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Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale 
 

“Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale” 
 
 
 

1. Întrebare: Ce înseamnă „ataşat pe probleme de muncă şi sociale”? 
 
Răspuns: Este reprezentantul Ministerului Muncii și Justiției Sociale în cadrul 
misiunilor permanente ale României în străinătate. 
 

2. Întrebare: Care sunt atribuţiile ataşatului pe probleme de muncă şi sociale? 
 
Răspuns: Ataşatul pe probleme de muncă şi sociale are următoarele atribuţii 
principale: 
a) susţinerea şi protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate; 
b) promovarea mobilităţii lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene; 
c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale; 
d) promovarea şi respectarea drepturilor lucrătorilor români aflaţi în 
străinătate, în conformitate cu legile şi normele internaţionale, cu valorile 
drepturilor omului, libertăţii şi democraţiei; 
e) combaterea muncii ilegale a cetăţenilor români în străinătate; 
f) activarea pieţei forţei de muncă din ţara unde funcţionează către solicitanţi 
din România; 
g) asigurarea legăturii permanente dintre lucrătorii români din străinătate şi 
instituţiile şi structurile Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România.  
 

3. Întrebare: Câţi ataşaţi pe probleme de muncă are MMJS şi în ce ţări?  
 

Răspuns: MMJS are 10 ataşaţi pe probleme de muncă şi sociale care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor misiuni permanente ale României: 
- Ambasada României în Ungaria 
- Ambasada României în Republica Franceză  
- Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord 
- Ambasada României în Regatul Spaniei 
- Ambasada României în Republica Federală Germania 
- Ambasada României în Regatul Suediei  
- Ambasada României în Republica Italiană 
- Ambasada României în Republica Elenă 
- Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos 
- Consulatul General al României în Dubai 
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4. Întrebare: Care sunt datele de contact ale ataşatului pe probleme de muncă şi 

sociale din Republica Italiană? 
 

Răspuns: Ambasada României în Republica Italiană 
Adresa: via Nicolo' Tartaglia 36, Roma 00197 
 
Sfîrloagă Andrei-Bogdan 
 
Nr. de telefon fix: 00 39 06 80696326 
                                     06 80696326 - apelabil din Italia 
Nr. de fax:            00 39 06 8084995  
                                     06 8084995 - apelabil din Italia 
Adresa de e-mail: roma.social1@mae.ro 

 
 
Ambasada României în Republica Italiană 
 
5. Întrebare: Cum poate un cetăţean român să găsească de lucru în Italia? 
 

Răspuns: Pentru găsirea unui loc de muncă în Italia puteţi contacta: 
În România: 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – ANOFM: Strada Avalanşei, 
nr. 20-22, sector 4, Bucureşti; tel./fax: 004021.303.98.39; site web: 
http://www.anofm.ro, www.muncainstrainatate.anofm.ro care oferă servicii 
de mediere a forţei de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul portalului 
mobilităţii europene, EURES: http://eures.anofm.ro/. 

Atenţie! Dacă decideţi să apelaţi la o societate comercială ce are ca activitate 
principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă", solicitanţii locurilor de 
muncă din străinătate trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de 
muncă în raza căruia societatea îşi are sediul şi în vederea solicitării de 
informaţii referitoare la:  
- înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă;  
- sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul.  
De asemenea, trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de 
muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de 
reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, 
număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata 
timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, 

mailto:mirela.videa@mmuncii.ro
http://www.anofm.ro/
http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/
http://eures.anofm.ro/
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condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de 
protecţie socială.  
Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării 
cetăţenilor români în străinătate.  
Fiecare inspectorat teritorial de muncă prezintă pe website-ul său lista 
societăţilor comerciale înregistrate având ca obiect de activitate plasarea 
forţei de muncă în străinătate.  
Conform legii, agentul de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie o societate 
românească ce are ca activitate principală selecţia și plasarea forţei de muncă 
în străinătate, să dispună de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii, să aibă încadrat în muncă personal cu experienţă în 
domeniul forţei de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă 
ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare 
la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor 
aflaţi în evidenţa lor, să încheie cu persoane juridice, persoane fizice şi 
organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte 
ferme de locuri de muncă şi să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de 
muncă în a cărui rază îşi are sediul.  
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii 
români contracte de mediere. Aceste contracte trebuie să conţină, printre 
altele, elementele principale privind tariful de mediere, durata contractului şi 
modul de soluţionare a eventualelor litigii.  
De asemenea, agenţii au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de 
muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.  

 
 În Italia:  
 (Serviciul Public de Ocupare) 
În Italia aveţi posibilitatea să vă înscrieţi la centrele pentru ocupare („centri 
per l’impiego”). Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă trebuie să se 
adreseze Centrului de ocupare competent teritorial în funcţie de propriul 
domiciliu. 
 
Pentru a identifica cel mai apropiat centru de ocupare de casă, puteţi consulta 
site-ul www.cliclavoro.gov.it, portalul public de ocupare din Italia. În cadrul 
fiecărui centru de ocupare funcţionează serviciul EURES care oferă informaţii 
cu privire la ofertele de muncă din Spaţiul Economic European. 
 
Pe portalul Cliclavoro puteţi încărca propriul CV şi evalua ofertele de locuri de 
muncă din Italia şi Europa (la secţiunea Eures). 
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De asemenea, vă puteţi adresa firmelor de intermediere private. În prezent 
sunt autorizate de către Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale să desfăşoare 
acest tip de activitate, peste 700 de firme de intermediere. 

Atenţie: Potrivit legii, firmele de intermediere din Italia trebuie să se înscrie 
în mod obligatoriu în Registrul informatic al Ministerului Muncii şi Politicilor 
Sociale, după ce au fost autorizate să desfăşoare acest tip de activitate.   
Accesând portalul public de ocupare 
www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx, puteţi verifica 
online dacă o societate este înregistrată în Registrul informatic menţionat 
anterior şi, în consecinţă, dacă funcţionează legal. 
De regulă, societăţile de intermediere din Italia, nu au dreptul să perceapă 
comisioane de intermediere de la lucrătorii intermediaţi. 
Înainte de a începe o colaborare cu o firmă de intermediere din Italia, este 
important să vă asiguraţi că aceasta există şi funcţionează legal, pentru a 
evita să deveniţi victima unei înşelăciuni. 

 
Numeroase publicaţii conţin anunţuri cu locuri de muncă vacante atât la nivel 
regional, cât şi la nivel naţional. 
Cu ajutorul internetului puteţi căuta firmele din domeniile care vă interesează, 
cărora le puteţi trimite propria candidatura. 

 
6. Întrebare: Care este procedura pentru angajarea legală în Italia a unui    

cetăţean român? 
 

Răspuns: Cetăţenii români se pot angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii 
italieni, fără să fie necesară obţinerea unei autorizări de angajare (permis de 
muncă).  
Cum mă angajez legal în Italia? 
- Trebuie să obţineţi de la autoritatea competentă (Agenzia delle Entrate) 
codul fiscal (codice fiscale); 

Atenţie!!!: Codurile fiscale generate pe internet nu sunt valabile. Adresaţi-vă 
instituţiei italiene Agenzia delle Entrate, pentru obţinerea codului dvs. fiscal. 
În România, vă puteţi adresa Ambasadei Italiei la Bucureşti: 
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Templates/Pagina_Int
ermedia.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bF7D65E3A-C1EE-43B8-9474-
BE28D65D0929%7d&NRORIGINALURL=%2fAmbasciata_Bucarest%2fMenu%2fInform
azioni_e_servizi%2fServizi_consolari%2fCodiceFiscale%2f&NRCACHEHINT=NoModi
fyGuest 
Dacă nu deţineţi un cod fiscal eliberat de Agenzia delle Entrate sau de 
misiunile diplomatice italiene din România, nu vă veţi putea înscrie la INPS şi 

http://www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Templates/Pagina_Intermedia.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bF7D65E3A-C1EE-43B8-9474-BE28D65D0929%7d&NRORIGINALURL=%2fAmbasciata_Bucarest%2fMenu%2fInformazioni_e_servizi%2fServizi_consolari%2fCodiceFiscale%2f&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Templates/Pagina_Intermedia.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bF7D65E3A-C1EE-43B8-9474-BE28D65D0929%7d&NRORIGINALURL=%2fAmbasciata_Bucarest%2fMenu%2fInformazioni_e_servizi%2fServizi_consolari%2fCodiceFiscale%2f&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Templates/Pagina_Intermedia.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bF7D65E3A-C1EE-43B8-9474-BE28D65D0929%7d&NRORIGINALURL=%2fAmbasciata_Bucarest%2fMenu%2fInformazioni_e_servizi%2fServizi_consolari%2fCodiceFiscale%2f&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Templates/Pagina_Intermedia.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bF7D65E3A-C1EE-43B8-9474-BE28D65D0929%7d&NRORIGINALURL=%2fAmbasciata_Bucarest%2fMenu%2fInformazioni_e_servizi%2fServizi_consolari%2fCodiceFiscale%2f&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest/Templates/Pagina_Intermedia.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bF7D65E3A-C1EE-43B8-9474-BE28D65D0929%7d&NRORIGINALURL=%2fAmbasciata_Bucarest%2fMenu%2fInformazioni_e_servizi%2fServizi_consolari%2fCodiceFiscale%2f&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
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nu vă va fi recunoscut stagiu de cotizare. Astfel, veţi întâmpina probleme, 
până la reglementarea situaţiei, cu primirea unor eventuale prestaţii de 
securitate socială (pensie, alocaţie pentru nucleul familial, indemnizaţie de 
şomaj, etc.). 

- Cu cel puţin o zi înainte de începerea propriu-zisă a muncii, angajatorul este 
obligat să transmită comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului 
de muncă la centrul pentru plasare în muncă competent/”centro per 
l’impiego” şi la institutele de protecţie socială competente (Institutul Naţional 
pentru Protecţie Socială - I.N.P.S. şi Institutul Naţional de Asigurare împotriva 
Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale - I.N.A.I.L.), în conformitate cu 
prevederile legislaţiei italiene în domeniu; 
- Trebuie să solicitaţi înscrierea în Registrul de evidenţă a 
populaţiei/”Anagrafe” de la nivelul Primăriei locale, în caz de şedere mai mare 
de 3 luni. 

