
Cunoaşte-ţi drepturile ! 

 

Suntem parte din  Reţea “Cîmpii în Luptă” si prin acestă broşură vrem sa difuzăm 

lucrătorilor străini, cât mai mult posibil, informaţii utile în cea ce priveşte munca în 

agricultură, cu sau fără contract de muncă, precum şi informaţii privind permisul de 

şedere şi asistenţa sanitară. 

 

NOI NU PUTEM DA PERMISE DE ŞEDERE, ÎNSĂ VĂ PUTEM INFORMA DESPRE 

DREPTURILE PE CARE LE AU TOŢI CEI CARE LUCREAZĂ ÎN AGRICOLTURĂ ŞI ÎN 

GENERAL DESPRE CE SERVICIURI SUNT PREZENTE PE TERITOR. 

 

 

 

PENTRU INFORMAŢII 

www.campagneinlotta.org 

email: campagneinlotta@gmail.com 

facebook: Comitato lavoratori delle Campagne 

mobile: 3511033277 /3512828078 (Caserta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MUNCĂ 

Străinul cetaţean Unionii Europene 

Cetăţeanul comunitar sau extracomunitar care lucrează în Italia şi are un permis de 

şedere cu viză pentru a munci, trebuie să aibă egal tratament ca muncitorul italian.  

Străini şi italieni au deci aceleaşi drepturi şi sunt tutelaţi pe baza contractului de 

muncă, pentru asistenţă medicală în caz de boală sau accident la muncă; au drept la 

odihnă săptămânală, să le fie plătite contribuţiile pentru şomaj, pensie precum şi 

dreptul de a adera la sindicat. 

Deci, dacă lucrătorul în posesul permisului de şedere nu este tratat la fel ca 

lucrătorul italian sau nu le sunt recunoscute drepturile  prevăzute de legea italiană în  

ce priveşte contractul de muncà, tutela sindicală, boală sau accident de muncă, 

şomaj, se poate adresa Tribunalului pentru tutelarea drepturilor. 

 

 

Plata corectă a lucrătorului agricol 

Muncitorul străin trebuie să fie plătit în acelaşi mod ca muncitorul italian. 

În realitate însă, muncitorii străini sunt plătiţi mai puţin şi trebuie să dea şi o parte 

din plata zilnică caporalilor. Caporalii sunt interzişi de legea italiană. 

Plata corectă este indicată în contractele provinciale semnate de sindicate. Există o 

diferenţă între cine lucrează pe timp determinat (contractul de muncà are o durată 

limitată, de exemplu, din mai până în august, după care se termină) şi cel care 

lucrează pe timp nedeterminat (adică în contractul de muncă nu este scris când se 

termină); există diferenţe şi  în raport cu tipul de muncă efectuat.  În fiecare 

provincie plata este diferită. 

 

Ziua de muncă are durată de 6 ore şi jumatate, iar daca se fac ore în plus, aceste ore 

trebuie plătite suplimentar mai mult. În anumite provincii ( de exemplu Potenza) 

contractele prevăd ca lucratorului agricol să-i fie recunoscut o contribuţie bănească  

în plus pentru transportul la locul de muncă, iar strainilor să le fie asigurată cazarea. 

In anumite contracte pote fi stipulat şi preţul plătit la bucată, adică pe ladă culeasă 

şi plină de roşii, în loc de contract pe ore de muncă, dar si în acest mod plata trebuie 

sa fie corectă. 



Urmează plăţile minime brute (adică înainte de taxarea salariului ) pentru muncitorii 

nespecializați, cu contract pe timp determinat si angajtţi pentru prima dată (salariu 

de bază , ratele brute, fără sustragerea taxelor). 

