ocupare, selectați provincia, localitatea și la “tipo sportello” “centri per l’impiego”. https://servizi.lavoro.gov.it/cerca-sportello/
• Organizații de fermieri / producători agricoli:
- Coldiretti - platfoma ”job in country”:
https://lavoro.coldiretti.it/Pagine/cerco-lavoro.aspx
- Confagricoltura - platforma “Agrijob”:
http://www.confagricoltura.it/ita/agrijob_elenco.php
- Cia – datele de contact ale filialelor locale:
https://www.cia.it/dove-siamo/sedi/

NU UITA!
112 este numărul european de urgență, valabil pe tot teritoriul UE, pe care îl poți apela
gratuit de pe telefonul fix și mobil. Vei intra astfel în contact cu serviciile de urgență poliție, ambulanță, pompieri.

CINE TE POATE AJUTA LA NEVOIE,
DUPĂ CE AI AJUNS ÎN ITALIA?
Dacă ești forțat/ă să prestezi munca împotriva voinței tale
0800 800 678
Tel verde pentru trafic de persoane, apel gratuit din România
004.021.313.31.00 Tel verde pentru trafic de persoane, apelabil din străinătate
800 290 290

Tel verde pentru probleme legate de exploatare sau trafic de
persoane al autorităților din Italia

Dacă nu îți sunt respectate drepturile prevăzute în contractul de muncă
Inspectoratul Teritorial de Muncă din zona unde îți desfășori activitatea – https://www.
ispettorato.gov.it/it-it/ilministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx
Pentru eliberare documente de călătorie, acte notariale
Consulatul României în Italia www.econsulat.ro
Pentru informații privind probleme de muncă ale românilor în Italia
Ambasada României în Italia - Biroul ataşatului pentru probleme de muncă
Tel: (+39) 06 806 96 326
http://roma.mae.ro/
Pentru depunerea plângerilor legate de neplata contribuţiilor de asigurări sociale,
pentru solicitarea prestațiilor de securitate socială
Institutul Naţional de Protecţie Socială (INPS) https://www.inps.it/
Pentru denunțarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale și prestații aferente
Institutul Naţional de Asigurare Împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale
(INAIL) https://www.inail.it/cs/internet/home.html
Pentru verificare situație contract de muncă și corectitudine fluturaș plată salariu,
verificare înscriere în lista muncitori agricoli, rezolvare litigii în muncă, depuneri cereri
șomaj agricol și alte drepturi în bani
Sindicatele din sectorul agricol – de exemplu FLAI din zona unde lucrezi https://www.flai.it/
Pentru verificarea situației personale privind contribuţiile de asigurări sociale plătite,
pentru asistență și depunerea cererilor pentru obținerea prestațiilor de securitate
socială
Instituțiile de asistență a lucrătorilor „Patronato“ din cadrul sindicatelor – de exemplu INCA
CGIL din zona unde lucrezi https://www.inca.it/
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