 
7. Întrebare: Ce trebuie să facă cetăţeanul român dupa ce a sosit pe teritoriul     

Italiei pentru a sta legal în această ţară? 
 

Răspuns: Şederea pentru o perioadă mai mică de trei luni 
Aveţi dreptul de a sta pe teritoriul Italiei o perioadă de maxim trei luni, fără 
nici o condiţie sau formalitate de îndeplinit, dacă deţineţi un document de 
identitate în curs de valabilitate (carte de identitate / paşaport). Totodată, de 
acest drept beneficiază şi membrii dvs. de familie care vă însoţesc şi nu au 
cetăţenia unui stat membru UE, au un paşaport valabil şi viza de intrare în 
Italia, atunci când este cazul. 
 
Conform Decretului legislativ nr. 32/2008, cetăţeanul UE sau membrul său de 
familie, se poate prezenta la un birou de poliţie pentru a-şi declara propria 
prezenţă pe teritoriul naţional. În cazul în care această declaraţie de prezenţă 
nu a fost efectuată, se presupune, în lipsa unei probe contrare, că şederea s-a 
prelungit peste termenul de trei luni.  
 
Şederea pentru o perioadă mai mare de trei luni 
Pentru a sta pe teritoriul Italiei pentru o perioadă mai mare de 3 luni de zile, 
cetăţeanul român trebuie să se înscrie la Registrul de evidenţă a 
populaţiei/„Anagrafe”. Pentru aceasta, pe lângă fotocopiile unui document de 
identitate în curs de valabilitate (paşaport sau carte de identitate) şi ale 
codului fiscal, este necesar să se depună documentaţie specifică, care variază 
în funcţie de motivul şederii, după cum urmează: 
1.  Dacă şederea este pentru motive de muncă: trebuie depusă documentaţie 
care să ateste existenţa raportului de muncă (de exemplu: copie după 
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contractul de muncă, ultimul fluturaş de salariu, chitanţa care atestă plata 
contribuţiilor de asigurări sociale, comunicarea obligatorie privind începerea 
raportului de muncă etc.).  
 
Pentru înscrierea lucrătorilor autonomi în Registrul de evidenţă a populaţiei, 
este suficientă prezentarea certificatului de înscriere la Camera de Comerţ sau 
a atestatului de plătitor al taxei pe valoarea adăugată (cod TVA) eliberat de 
Secţia Financiară locală (Agenzia delle Entrate). 
 
Dacă exercitaţi o profesie liberală trebuie să prezentaţi atestatul de înscriere 
în respectivul ordin profesional. 
 
Lucrătorii sezonieri pot solicita înscrierea în Registrul populaţiei temporare. 
Înscrierea în respectivul registru are valabilitatea de 1 an.  
Pentru înscrierea lucrătorilor detaşaţi în Registrul de evidenţă a populaţiei 
este necesară prezentarea declaraţiei filialei italiene a firmei principale. 
 
2.  Dacă şederea este pentru motive de studiu sau de formare profesională, 
trebuie să se demonstreze că cetăţeanul român deţine resurse economice 
suficiente pentru a se întreţine pe sine şi, eventual, pe membrii săi de familie. 
Pentru stabilirea cuantumului resurselor economice suficiente, se ia în 
considerare valoarea anuală a alocaţiei sociale. În anul 2014 valoarea anuală a 
acesteia este de 5.818,93 euro (447,61 euro/lună). Această sumă este 
considerată suficientă pentru şederea solicitantului şi a unui membru de 
familie. Aceasta trebuie dublată în cazul în care mai există unul sau doi membri 
de familie în plus. Se triplează dacă membrii de familie sunt peste 5. Deţinerea 
resurselor economice poate fi atestată şi printr-o declaraţie pe proprie 
răspundere. De asemenea, trebuie depusă dovada privind asigurarea medicală, 
iar în cazul şederii pentru motive de studiu trebuie depusă şi documentaţie 
care atestă înscrierea la un institut de învăţământ public sau privat recunoscut. 
3.  
4.  Pentru înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei a membrului de 
familie comunitar, care însă nu deţine dreptul autonom de şedere, trebuie 
depusă documentaţie care să ateste calitatea de membru de familie sau de 
membru de familie aflat în întreţinere. 
 
Pentru a se putea înscrie în Registrul de evidenţă a populaţiei, membrii de 
familie proveniţi din state terţe, trebuie să solicite iniţial de la Chestură, 
eliberarea „cărţii de şedere pentru membru de familie al UE”, care are o 
valabilitate de 5 ani.  
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Membrii de familie ai cetăţenilor UE care pot obţine dreptul de şedere în Italia 
sunt: „soţul/soţia, descendenţii proprii sau ai soţului/soţiei (cu vârsta de până 
la 21 de ani) şi ascendenţii direcţi, aflaţi în întreţinere, proprii sau ai 
soţului/soţiei, indiferent de gradul de rudenie”. 
 
Pentru înscrierea în registrul de evidenţă a populaţiei se achită o taxă de 
timbru de 32,50 euro. În fapt, este vorba de două taxe, în valoare de 16 euro, 
respectiv 16,50 euro. Prima taxă se plăteşte atunci când se solicită la Primărie 
înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei, iar cea de-a doua, este 
necesară pentru a primi atestatul respectiv. 

Atenţie!!! Potrivit prevederilor Decretului legislativ 32/2008, absenţa 
înscrierii la Serviciul de evidenţa populaţiei poate duce la îndepărtarea de pe 
teritoriul italian. 

 
Cetăţenii care se află legal în Italia de cel puţin 5 ani pot obţine dreptul de 
şedere permanentă. Pentru calcularea acestei perioade se ia ca reper „data de 
începere a valabilităţii documentului de şedere pe care interesatul îl deţine”. 
Continuitatea şederii nu este prejudiciată de absenţe care nu depăşesc în total 
6 luni pe an, precum şi de absenţe mai mari, necesare pentru îndeplinirea 
serviciului militar, respectiv absenţe de până la 12 luni consecutive pentru 
motive relevante, ca de exemplu, sarcina şi maternitatea, boli grave, studii sau 
formare profesională ori detaşare pentru motive de muncă într-un alt stat 
membru sau într-o ţară terţă. 

 
8. Întrebare: Dacă un cetăţean român se mută în Italia are dreptul la prestaţii din 

partea sistemului de securitate socială italiană? 
 

Răspuns: Sistemul de securitate socială din Italia acoperă următoarele situaţii: 
bătrâneţe, invaliditate, urmaşi, boală, şomaj, pensionare anticipată, 
maternitate/paternitate,  protecţia familiilor, accidente de muncă şi boli 
profesionale. 
 
Sistemul de asigurări sociale are următoarele caracteristici principale:  
- Toate persoanele care lucrează pe teritoriul Italiei sunt asigurate, în mod 
obligatoriu, prin asigurările de securitate socială. 
- Cele mai multe dintre prestaţiile menţionate mai sus,  administrate de 
Sistemul General de Asigurări Obligatorii al INPS, se acordă următoarelor 
categorii de lucrători: angajaţi din sectorul privat, lucrători independenţi 
(comercianţii, meşteşugarii, arendaşii, fermierii şi chiriaşii) şi 
„parasubordinati”.  
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- Sistemul de asigurări care oferă protecţie lucrătorilor în caz de boli 
profesionale, accidente sau deces la locul de muncă, finanţat din contribuţiile 
angajatorilor, este administrat de INAIL (Institutul Naţional de Asigurări 
împotriva Accidentelor de Muncă). Se acordă: prestaţii temporare, rente 
viagere în caz de invaliditate permanentă, ajutoare de deces. 
- Se acordă, de asemenea, alocaţii de tipul ajutorului social, acordate în 
funcţie de venit şi prestaţii de îngrijire pe termen lung, acordate familiilor şi 
persoanelor nevoiaşe, pentru limită de vârstă, venituri mici, handicap fizic. 
Aceste prestaţii sunt finanţate din impozitele generale şi sunt plătite fie de 
INPS, fie de municipalităţile competente.  
- Prestaţiile medicale în natură sunt acordate de Serviciul Naţional de 
Sănătate (Servizio Sanitario Nazionale), fiind finanţate din impozitele generale 
şi administrate la nivel regional.  
- Sistemul italian de asigurări sociale este finanţat atât prin intermediul 
contribuţiilor la asigurările sociale plătite de angajatori şi angajaţi, cât şi prin 
veniturile fiscale generale. Contribuţiile sunt plătite în contul asigurărilor ce 
aparţine fiecărui lucrător, reprezentând: 33% din câştigurile salariale brute 
pentru salariaţi; 20% pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente 
(dar acestea o să crească treptat până la 24% în 2018); 27,72% pentru lucrătorii 
salariaţi înscrişi la Sistemul gestiunilor separate (crescând treptat până la 33% 
în 2018. 

 
9. Întrebare: Care sunt condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj de către 

sistemul italian de şomaj? 
Răspuns: Asigurarea socială pentru angajare (ASPI) se acordă majorităţii 
categoriilor de lucrători salariaţi, inclusiv ucenicilor („apprendisti”) şi 
lucrătorilor – asociaţi din cooperative („soci lavoratori di cooperativa”) care au 
un raport de muncă salariată.  
 
Ce categorii de lucrători nu primesc ASPI? 

 Lucrătorii agricoli nu intră în câmpul de aplicare al ASPI, continuând să 
primească indemnizaţia de şomaj. 

 Nu sunt acoperiţi de ASPI lucrătorii cu contracte de muncă pe perioadă 
nedeterminată din administraţia publică. Pentru aceste categorii, se aplică în 
continuare prevederile Legii nr. 247/2007. 