Provincia di Bologna: 

Plata la oră Euro 6,88 

Plata la zi Euro 43,34 

 

Provincia di Caserta: 

Plata la oră Euro 6,28 

Plata la zi Euro 39,618 

 

Provincia di Cosenza: 

Plata la oră 6,38 euro 

Plata la zi 40,19 euro 

 

Provincia di Cuneo: 

Plata la oră 6,02 euro 

Plata la zi 37,93 euro 

 

Provincia di Ferrara: 

Plata la oră 7 euro 

Plata la zi 44,10 euro 

 

Provincia di Foggia: 



Plata la oră 7,92 euro 

Plata la zi 49,88 euro 

 

Provincia di Napoli: 

Plata la oră Euro 6,28 

Plata la zi Euro 39,62 

 

Provincia di Potenza: 

Plata la oră 7,59 euro 

Plata la zi 47,82 euro 

 

Provincia di Reggio Calabria: 

Plata la oră 7 euro 

Plata la zi 44,12 euro 

 

 

 

Indemnizaţie de şomaj (sau ajutor de şomaj) 

Indemnizaţia de şomaj reprezintă o sumă de bani pe care un lucrător în agricultură o 

poate avea când se îndeplinesc anumite condiţii, şi completând cererea la INPS, 

atunci când şi-a pierdut locul de muncă sau s-a terminat contractul de muncă. 

 

Pentru a cere indemnizaţia de şomaj în agricultură trebuie: 

- Să ai un contract de muncă înregistrat 

- Angajatorul tău să fi indicat la INPS toate zilele de muncă pe care le-ai lucrat în 

agricultură 



Indemnizaţia de şomaj agricol creşte cu cât creşte numărul zilelor de muncă în 

agricultură indicate şi prezentate de către Angajator la INPS. Pentru fiecare zi de 

muncă de fapt corespunde o zi de indemnizaţie de şomaj. Ajutorul de somaj în 

agricultură e mult mai mare cu cât mai multe zile sunt înregistrate de Angajator. 

Pentru fiecare zi de lucru înregistrata şi până la un maxim de 150, plata ajutorului de 

somaj se ridică la 40% din salariu. 

 

De aceasta e important să prezinţi un contract de muncă înregistrat şi să controlezi 

că toate zilele lucrate o fost corect comunicate de către Angajator la INPS; altfel nu 

vei putea cere indemnizaţia de şomaj. 

Cine poate cere indemnizaţia de şomaj? 

- Muncitorii pe timp determinat 

- Micii coloni (care lucrează terenurile în cadrul vreunei asociaţii )  

- Micii coltivatori direcţi 

- Muncitorii agricoli pe timp indeterminat care au lucrat însă doar o parte din an 

 

Ce trebuie să faci pentru a avea indemnizaţia de şomaj ? 

- Să ai un contract de muncă înregistrat 

- Să fii înscris în Tabelul nominal ai lucrătorilor agricoli angajaţi pe timp determinat 

sau nedeterminat în anul respectiv. Tabelul nominal este compus din listele 

persoanelor înscrise la INPS în fiecare an de către Angajatori.   

- Cel putin 2 ani de contribuţii vărsate la fondul de şomaj cu asigurarea plătită 

(înseamnă  cel puţin 2 ani de înscriere în Tabelul nominal) 

- Minim 102 zile de contribuţii în 2 ani (acestora li se pote adăuga şi alte perioade 

lucrate din acelaşi an chiar dacă nu sunt  în agricultură ).   

 

Cum se poate face cererea de indemnizaţie de şomaj în agricultură ? 

- Prin accesarea site-ului INPS de pe computerul personal 

- Sau cu ajutorul sindicatului/ patronatului, fără plată 

- Sau prin telefon la numărul 803164 pe fix sau 06164164 de pe celular. 



Cererea pentru indemnizaţie de şomaj în agricultură trebuie făcută până pe 31 

martie din anul succesiv celui lucrat. 

 

Muncitorul trebuie să păstreze cererea precum şi toate  documentale în original.  

 

REŞEDINŢA 

Pentru reşedinţă se plăteşte o taxă de timbru (= marca da bollo) de 16 euro. Pentru a 

avea reşedinţa trebuie să vă presentaţi la biroul de înscriere al populaţiei 

(l'Anagrafe). Trebuie să prezentaţi paşaportul, buletinul sau permisul de conducere, 

codul fiscal, 2 poze tip buletin. 