 Nu au dreptul la ASPI: lucrătorii care şi-au dat demisia („dimissioni”) sau au 
încetat raportul de muncă cu acordul părţilor („risoluzione consensuale”), cu 
excepţia cazurilor de aşa-zise „concedieri economice” introduse prin Legea nr. 
92/2012. 
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Condiţii de acordare  
Condiţiile de acordare (aceleaşi ca şi pentru obţinerea fostei indemnizaţii de 
şomaj) sunt următoarele: să fie plătite cel puţin 52 săptămâni de contribuţii de 
asigurări sociale în ultimii 2 ani, înaintea întreruperii raportului de muncă şi, de 
asemenea, cel puţin o contribuţie săptămânală plătită în perioada dinaintea 
celor doi ani. 
Este necesar ca după încetarea raportului de muncă, să vă prezentaţi la Centrul 
pentru ocupare competent teritorial („centro per l`impiego”) pentru a da o 
declaraţie din care să rezulte că sunteţi disponibil pentru a vă reangaja 
imediat. În viitor, va fi posibilă prezentarea la INPS a respectivei declaraţii. 
 
Cuantumul ASPI 
Cuantumul ASPI se acordă în funcţie de nivelul salariului: 

 75% din salariul mediu lunar (dacă acesta este mai mic sau egal cu 1.180 
Euro1); 

 1.180 Euro X 75% + 25% (Salariul lunar – 1.1802) – dacă salariul mediu lunar 
depăşeşte 1.180 Euro. 
Perioadele în care lucrătorul beneficiază de ASPI se asimilează stagiului de 
cotizare, sub forma contribuţiilor săptămânale „figurative”, calculate în baza 
mediei salariilor impozabile din ultimii 2 ani. 
 
Cererea pentru obţinerea ASPI 
Cererea trebuie prezentată la INPS, exclusiv pe cale telematică, în maxim 2 
luni de la momentul în care lucrătorul are dreptul la prestaţie. De regulă, 
dreptul la prestaţie începe din a 8 a zi de la încetarea raportului de muncă. 
Acordarea ASPI este condiţionată de menţinerea situaţiei de şomaj. 
Cererea poate fi prezentată online (www.inps.it), apelând Contact center-ul 
(803.164 gratuit pentru telefoanele fixe, 06164164 pentru telefoanele mobile). 
De asemenea, vă puteţi adresa instituţiilor de asistenţă denumire ”patronati”. 
 
Ce se întâmplă dacă în perioada în care şomerul beneficiază de ASPI, îşi găseşte 
un loc de muncă 
Dacă şomerul îşi găseşte un nou loc de muncă, ASPI va fi suspendată, pentru 
maxim 6 luni, pe baza comunicării privind instaurarea locului de muncă, ce 
trebuie efectuată obligatoriu de către angajator, conform legii. 
În cazul unui nou loc de muncă de tip „autonom”, beneficiarul trebuie să 
informeze INPS în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, declarând 
venitul anual pe care urmează să îl realizeze. Dacă venitul obţinut nu 
depăşeşte limita stabilită pentru menţinerea calităţii de şomer (4.800 Euro 

                                            
1
 Se stabileşte anual, în funcţie de variaţia indicatorului ISTAT privind preţurile 

2
 Diferenţa nu poate depăşi 1.119 euro (valoare recalculată anual) 

http://www.inps.it/
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anual - pentru munca autonomă), INPS va continua să plătească ASPI, însă va 
diminua valoarea indemnizaţiei. 
 
Încetarea acordării ASPI 
Se pierde dreptul la primirea ASPI în următoarele situaţii: 

 Încetarea stării de şomaj; 

 Încadrarea în muncă – obţinerea unui contract de muncă salariată, a cărui 
durată depăşeşte 6 luni; 

 Începerea unei activităţi autonome, fără ca lucrătorul să fi comunicat acest 
aspect la INPS; 

 Pensionarea pentru limită de vârstă (pensione di vecchiaia) sau pensionarea 
anticipată (pensione anticipata); 

 Dobândirea dreptului la alocaţie ordinară de invaliditate (assegno ordinario 
di invalidita), cu condiţia ca lucrătorul să nu fi optat pentru primirea ASPI sau 
MINI ASPI. 
 
Perioada de acordare 
ASPI va creşte gradual, astfel: 

Vârsta 2014 2015 2016 

Cel mult 50 de ani  8 luni 10 luni 12 luni 

Între 50 şi 55 de ani 12 luni 12 luni 12 luni 

Cel puţin 55 de ani 14 luni 16 luni 18 luni 

 
În cazul indemnizaţiei de mobilitate (indennita di mobilita), perioada maximă 
de acordare a acestei prestaţii va rămâne neschimbată în 2014. Din 2015, 
perioada de acordare a indemnizaţiei de mobilitate se va schimba gradual, 
până în 2017, când va avea aceeaşi durată ca şi în cazul ASPI, astfel: 
Perioada de acordare, în funcţie de zona geografică: 
 

Zonă geografică / vârstă 2014 2015 2016 2017 

C-N / până la 39 de ani 12 luni 12 luni 12 luni 12 luni 

C-N / între 40 şi 49 de ani 24 luni 18 luni 12 luni 12 luni 

C-N / între 50 şi 54 de ani 36 luni 24 luni 18 luni 12 luni 

C-N / cel puţin 55 de ani 36 luni 24 luni 18 luni 18 luni 

S / până la 39 de ani 24 luni 12 luni 12 luni 12 luni 

S / între 40 şi 49 de ani 36 luni 24 luni 18 luni 12 luni 

S / între 50 şi 54 de ani 48 luni 36 luni 24 luni 12 luni 

S / cel puţin 55 de ani 48 luni 36 luni 24 luni 18 luni 

Unde C-N = Centru Nord iar S = Sud 
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Prestaţia de şomaj - MINI ASPI  
   
Pentru muncile de tip discontinuu şi sezonier a fost introdusă indemnizaţia MINI 
ASPI care are rolul de a înlocui vechea indemnizaţie cu cerinţe limitate 
(indennita con requisiti ridotti). 
Cererea se prezintă după aceleași modalități ca și ASPI, pe cale telematică, în 
maxim 2 luni de la momentul în care lucrătorul are dreptul la prestaţie. De 
regulă, dreptul la prestaţie începe din a 8-a zi de la încetarea raportului de 
muncă. 
 
Lucrătorii care pot dovedi că au lucrat legal cel puţin 13 săptămâni în ultimele 
12 luni au dreptul la MINI ASPI, calculată după aceleaşi modalităţi ca şi ASPI. 
Durata MINI ASPI se calculează astfel: jumătatea perioadei lucrate în ultimele 
12 luni.  
 
MINI ASPI se suspendă din oficiu pe baza comunicării obligatorii privind 
instaurarea raportului de muncă efectuate de angajator în situaţia contractelor 
de muncă salariată, pentru maxim 5 zile. După expirarea perioadei de 
suspendare, plata indemnizaţiei va fi reluată de la momentul la care a fost 
suspendată.  
 
Indemnizaţia de şomaj pentru domeniul agricol 
 
Lucrătorii din domeniul agricol continuă să primească indemnizaţia de şomaj şi 
după 01.01.2013. 
Pentru a putea beneficia de indemnizaţia de şomaj lucrătorii agricoli trebuie: 

 Să aibă contribuţiile de asigurări sociale plătite, de cel puţin 2 ani; 

 Să fi lucrat cel puţin 102 zile în ultimii 2 ani înaintea prezentării cererii şi să 
figureze în listele nominale ale lucrătorilor agricoli salariaţi (contractele cu 
durată determinată) / să fi lucrat în baza unui contract pe durată 
nedeterminată în anul pentru care se solicită acordarea prestaţiei. 
Indemnizaţia reprezintă 40% din salariu şi se acordă pentru numărul de zile 
lucrate în anul anterior, până la un maxim de 180 de zile. Din respectiva sumă 
se scade procentul de 9% pentru fiecare zi plătită până la maxim 150 de zile.  
 
În cazul muncitorilor cu contracte pe perioadă nedeterminată, indemnizaţia 
reprezintă 30% din salariu. 
 
Cererea trebuie să fie prezentată până la 31 martie din anul următor, după 
încetarea activităţii. 



 
 

 

 

 

Strada Dem.I.Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, București 

Tel./Fax: 004 021 312 13 17  

drici@mmuncii.ro 

www.mmuncii.ro 

 
 

Atenţie: 
1. În situaţia în care condiţia privind stagiul minim de cotizare pentru şomaj 
prevăzut de legislaţia existentă în Italia nu este îndeplinită, se poate aplica 
principiul totalizării, respectiv perioada de asigurare realizată în Italia se va 
cumula cu perioada de asigurare realizată anterior în România.  Perioadele de 
asigurare realizate în România sunt certificate prin Formularul U1/E301 emis 
de Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Agenţia 
Judeţeană/Agenţia Municipiului Bucureşti) de care lucrătorul român aparţine 
cu ultimul domiciliul sau reşedinţa pe care le-a avut în România.  
Vă recomandăm ca, în situaţia în care vă încetează activitatea în România şi 
urmează să vă desfăşuraţi activitatea într-un alt Stat Membru, de exemplu în 
Italia, să solicitaţi AJOFM / AMOFM Bucureşti eliberarea formularului U1/E 
301, chiar dacă nu anticipaţi o situaţie de şomaj. În felul acesta, în momentul 
solicitării dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj, dacă este 
necesară totalizarea perioadelor de asigurare realizate, veţi câştiga timp şi 
veţi beneficia imediat de deschiderea dreptului. 
2. Potrivit prevederilor legale în vigoare, lucrătorul care a obţinut 
indemnizaţia de şomaj în Italia, se poate deplasa în România, pentru căutarea 
unui loc de muncă, putându-şi menţine dreptul  la indemnizaţia de şomaj 
pentru o perioadă de maxim 3 luni (cu posibilitate de prelungire pentru încă 3 
luni), cu ajutorul formularului european U2 (exportul prestaţiei de şomaj). În 
acest caz, pentru a beneficia de plata indemnizaţiei este necesar să se 
înregistreze, în termen de 7 zile de la data autorizării exportului, ca persoana 
în căutarea unui loc de muncă în evidenţele agenţiei judeţene pentru ocuparea 
forţei de muncă de care aparţine cu domiciliul sau reşedinţa din România. În 
acest scop, va prezenta formularul U2 emis de INPS. Dacă aţi revenit în 
România şi nu aţi îndeplinit formalităţile prezentate mai sus, există riscul 
crescut ca INPS să vă sisteze plata indemnizaţiei de şomaj. 

 
NASPI 
 
Pentru cei care și-au pierdut involuntar locul de muncă începând cu 1 mai 2015 
și care îndeplinesc următoarele condiții, se va acorda noua indemnizație de 
șomaj – NASPI 
 
 Indemnizaţia de şomaj NASPI se acordă lucrătorilor (inclusiv ucenicilor; 

lucrătorilor – asociaţi din cadrul cooperativelor care au un raport de muncă 
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salariată; personalul artistic cu contract de muncă salariată) în următoarele 
condiţii: 
 
•  şi-au pierdut involuntar locul de muncă, începând cu 01 mai 2015; 
 
NASPI nu se acordă lucrătorilor: 
o care şi-au dat demisia (cu excepţia demisiei pentru justă cauză / în 
timpul perioadei de protecţie a maternităţii la locul de muncă – 300 de zile de 
la data presupusă a naşterii)  
sau  
o al căror raport de muncă a încetat prin acordul părţilor (cu excepţia 
situaţiei în care s-a ajuns la această decizie în cadrul parcurgerii tentativei de 
conciliere a unui litigiu de muncă realizată de Direcţia Teritorială de Muncă); 
 
• Au minim 13 săptămâni de contribuţii pentru şomaj, în ultimii 4 ani 
anteriori pierderii locului de muncă; 
 
• Au lucrat efectiv minim 30 de zile, în ultimele 12 luni anterioare 
pierderii locului de muncă, perioadă în care să fi fost plătită cel puţin 
contribuţia minimă. 
 
NASPI se plăteşte lunar, pentru jumătate din săptămânile lucrate (în care 
lucrătorul a fost asigurat împotriva şomajului) în ultimii 4 ani. Nu sunt luate în 
considerare perioadele de asigurare care au fost luate deja în calcul la 
acordarea unor prestaţii de şomaj anterioare. 
 
Pentru a putea beneficia de NASPI, lucrătorii aflaţi în situaţiile prezentate mai 
sus, trebuie să prezinte cererea la INPS, în termenul limită de 68 de zile de la 
pierderea locului de muncă. 
 
Cererea poate fi prezentată prin următoarele modalităţi: 
• Accesând site-ul www.inps.it (este necesar ca solicitantul să se 
înregistreze pe site-ul INPS şi să obţină de la INPS un cod PIN, în acest sens); 
• Apelând la una din instituţiile de asistenţă a lucrătorilor denumită 
„patronato”, care, potrivit legii, trebuie să sprijine gratuit lucrătorii să 
prezinte respectiva cerere; 
• Accesând centrul de contact integrat INPS INAIL (sunând de la un telefon 
fix la numărul: 803.164 sau de la un telefon celular: 06.164.164). 
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10. Întrebare: Cum se poate obţine alocaţia pentru copil din partea sistemului de 
securitate socială italian? 

 
Răspuns: Un cetăţean comunitar care lucrează într-un stat membru al Uniunii 
Europene are drept la prestaţiile familiale prevăzute de legislaţia ţării de 
angajare. Dacă lucraţi legal în Italia şi vă încadraţi în limitele de venit stabilite 
anual, aveţi dreptul la alocaţie pentru nucleul familial pentru dvs. şi pentru 
membrii dvs. de familie, indiferent dacă aceştia locuiesc în Italia sau în 
România. 
Nu puteţi primi simultan, aceleaşi drepturi, din Italia şi din România. Pentru a 
putea decide asupra deschiderii dreptului dvs. la respectiva prestaţie, INPS 
poartă corespondenţă cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
competentă teritorial din România, prin formulare europene (E401, E411). 
Alocaţia pentru nucleul familial poate fi solicitată pentru următorii membri de 
familie: 
- solicitantul alocaţiei; 
- soţul/soţia solicitantului de care acesta/aceasta nu este despărţit/despărţită 
legal; 
- copiii (legitimi, adoptaţi, naturali recunoscuţi, născuţi dintr-o căsătorie 
precedentă a celuilalt soţ şi încredinţaţi acestuia) şi nepoţii pe cale ascendentă 
cu vârstă mai mică de 18 ani încredinţaţi spre creştere; 
- copiii majori cu handicap care, din motive fizice sau mentale, se află în 
incapacitate de muncă; 
- fraţii, surorile şi nepoţii solicitantului, minori sau majori cu handicap, dacă 
sunt orfani de ambii părinţi şi nu au dreptul la pensie de urmaş. 
De asemenea, în cazul familiilor numeroase (cel puţin 4 copii cu vârsta de până 
la 26 ani), au dreptul la alocaţie, putând fi incluşi de solicitant în nucleul său 
familial, inclusiv copiii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani, dacă aceştia 
sunt studenţi sau ucenici. 
În cazul membrilor de familie aflaţi în România este necesară obţinerea, în 
prealabil, a unei autorizaţii din partea INPS. Pentru eliberarea autorizaţiei, 
INPS solicită Agenţiilor Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială, completarea şi 
transmiterea formularelor europene E 411, E401 (ultimul formular este 
completat de autoritatea competentă în materie de stare civilă). 
Pentru a obţine alocaţia pentru nucleul familial, salariaţii pot prezenta 
formularul “ANF/DIP emis de Institutul Naţional de Protecţie Socială (INPS), 
propriului angajator. Angajatorul va plăti alocaţia pentru întreaga perioadă 
lucrată pentru acesta. 
Personalul casnic / de îngrijire (menajere, îngrijitoare, etc.), lucrătorii din 
agricultură cu contract pe perioadă determinată, lucrătorii înscrişi la 
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Gestiunea Separată a INPS, trebuie să depună cererea pentru obţinerea 
prestaţiei direct la INPS. În aceste situaţii, alocaţia va fi plătită direct de 
către INPS.  
Cererea pentru obţinerea alocaţiei pentru nucleul familial se poate prezenta 
telefonic, online, cât şi cu ajutorul instituţiilor de asistenţă denumite 
”patronati”, care furnizează servicii gratuite, în acest sens. 
Cuantumul alocaţiei variază în funcţie de numărul componenţilor familiei şi de 
venitul total realizat de aceştia. 
De exemplu, pentru perioada 01 iulie 2013 – 31 iunie 2014, în cazul unei familii 
formate din cei doi părinţi şi un minor (în familie nu sunt prezente persoane cu 
handicap) cu un venit total anual de până la 14.198,48 euro, valoarea lunară a 
alocaţiei este 137,50 euro.  În cazul unei familii cu 2 copii minori (aceleaşi 
condiţii de mai sus), valoarea lunară a alocaţiei este de 258,33 euro. 
!!! Alocaţia poate fi solicitată retroactiv pentru ultimii 5 ani lucraţi legal, în 
Italia. 
 
Alocaţia pentru nucleul familial acordată de primării  
 
Este o prestaţie acordată de primării, însă plătită de INPS. 
 
Au dreptul la alocaţia pentru nucleul familial acordată de primării, persoanele 
care îndeplinesc următoarele condiţii: 
- sunt cetăţenii italieni sau comunitari care au reşedinţa în Italia; 
- familiile sunt formate din cel puţin un părinte şi 3 copii minori; 
- veniturile familiei să nu depăşească un anumit nivel. Se ţine cont de 
Indicatorul situaţiei economice (ISE) care, în anul 2014,  pentru un nucleu 
familial format din 5 persoane (cu 3 copii minori), are valoarea de 25.384,91 
euro. 
Dreptul la alocaţia pentru nucleul familial recunoscută de primării încetează 
din prima zi a anului în care venitul realizat de familie depăşeşte limita 
stabilită sau din prima zi a lunii ce urmează celei în care nu mai este 
îndeplinită condiţia privind componenţa familiei. 
Cererea trebuie să fie depusă la primăria de reşedinţă până la 31 ianuarie a 
anului ce urmează celui pentru care se solicită acordarea alocaţiei pentru 
nucleul familial. Trebuie să prezentaţi împreună cu cererea şi o declaraţie cu 
privire la componenţa şi situaţia economică a familiei (ISE). 
Alocaţia este reevalută anual. În anul 2014 valoarea lunară a alocaţiei este de 
141,02 euro. Aceasta se acordă timp de 13 luni. 

 
11. Întrebare: La ce vârstă se poate ieşi la pensie în Italia? 
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Răspuns: Pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârsta este 
necesar ca lucrătorul să fi îndeplinit vârsta de pensionare şi să fi realizat un 
stagiu minim de cotizare de 20 de ani. 
 
Pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă este necesar să fi 
îndeplinit vârsta de pensionare şi să fi lucrat cel puţin 20 de ani (stagiu minim 
de cotizare).  În anul 2016, vârsta de pensionare pentru lucrătorii din domeniul 
privat este: pentru bărbaţi – 66 ani și 7 luni şi pentru femei –65 de ani și 7 
luni. Vârsta de pensionare va creşte treptat. Se preconizează că, în 2020  
vârsta de pensionare a tuturor lucrătorilor (bărbaţi şi femei / public şi privat / 
subordonaţi şi autonomi) va fi de 66 de ani şi 7  luni + o creştere ulterioară 
stabilită în funcţie de evoluţia speranţei de viata. Muncitoarele autonome nu se 
vor putea pensiona decât după împlinirea vârstei de 66 ani și 1 lună . Cele mai 
penalizate vor fi femeile născute în anul 1953, și anume acelea care în 2016 vor 
împlini 63 de ani deoarece în 2018, atunci când vor ajunge la cei 65 de ani și 7 
luni necesari pentru a ieși la pensie se va activa următoarea treaptă și anume 
creșterea cu încă câteva luni a pragului de pensionare în rândul femeilor în 
Italia și așa mai departe în 2019 (pentru detalii suplimentare vezi capitolul 
„Cum este reglementat sistemul naţional de pensii”).  
 