 

CODUL FISCAL 

Codul fiscal se atribuie gratuit fiecărei persoane. Este necesar sa vă prezentati la 

Agenzia delle Entrate cu paşaportul (buletinul) sau  permisul de şedere în curs de 

valabilitate (plus în fotocopie). 

 

 

 

Legea italiană împotriva pieţei muncii la negru 

Există amenzi impotriva Angajatorilor care angajează fără contract sau care 

angajează lucrători fără permis de şedere. 

De exemplu, legea stabileşte că un Angajator nu poate chema prin Decretul Fluxului 

de muncă un muncitor străin în cazul în care Angajatorul a fost condamnat pentru: 

- Imigrare clandestină 

- Proxenetism şi prostituţie 

- Angajare de minori în activităţi ilicite 

- Intermediere de manodoperă sau caporalat 

- Exploatarea muncii altuia 



- Angajarea ilegală a muncitorilor străini fără permis de şedere sau cu permis de 

şedere expirat 

 

Deasemenea, legea italiană interzice caporalatul care se pedepseşte cu condamne 

severe. Din acest motiv nu trebuie să plătiţi pe caporali, trebuie să vă organizaţi să 

găsiţi angajatori fără intermediari şi transport autonom. 

 

În plus, în cazuri particolare de exploatare a muncii, muncitorul poate să îl denunţe 

pe Angajator. Şi dacă, denunţând participă şi la cercetări poate obţine un permis de 

şedere. E foarte important sa aibă asistenţa unui avocat pentru că legea stabileşte 

care sunt acele particulare condiţii pentru a avea permisul de şedere ! 

  

În cazul în care se descoperă un raport de muncă cu persoane străine fără permise 

de şedere, legea italiană presupune o durată minimă de muncă de trei luni. Acest 

lucru înseamnă că în cazul controalelor nu se poate motiva că a lucrat doar câteva 

zile fără contract de muncă sau permis de şedere. Trebuie aduse probe, altfel 

raportul de muncă se va considera existent de cel puţin trei luni. 

 

 

Asistenţa medicală 

 

Cetăţenii europeni care trăiesc în Italia de mai mult de trei luni , dacă nu au o 

asigurare sanitară europeană, trebuie să fie înscrişi la Serviciul Sanitar Regiunal 

(SSR). Au drept la înscriere cei care au un loc de muncă, familia lor şi familia  

cetăţenilor italieni. 

Cetăţenii europeni care nu îndeplinesc condiţiile ca să fie înscrişi la SSR,  şi care nu 

au o asigurare sanitară de nici un tip, au in orice caz dreptul de a cere carnetul de 

sănătate ENI la orice ASL (Firmă sanitară locală). 

Cu acest carnet aveţi dreptul la: 

• tratamente urgente, sau in orice caz esenţiale, la ambulator şi la spital in caz 

de boală sau de accident. 

• Intervenții de medicina preventivă şi serviciuri de îngrijire sanitare 



• îngrijirea farmaceutică 

 

Pentru a obţine carnetul ENI este necesar să arătaţi paşaportul sau buletinul, şi 

declaraţia de domiciliu pe teritorul regiunal. 

La Foggia se poate scoate canetul ENI la ASL în Piazza della Libertà 1, de luni până 

vineri de la 8.30 la 12.30, marţia şi joia şi de la 15.30 la 17.00. 

La Cerignola se poate scoate canetul ENI la ASL în viale XX Settembre,  de luni până 

vineri de la 8.30 la 12.30, marţia şi joia şi de la 15.30 la 17.00. 

La Ortanova se poate scoate canetul ENI la  Poliambulatorio în Corso Umberto I, de 

luni până vineri de la 7.30 la 11.30 şi de la 15.00 la 17.00. Sâmbăta de la 7.30 la 

11.30. 

La Stornara se poate scoate canetul ENI la  Poliambulatorio în Via La Menola de luni 

până vineri de la 7.30 la 11.30 şi de la 15.00 la 17.00. Sâmbăta de la 7.30 la 11.30.  

La Manfredonia se poate scoate canetul ENI la ASL în Via Barletta 1, de luni până 

vineri de la 7.30 la 11.30 şi de la 15.00 la 17.00. Sâmbăta de la 7.30 la 11.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