În anul 2016, pensia anticipată este recunoscută lucrătorilor cu un stagiu 
minim de cotizare de 42 de ani și 10 luni (în cazul bărbaţilor) şi 41 de ani și 
10 luni (în cazul femeilor). Începând cu anul 2016 în Italia se va reduce 
coeficientul de pensie anticipată pentru bărbați cu până la 13%. 
 
Vârsta de pensionare va creşte treptat, tinzând spre egalizarea condiţiilor de 
pensionare între toate categoriile de lucrători, bărbaţi şi femei. Se 
preconizează că, în 2018 vârsta de pensionare a tuturor lucrătorilor (bărbaţi şi 
femei / public şi privat / subordonaţi şi autonomi) va fi de 66 de ani şi 3 luni + 
o creştere ulterioară stabilită în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă. 
Menţiuni: 
- Lucrătoarele care până la 31 decembrie 2012 au realizat un stagiu minim de 
cotizare de 20 de ani şi au împlinit vârsta de 60 de ani, se vor putea pensiona la 
împlinirea vârstei de 64 de ani. 
- În mod excepţional, lucrătorii (bărbaţi şi femei) înregistraţi la INPS, care 
până la 31 decembrie 2012 au realizat un stagiu de cotizare de 36 de ani şi au 
împlinit vârsta de 60 de ani sau un stagiu de cotizare de 35 de ani şi vârsta de 
61 de ani se vor putea pensiona la împlinirea vârstei de 64 de ani; 
- Se aplică în continuare vechile prevederi în cazul lucrătorilor care şi-au 
desfăşurat activitatea în condiţii grele de muncă (aşa zisele "lavori usuranti"). 
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Pensia anticipată: În anul 2015 pensia anticipată este recunoscută lucrătorilor 
cu un stagiu minim de cotizare de 42 de ani şi 6 luni (bărbaţi) şi 41 de ani şi 6 
luni (femei). Sunt prevăzute penalizări pentru pensionarea anticipată, astfel: 1 
procent pentru primii 2 ani de anticipare (faţă de vârsta de 62 de ani) şi 
ulterior câte 2 procente pentru fiecare an de anticipare. 
Fac excepţie lucrătorii care până la 31 decembrie 2012 au îndeplinit condiţiile 
prevăzute de legislaţia anterioară pentru pensia pentru vechime în muncă 
(pensione di anzianita) şi care se pot pensiona anticipat la 64 de ani, precum şi 
persoanele care au lucrat în condiţii grele de muncă. 
Persoanele care au început să lucreze după 01.01.1996 se pot pensiona 
anticipat la împlinirea vârstei de 63 de ani, cu condiţia să fi realizat un stagiu 
efectiv de cotizare de minim 20 de ani, iar prima pensie primită să nu fie mai 
mică decât 2,8 X valoarea lunară a alocaţiei sociale. 

Atenţie! Vă sfătuim să verificaţi situaţia privind contribuţiile dvs. de asigurări 
sociale fie online, înregistrându-vă pe site-ul INPS, fie adresându-vă INPS sau 
unei instituţii de asistenţă denumită „patronato”, pentru a evita eventuale 
surprize neplăcute.  
În eventualitatea în care aţi descoperit că angajatorul dvs. a omis să vă 
plătească contribuţiile de asigurări sociale, vă sfătuim să prezentaţi, în cel 
mai scurt timp posibil, o plângere la INPS. Potrivit legislaţiei în vigoare, 
contribuţiile de asigurări sociale pot fi recuperate retroactiv pentru o 
perioadă de maxim 5 ani, ce se calculează de la momentul depunerii la INPS a 
plângerii menţionate mai sus. 

 
12. Întrebare: Cum poate avea acces la sistemul asigurărilor de sănătate din Italia 

un cetăţean român? 
 

Răspuns: Pentru înscrierea la Serviciul Sanitar Naţional trebuie să demonstraţi 
fie că lucraţi legal în Italia, fie că sunteţi membru de familie al unui cetăţean 
comunitar care lucrează legal în Italia, fie că deţineţi un atestat de şedere 
permanentă, fie că sunteţi şomer înscris pe listele persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă sau participaţi la un curs de formare profesională, 
fie deţineţi unul dintre următoarele formulare europene: E106, E109, E120, 
E121. 
De asemenea, cetăţenii comunitari, indiferent dacă sunt sau nu rezidenţi pe 
teritoriul Italiei, au dreptul la prestaţii medicale cu caracter urgent. 

 
13. Întrebare: Ce drepturi au lucrătorii români detaşaţi în Italia? 
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Răspuns: Lucrătorilor detaşaţi în Italia de către o întreprindere situată într-un 
alt stat membru UE, trebuie să li se asigure „aceleaşi condiţii de muncă” ca şi 
pentru lucrătorii italieni care desfăşoară activităţi similare. 
În mod concret, dacă activitatea de muncă se desfăşoară în Italia, pe întreaga 
perioadă de detaşare, se aplică prevederile legale italiene (normele legale şi 
contractele colective de muncă) care reglementează următoarele aspecte: 
- programul maxim de lucru şi perioada minimă de odihnă; 
- durata minimă a concediului anual plătit; 
- salariul minim, inclusiv plata orelor suplimentare. Indemnizaţiile specifice 
detaşării sunt considerate parte integrantă a salariului minim, cu condiţia ca 
acestea  să nu fie plătite pentru rambursarea cheltuielilor suportate efectiv ca 
urmare a detaşării, cum ar fi cheltuielile ocazionate de transportul şi cazarea 
lucrătorilor. 
- condiţiile de punere la dispoziţie a lucrătorilor, în special de către agenţii de 
muncă temporară; 
- securitatea, sănătatea şi igiena la locul de muncă; măsurile de protecţie 
privind condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă a femeilor însărcinate sau 
care au născut de curând; 
- egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în 
materie de nediscriminare.  
În ceea ce priveşte sistemul de securitate socială aplicabil, lucrătorilor români 
detaşaţi în Italia li se aplică legislaţia în vigoare în România, ţinându-se cont de 
faptul că, retribuţia considerată ca bază de calcul va fi stabilită conform 
principiului egalităţii de tratament între lucrătorii detaşaţi şi cei autohtoni. 
În cazurile în care sunt depistate cazuri de detaşare în spaţiul comunitar, fără a 
fi garantat tratament egal pentru lucrătorii detaşaţi, în scopul protejării 
drepturilor salariale ale acestora, inspectorii de muncă pot lua măsuri 
împotriva angajatorului aflat în Italia, în baza principiului responsabilităţii 
solidare. 
Înainte ca lucrătorii români să plece în Italia, angajatorul acestora trebuie să 
înregistreze în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL) perioada 
detaşării, precum şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea. 
Totodată, trebuie să solicite la Casa Naţională de Pensii Publice / Direcţia 
Relaţii Internaţionale eliberarea documentului portabil A1 (fostul formular E 
101), iar la Casa Judeţeană/Municipală de Sănătate, eliberarea formularului S1 
(fostul formular E 106). 

 
14. Întrebare: Ce trebuie să facă un cetăţean român pentru a-i fi respectate 

drepturile dacă angajatorul l-a concediat fără motiv sau nu i-a platit salariul la 
timp? 
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Răspuns: Firmele care au mai mult de 15 salariaţi/întreprinderile agricole care 
au mai mult de 5 salariaţi, au obligaţia de a demara procedura de conciliere în 
faţa Comisiei de conciliere din cadrul Direcţiei Teritoriale de Muncă 
competente teritorial şi să informeze angajatul, înainte de a efectua o 
concediere pentru un motiv justificat obiectiv. În solicitarea de realizare a 
procedurii de conciliere, angajatorul trebuie să îşi declare intenţia de a efectua 
concedierea dintr-un motiv obiectiv şi să indice motivele concedierii, precum şi 
eventualele măsuri pentru replasarea profesională a persoanei vizate. 
Un lucrător nu poate fi concediat fără un motiv justificat, respectiv: 

 ”giusta causa” – dintr-un motiv foarte grav care nu mai permite continuarea 
activităţii (exemple de motive conţinute în contractele colective de muncă: 
refuzul nejustificat şi repetat de a munci, refuzul de a relua munca după ce 
medicul a constat inexistenţa unei boli, muncă realizată în folosul terţilor în 
timpul concediului de boală, dacă activitatea respectivă a îngreunat 
însănătoşirea, sustragerea de bunuri de la locul de muncă, etc.). Dacă aţi fost 
concediat din justă cauză, nu aveţi dreptul la preaviz/indemnizaţie pentru 
preaviz neefectuat. 

 ”giustificato motivo” 
o ”giustificato motivo soggettivo”- lipsuri grave observate în desfăşurarea 

activităţii lucrătorului şi în îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale; 
o ”giustificato motivo oggettivo” - motive justificate legate de organizare / 

producţie / funcţionarea întreprinderii, inclusiv motive economice. 
Atenţie! Este necesar ca angajatorul să vă notifice în scris concedierea, altfel 
aceasta nu este valabilă. Scrisoarea de concediere trebuie să conţină inclusiv 
motivele concedierii. 
Salariatul poate contesta concedierea în termen de 60 de zile de la primirea 
scrisorii de concediere.  
Contestarea concedierii poate fi efectuată direct sau cu sprijinul unei 
organizaţii sindicale, prin orice document în scris, care poate fi şi 
extrajudiciar, prin care se comunică voinţa lucrătorului. 
Contestarea concedierii îşi pierde valabilitatea dacă în următoarea perioadă de 
180 de zile: 
- Lucrătorul concediat nu depune acţiune la tribunal; 
sau dacă 
- Lucrătorul concediat nu iniţiază demersurile necesare pentru realizarea 
tentativei de conciliere sau de arbitraj, prin transmiterea unei solicitări (direct 
sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire) către fostul angajator 
şi comisia de conciliere, în acest sens.  
În situaţia în care cealaltă parte refuză realizarea concilierii sau a arbitrajului 
sau dacă, în urma parcurgerii acestor proceduri nu s-a ajuns la un acord între 
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părţi, este necesar ca lucrătorul să depună acţiune la tribunal în termen de 60 
de zile de la comunicarea refuzului sau de la constatarea neajungerii la un 
acord.  
Angajatorul este obligat să acorde un preaviz în termenii şi modalităţile 
prevăzute de fiecare contract colectiv de muncă de la nivel de sector, în afara 
situaţiilor în care acesta apelează la concedieri colective pentru o cauză 
justificată. Dacă nu se respectă această prevedere, angajatorul este obligat să 
plătească lucrătorului o sumă egală cu cea pe care acesta ar fi primit-o dacă i-
ar fi fost acordată perioada de preaviz. Aceasta începe din momentul în care 
salariatul primeşte scrisoarea de concediere şi are o durată variabilă 
reglementată tot prin intermediul contractelor colective de muncă sectoriale. 
!!! Este interzisă concedierea femeii pe motive de sarcină şi de căsătorie.  
Anumite categorii de lucrători pot fi concediate, fără ca angajatorul să fie 
obligat să îşi justifice decizia (articolul 2118 din Codul Civil), cu excepţia 
cazurilor în care este vorba despre o concediere din motive discriminatorii. 
Printre acestea se regăsesc: lucrătorii care au îndeplinit condiţiile de 
pensionare şi nu au optat pentru continuarea activităţii, precum şi muncitorii 
casnici şi personalul de îngrijire („colf” şi „badante”), lucrătorii ce se află în 
probă. 

 
15. Întrebare: Cu ce vă poate ajuta ataşatului pe probleme de muncă şi sociale şi 

care sunt limitele asistenţei acestuia? 
 

Răspuns: Cu ce vă poate ajuta ataşatul pe probleme de muncă şi sociale 

 Vă informează cu privire la drepturile dvs. la locul de muncă sau la 
prestaţiile de securitate socială (alocaţie pentru nucleul familial, indemnizaţie 
de şomaj, pensie etc.), precum şi cu privire la demersurile pe care trebuie să 
le realizaţi pentru a intra în posesia respectivelor prestaţii; 

 În cazul încălcării drepturilor dvs. de muncă, sesizează autorităţile publice 
italiene cu atribuţii în domeniul muncii şi asigurărilor sociale; 

 Face demersuri pe lângă instituţiile cu atribuţii în domeniul muncii şi 
asigurării sociale pentru a se informa asupra situaţiei în care vă aflaţi şi pentru 
a se asigura că vă sunt respectate drepturile. 
Pentru a vă putea sprijini, este necesar să contactaţi ataşatul pe probleme de 
muncă şi sociale şi să îi aduceţi la cunoştinţă problemele întâmpinate! 
Limitele asistenţei 

 Nu vă poate găsi un loc de muncă, ci vă poate îndruma către instituţiile 
competente; 

 Nu se poate substitui avocaţilor în cadrul unor procese, nu poate interveni şi 
nu poate influenţa procedurile legale din Italia; 
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 Nu poate realiza investigaţii, anchete sau să se substituie autorităţilor 
locale, cu competenţe în domeniul muncii; 

 Nu poate prezenta în numele dumneavoastră cereri la instituţiile italiene 
pentru obţinerea prestaţiilor. Pentru pregătirea şi prezentarea cererilor în 
vederea obţinerii diferitelor prestaţii de securitate socială în Italia, cetăţenii 
români se pot adresa patronatelor, care potrivit Legii, oferă asistenţă gratuită 
în acest sens. 

 
16. Întrebare: Care sunt instituţiile competente din Italia ce pot fi sesizate în 

momentul în care apar dificultăţi în derularea raporturilor de muncă? 
 

Răspuns: În cazul apariţiei unor conflicte de muncă cetăţenii români se pot 
adresa următoarelor instituţii italiene: 

 Inspecţiei Muncii din cadrul Direcţiei Teritoriale de Muncă din zona unde îşi 
desfăşoară activitatea, atât direct, cât şi prin intermediul altor 
instituţii/organizaţii. Pentru a afla adresa/numărul de telefon sau fax al 
Inspecţiei Muncii competente din punct de vedere teritorial puteţi accesa site-
ul Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale din Italia, respectiv: 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali/;  

 Carabinierii pentru Protecţia Muncii (Carabinieri per la tutela del lavoro) 
care îşi desfăşoară activitate pe lângă Direcţiile teritoriale de muncă; 

 Institutul Naţional de Protecţie Socială (INPS) şi Institutul Naţional de 
Asigurare Împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale (INAIL) – 
pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor de asigurări 
sociale / accidente de muncă şi boli profesionale; pentru depunerea plângerilor 
legate de neplata contribuţiilor de asigurări sociale; 
-  Sindicatului competent, ai căror funcţionari, jurişti şi avocaţi îi pot consilia şi 
apăra interesele. 
- Instanţei de judecată competente - pentru mai multe detalii, puteţi consulta: 
ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_ita_ro.htm 

 
17. Întrebare: Ce reprezintă tentativa de conciliere şi ce rol are în soluţionarea 

conflictelor de muncă? 
 

Răspuns: În Italia, conflictele individuale de muncă sunt reglementate la nivel 
general de Legea 553/1973 privind conflictele individuale de muncă şi 
conflictele din domeniul protecţiei sociale, Decretul Legislativ nr. 124/2004 
privind raţionalizarea funcţiilor de inspecţia muncii, Legea nr. 183/2010 privind 
reforma din domeniul muncii, Legea nr. 92/2012 privind reforma pieţei muncii 
într-o perspectivă de creştere, precum şi de Codul de procedură civilă (art. 
409, 410, 412, 413, 415 etc.), iar în detaliu de contractele colective de muncă 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali/
http://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_ita_ro.htm
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încheiate de organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative, valabile pentru 
fiecare sector de activitate sau la nivel teritorial / de societate. 
Care sunt etapele concilierii? 
Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 183/2010, lucrătorii se pot adresa direct 
instanţei de judecată pentru a intenta proces împotriva angajatorului, în 
vederea recunoaşterii şi acordării drepturilor cuvenite. Excepţie de la această 
regulă fac contactele de muncă autentificate, în cazul cărora este obligatorie 
parcurgerea tentativei de conciliere în faţa comisiei care a autentificat 
respectivul contract de muncă. 
Înainte de a se adresa instanţei, lucrătorul are posibilitatea de a recurge la 
forma de soluţionare a litigiului pe cale amiabilă pe care o consideră cea mai 
potrivită, în mod direct sau cu ajutorul unei organizaţii sindicale, putând opta 
pentru realizarea: 

 Tentativei de conciliere în faţa Comisiei de Conciliere din cadrul Direcţiei 
Teritoriale de Muncă; 

 Tentativei de conciliere sindicală; 

 Arbitrajului: 
o Arbitraj realizat de către Comisia de Conciliere din cadrul Direcţiei 
Teritoriale de Muncă, 
o Arbitraj prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă,  
o Colegiul de conciliere şi arbitraj pe cale amiabilă, 
o Clauza de arbitraj. 

 Tentativei de conciliere efectuate în cadrul Comisiei de Autentificare a 
Contractelor de Muncă; 

 Concilierii monocratice. 
Cum decurge procedura de conciliere? 
Tentativa de conciliere facultativă în faţa Comisiei de Conciliere din cadrul 
Direcţiei Teritoriale de Muncă 
Cererea pentru demararea tentativei facultative de conciliere semnată de 
către solicitant, trebuie depusă fie direct de către persoana interesată, fie 
trebuie să fie transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
atât Comisiei de Conciliere din cadrul Direcţiei Teritoriale de Muncă / Comisiei 
de autentificare (în cazul contractelor de muncă autentificate), cât şi celeilalte 
părţi implicate (de regulă angajatorul). Este exclusă transmiterea prin fax a 
cererii. 
Cererea trebuie să conţină o serie de elemente: 
- Numele, prenumele, adresa de reşedinţă a solicitantului şi a celeilalte părţi 

(dacă cealaltă parte este o persoană juridică, este necesar să se indice 
denumirea firmei, precum şi adresa sediului legal); 
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- Locul unde s-a desfăşurat raportul de muncă sau unde se află firma sau 
filiala acesteia în cadrul căreia lucrătorul şi-a desfăşurat activitatea; 

- Adresa unde trebuie transmise comunicările; 
- Prezentarea faptelor şi a revendicărilor ce stau la baza cererii. 
Cealaltă parte în litigiul de muncă are următoarele posibilităţi: 
- Să accepte procedura de conciliere; 
- Să nu accepte procedura de conciliere. În această situaţie oricare dintre 

părţi poate sesiza instanţa de judecată. 
Dacă  cealaltă parte decide să accepte procedura de conciliere, trebuie să 
depună la Comisia de conciliere, în termen de 20 de zile de la primirea copiei 
cererii de organizare a tentativei de conciliere, un memoriu care să conţină 
apărarea şi excepţiile de fapt şi de drept, precum şi eventuale întrebări. În caz 
contrar, cazul este arhivat şi oricare dintre părţi se poate adresa instanţei 
judecătoreşti. 
În termen de 10 zile de la depunerea memoriului de apărare, comisia va fixa 
audienţa pentru conciliere, care trebuie să aibă loc în următoarele 30 zile. În 
caz contrar, fiecare dintre părţi se poate adresa instanţei în termen de 60 de 
zile. 
Odată realizată tentativa, dacă concilierea are un rezultat pozitiv, chiar şi 
parţial, va fi redactat un proces verbal ce va fi semnat de către părţile 
implicate şi de membrii Comisiei, căruia i se poate conferi valoare executorie 
prin decret judecătoresc, dacă partea interesată va realiza demersuri pe lângă 
Tribunal, în acest sens. 
Dacă nu se obţine nici un acord, Comisia de conciliere va formula o propunere 
pentru soluţionarea amiabilă a litigiului, care va fi inclusă în mod obligatoriu în 
procesul verbal, alături de poziţia celor două părţi faţă de aceasta.  
În lipsa unui acord, oricare dintre părţi se poate adresa instanţei judecătoreşti. 
În eventualitatea unui proces, judecătorul va lua în considerare procesul verbal 
menţionat anterior şi va formula o propunere pentru soluţionarea litigiului de 
muncă. Dacă părţile refuză propunerea formulată de judecător, fără un motiv 
justificat, judecătorul va ţine cont de aceste aspecte la stabilirea sentinţei. 
Coordonatele Direcţiilor Teritoriale de Muncă sunt publicate pe pagina de 
internet a Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale din Italia 
(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali/)
 Tentativa de conciliere sindicală 
O procedură alternativă pentru soluţionarea litigiului de muncă o reprezintă 
realizarea tentativei de conciliere sindicală. 
Procesul verbal redactat în urma obţinerii unei soluţionări amiabile în cadru 
sindical, trebuie semnat de către angajator, lucrător, precum şi de către 
reprezentanţii sindicali care au asistat părţile. Organizaţia sindicală trebuie să 
depună procesul verbal semnat, la Direcţia Teritorială de Muncă. Directorul sau 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali/
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persoana delegată de acesta, după ce va confirma autenticitatea 
documentului, va trebui să îl depună la Registratura Tribunalului competent 
teritorial. Judecătorul, la rândul său, în urma primirii unei cereri din partea 
părţii interesate, va confirma legalitatea formală a procesului verbal de 
conciliere, conferindu-i valoare executorie, prin hotărâre judecătorească. 
Concilierea monocratică „la conciliazione monocratica” 
În vederea soluţionării litigiului de muncă prin parcurgerea etapei de conciliere 
monocratică, solicitantul (lucrătorul, avocatul său sau organizaţia sindicală 
care îl reprezintă pe acesta) sau un inspector al Ministerului Muncii, poate 
solicita Direcţiei Teritoriale de Muncă demararea respectivei proceduri. 
Pentru demararea procedurii de conciliere monocratică, este necesar: 
- Să existe elemente pentru o soluţionare pe cale amiabilă; 
- Să nu existe nici o constatare a unui încălcări a normelor în domeniu; 
- Să nu existe probleme de natură penală; 
- Lucrătorul să îşi dea acordul pentru derularea respectivei proceduri. 
Concilierea monocratică nu se poate realiza, în situaţia contractelor de muncă 
autentificate. 
Tentativa de conciliere monocratică este realizată de un funcţionar monocratic 
(angajat al Direcţiei Teritoriale de Muncă). Părţile pot fi asistate sau 
reprezentate de profesionişti care au fost mandataţi special în acest sens.  
În cazul ajungerii la un acord între cele două părţi, procesul verbal redactat va 
trebui să facă referire inclusiv la cifrele şi justificarea plăţii acestora. Dosarul 
este arhivat, doar după ce Direcţia Teritorială de Muncă va primi documentaţia 
referitoare la regularizarea raportului de muncă din punct de vedere al 
drepturilor salariale, dar şi din punctul de vedere al plăţii contribuţiilor de 
asigurări sociale. 
Procesului verbal de conciliere monocratică i se poate conferi valoare de titlu 
executoriu, prin emiterea unei Hotărâri de către judecătorul competent, în 
baza unei solicitări a părţii interesate.  
În cazul în care angajatorul nu efectuează plata sumelor stabilite, inspectorul 
desemnat de către conducerea Direcţiei Teritoriale de Muncă va efectua 
acţiuni de control, conform propriilor competenţe,  în baza cererii iniţiale.  

 
18. Întrebare: Ce prestaţii de maternitate se acordă în Italia şi în ce condiţii? 

 
Răspuns: Indemnizaţia de maternitate este plătită pe durata concediului de 
maternitate („congedo di maternità”) 
Indemnizaţia de maternitate se acordă: 

 Salariatelor asigurate la INPS (muncitoare, ucenice, funcţionare, directoare) 
care au un raport de muncă în momentul începerii concediului de maternitate; 



 
 

 

 

Strada Dem.I.Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, București 

Tel./Fax: 004 021 312 13 17  

drici@mmuncii.ro 

www.mmuncii.ro 

 Şomerelor sau lucrătoarelor cu raportul de muncă suspendat, dacă se află 
într-una din următoarele situaţii: 

o Concediul de maternitate a început în maxim 60 de zile de la încetarea 
activităţii; 
o Concediul de maternitate a început după cel puţin 60 de zile de la 
încetarea activităţii, însă mama are dreptul la indemnizaţie de şomaj, „de 
mobilitate” sau se află în şomaj tehnic. În cazul şomerelor care în ultimii 2 
ani au lucrat fără a fi asigurate împotriva şomajului, acestea pot beneficia 
de prestaţie dacă concediul de maternitate a început în maxim 180 de zile 
de la încetarea activităţii şi în ultimii 2 ani au fost plătite la INPS cel puţin 
26 de contribuţii săptămânale. 

 Lucrătoarelor agricole care figurează în listele nominale anuale cu cel puţin 
51 de zile lucrate în domeniul agricol; 

 Personalului casnic şi de îngrijire (colf şi badante) cu 26 de contribuţii de 
asigurări sociale săptămânale plătite la INPS în anul anterior sau 52 de 
contribuţii săptămânale plătite în ultimii 2 ani; 

 Lucrătoarelor înscrise în gestiunea separată a INPS, cu condiţia ca în ultimele 
12 luni dinaintea concediului de maternitate să fi fost plătite cel puţin 3 
contribuţii lunare la INPS. Liberele profesioniste nu sunt obligate să îţi ia 
concediul de maternitate, însă prezenţa la lucru determină pierderea dreptului 
de indemnizaţia de maternitate. 

 Lucrătoarelor autonome (artizanat, comerţ, lucrătoare autonome din 
agricultură, etc.) înregistrate la INPS în baza activităţii desfăşurate şi cu 
contribuţiile de asigurări sociale plătite la zi.  
Potrivit prevederilor legale din Italia, concediul de maternitate durează maxim 
5 luni (de regulă, ultimele 2 luni înainte de naştere şi primele 3 luni după 
naşterea copilului). Pe durata concediului de maternitate, lucrătoarea 
beneficiază de o indemnizaţie de maternitate care reprezintă echivalentul a 
80% din salariu, iar perioada respectivă este recunoscută ca vechime în muncă. 
Lucrătoarea are posibilitatea, de asemenea, să îşi ia concediul de maternitate 
obligatoriu în ultima lună de sarcină şi în primele 4 luni după naştere, cu 
condiţia ca în luna a şaptea de sarcină, medicul specialist să ateste că 
respectiva alegere nu pune în pericol sănătatea mamei şi a nou născutului.  
Direcţia Teritorială de Muncă competentă teritorial poate dispune asupra 
întreruperii anticipate a lucrului sau a amânării revenirii mamei la locul de 
muncă (până la a şaptea lună după naştere) dacă se constată că, condiţiile de 
muncă pot avea consecinţe negative asupra sănătăţii mamei şi a minorului. 
În general, indemnizaţia de maternitate se regăseşte pe fluturaşul de salariu şi 
este plătită de către angajator, care ulterior va primi respectivele sume de la 
INPS. 
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În cazul lucrătoarelor care acordă asistenţă familiilor (menajerele, 
îngrijitoarele), lucrătoarelor liber profesioniste, lucrătoarelor agricole angajate 
pe perioadă determinată, angajatelor sezoniere, şomerelor, lucrătoarelor 
parasubordonate şi lucrătoarelor autonome indemnizaţia este plătită direct de 
către INPS. 
Cererea pentru obţinerea indemnizaţiei de maternitate trebuie prezentată la 
INPS astfel: 

 online – pe site-ul www.inps.it (este necesar să vă creaţi un cont pe site-ul 
INPS); 

 telefonic – sunând la numerele de telefon: 803164 (apelabil gratuit de la un 
telefon fix), 06164164 (apelabil de la un telefon mobil); 

 cu sprijinul unei instituţii de asistenţă denumită „patronato”. 
Cererea trebuie prezentată înainte de începerea concediului de maternitate. 
Dacă a trecut mai mult de un an de la sfârşitul concediului de maternitate şi nu 
aţi prezentat încă o cerere pentru obţinerea indemnizaţiei de maternitate, veţi 
pierdeţi acest drept. 
Este necesar să comunicaţi data naşterii copilului şi alte informaţii solicitate în 
maxim 30 de zile de la naştere, prin căile indicate mai sus. 
Certificatul medical care atestă existenţa sarcinii şi orice altă documentaţie 
medicală solicitată de INPS pentru completarea dosarului dvs. în vederea 
acordării indemnizaţiei de maternitate trebuie prezentate în original la sediul 
INPS competent teritorial sau prin recomandată cu confirmare de primire (pe 
plic e necesar să menţionaţi: numărul de înregistrare primit în momentul 
transmiterii cererii online şi menţiunea „documentazione domanda di 
maternità/partenità – certificazione medico sanitaria”). 
Indemnizaţia de paternitate acordată taţilor este o indemnizaţie economică, 
ce înlocuieşte retribuţia, plătită de INPS lucrătorului pentru o perioadă de 
absenţă de la locul de muncă, numai în următoarele cazuri: deces sau 
infirmitate gravă a mamei, abandon al copilului de către mamă,  încredinţare 
exclusivă a copilului, mama a renunţat total sau parţial la concediul de 
maternitate cuvenit în caz de adopţie sau minori încredinţaţi spre creştere. 
În mod experimental, în perioada 2013 – 2015 au fost introduse următoarele 
măsuri: 
o tatăl salariat este obligat ca în primele 5 luni de la naşterea copilului să îşi ia 
o zi liberă, pentru care va primi o indemnizaţie echivalentă cu 100% din salariu. 
Aceasta poate fi luată simultan cu concediul de maternitate al soţiei. 
o tatăl salariat, are posibilitatea ca în primele 5 luni de la naşterea copilului 
să îşi ia alte 2 zile libere, cu acordul mamei, care să înlocuiască 2 zile din 
concediul de maternitate al mamei. Pentru cele 2 zile lucrătorul va primi o 
indemnizaţie echivalentă cu 100% din salariu. 

http://www.inps.it/
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Ambii părinţi pot beneficia de concediu parental pentru creşterea copilului 
(facultativ) pentru un maxim de 11 luni în total, ce pot fi utilizate în primii 8 
ani ai copilului. Mama îşi poate lua până la 6 luni de concediu (după terminarea 
concediului de maternitate), iar tatăl are dreptul la maxim 7 luni, cu condiţia 
ca totalul liberelor luate de cei doi părinţi să nu depăşească limita de 11 luni. 
Pe durata concediului facultativ, lucrătorii şi lucrătoarele au dreptul, în primii 
3 ani de viaţă ai copilului, la o indemnizaţie care reprezintă echivalentul a 30% 
din salariu, pentru o perioadă de maxim 6 luni (valabil pentru ambii părinţi). 
Pentru perioada de timp restantă se acordă indemnizaţia de 30% doar dacă 
venitul părintelui solicitant al prestaţiei nu depăşeşte limita stabilită anual (în 
anul 2014 este de 16.294,85 Euro). Dacă venitul realizat depăşeşte această 
limită, solicitantul are dreptul la concediu, însă nu şi la indemnizaţie. 
Cererile pentru obţinerea indemnizaţiei pentru concediul facultativ se depun la 
INPS după aceleaşi modalităţi ca şi în cazul indemnizaţiei de maternitate. 
În mod experimental, în perioada 2013 – 2015, a fost introdusă posibilitatea ca 
mama să beneficieze, după terminarea concediului de maternitate, pentru 
următoarele 11 luni (ca soluţie alternativă la concediul facultativ pentru 
creşterea copilului) de “vouchere” pentru plata serviciilor de baby-sitting. 
 

19. Întrebare: Cum trebuie să acţionaţi dacă v-aţi accidentat la locul de muncă/ 
suferiţi de o boală profesională? 

 
Răspuns: Dacă aţi avut un accident de muncă (la locul de muncă sau pe traseul 
dintre locuinţă şi locul de muncă „infortunio în itinere”) este recomandabil să: 
- anunţaţi imediat angajatorul; 
- să mergeţi imediat la Urgenţă sau la medicul de familie, unde să comunicaţi 
că v-aţi rănit în timp ce lucraţi, descriind modul în care s-a produs accidentul şi 
locaţia. Medicul de la Urgenţă sau medicul de familie trebuie să elibereze un 
prim certificat medical în mai multe exemplare cu indicarea diagnosticului şi a 
zilelor de odihnă/absenţă de la locul de muncă dispuse („prognosi”); 
- trimiteţi cât mai repede un exemplar al certificatului medical angajatorului 
şi un exemplar păstraţi-l dvs. Dacă vă internaţi, spitalul va fi cel care va 
transmite un exemplar al certificatului medical angajatorului şi un exemplar la 
INAIL; 
- dacă la scadenţa certificatului medical nu sunteţi încă vindecat, vă puteţi 
adresa secţiei ambulatorii INAIL cea mai apropiată de locuinţa dvs. sau 
medicului curant pentru eliberarea unui certificat medical ulterior; 
- dacă nu puteţi munci mai mult de trei zile, angajatorul este obligat să 
prezinte denunţul cu privire la producerea accidentului de muncă şi certificatul 
medical la INAIL, în termen de două zile de la data când l-a primit. 
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Verificaţi dacă angajatorul a informat INAIL cu privire la accidentul dvs. de 
muncă. Dacă angajatorul nu informează INAIL în termenele stabilite, aveţi la 
dispoziţie 3 ani de la data accidentului profesional să denunţaţi acest fapt la 
INAIL. După 3 ani, vă pierdeţi orice drept la despăgubire. 
Cum trebuie să acţionaţi dacă suferiţi de a boală profesională 
Dacă consideraţi că puteţi suferi de o boală cauzată de activitatea desfăşurată 
la locul de muncă, este necesar să vă adresaţi medicului de familie. Dacă 
acesta constată existenţa bolii profesionale, va elibera un certificat, în acest 
sens. 
Dacă desfăşuraţi aceeaşi activitate din cauza căreia v-aţi îmbolnăvit, e necesar 
să transmiteţi certificatul angajatorului, în maxim 15 zile, care, în termen de 5 
zile, trebuie să îl transmită la INAIL, împreună cu denunţul pentru boală 
profesională.  
Dacă nu mai desfăşuraţi acea activitate, este necesar să depuneţi direct la 
INAIL cererea de recunoaşterea bolii profesionale, alături de documentaţia 
medicală. 
În funcţie de gravitatea pagubei produse în urma accidentului la locul de muncă 
sau a bolii profesionale, INAIL acordă diferite prestaţii. În cazul decesului, 
prestaţiile pot fi acordate urmaşilor lucrătorului. 
Prestaţii economice INAIL: 
- Indemnizaţia pentru incapacitate temporară absolută – se acordă în cazurile 
în care lucrătorul este nevoit să lipsească de la muncă mai mult de 3 zile;  
- Renta pentru incapacitate permanentă (accidente de muncă ce au avut loc 
înainte de 25.07.2000); 
- Indemnizaţia pentru diminuarea integrităţii psihofizice „danno 
biologico”(accidente de muncă ce au avut loc după data de 25.07.2000) - se 
acordă în cazul unei diminuări a integrităţii psihofizice de la 6% la 100% ca 
urmare a unui accident de muncă; 
- Completarea rentei directe – acordată pentru perioada în care lucrătorul se 
supune unor tratamente necesare pentru recuperarea capacităţii de muncă;  
- Renta de trecere pentru silicoza şi azbestoza – în cazul lucrătorului care are 
una dintre aceste boli, prezintă o incapacitate de muncă de până la 80% şi a 
abandonat locul de muncă pentru a nu se agrava boala; 
- Indemnizaţia pentru asistenţă permanentă continuă – se acordă lucrătorului 
care are o incapacitate de muncă de 100%; 
Prestaţii medicale: proteze (INAIL acordă periodic instrumente şi mijloace 
tehnologice titularilor de rentă ); 
Îngrijiri ambulatorii – în baza unor convenţii încheiate cu Regiunile, INAIL poate 
organiza propriile spitale în teritoriu pentru a asigura îngrijiri medicale direct 
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lucrătorilor accidentaţi; în aceste spitale accidentatul este asistat în toată 
perioada în care acesta prezintă o incapacitate temporară absolută de muncă. 
Prestaţiile economice acordate de INAIL urmaşilor lucrătorilor decedaţi în urma 
unui accident de muncă 
- Renta pentru urmaşi (art. 85, textul Unic DPR 1124/65). Cuantumul rentei 
reprezintă o cotă din retribuţia anuală percepută de către victima accidentului 
de muncă, în anul anterior producerii accidentului. 
Renta pentru urmaşi este acordată următoarelor categorii: soţului/soţiei (în 
procent de 50%); fiilor (20%); fiilor orfani de ambii părinţi (40%, cu condiţia ca 
aceştia să aibă maxim 18 ani / maxim 21 ani dacă sunt elevi de liceu sau şcoală 
profesională / maxim 26 de ani dacă sunt studenţi / fără limită de vârstă dacă 
sunt inapţi pentru prestarea unei activităţi de muncă. În cazul elevilor majori 
există condiţia ca aceştia să fie în întreţinere). Dacă lucrătorul decedat este 
necăsătorit şi nu are copii, renta acordată reprezintă 20% şi se acordă fiecărui 
părinte (natural sau adoptiv) cu condiţia ca acesta să se fi aflat în întreţinerea 
lucrătorului; fraţilor sau surorilor care locuiau împreună cu lucrătorul şi se 
aflau în întreţinerea acestuia, în limitele şi condiţiile stabilite pentru copii. 
- Ajutorul pentru înmormântare: o prestaţie acordată urmaşilor care au dreptul 
la rentă sau în lipsa acestora, celor care demonstrează că au suportat 
cheltuielile de înmormântare a lucrătorului (suma este recalculată anual prin 
intermediul unui decret ministerial). 
- Acordarea unei sume din „Fondul de sprijinire a rudelor victimelor 
accidentelor grave de muncă”, creat prin art. 1, paragraful 1187, Legea nr. 
296/27 decembrie 2006: se acordă aceloraşi persoane care au dreptul la 
obţinerea rentei pentru urmaşi.  
 

20. Întrebare: Cum pot obţine recunoaşterea diplomei în Italia? 
 

Răspuns: Pentru a obţine recunoaşterea dreptului de a exercita o profesie 
reglementată în Italia, în baza unei diplome obţinute în România, este necesar 
să prezentaţi la autorităţile competente din acest Stat, o cerere însoţită de 
documentele necesare.  

Atenţie: Verificaţi dacă activitatea dvs. profesională este reglementată sau nu 
în România, pentru a şti cărei instituţii din ţara noastră, trebuie să vă adresaţi 
pentru a solicita eliberarea adeverinţei de conformitate cu directivele Uniunii 
Europene, necesară pentru întocmirea dosarului de recunoaştere a calificării 
profesionale în străinătate. Pentru informaţii suplimentare, puteţi consulta:  
http://www.cnred.edu.ro/#Adeverinte 

Autoritatea competentă din Italia pentru recunoaşterea diplomei dvs., este: 
- Ministerul Justiţiei, www.giustizia.it, pentru diplomele de: avocat, 
agrotehnician, agent de schimb, asistent social, biolog, chimist, tehnolog, 

http://www.cnred.edu.ro/#Adeverinte
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alimentar, inginer agronom, contabil, contabil autorizat, consultant de muncă, 
geolog, expert agrar, expert industrial, inginer silvicultor, inginer civil, inginer 
industrial, inginer sisteme informatice, psiholog, tehnolog alimentar, ziarist. 
- Ministerul Sănătăţii, www.salute.gov.it, pentru: profesii din domeniul 
sanitar: dentist, medic chirurg, oftalmolog, podolog, veterinar, farmacist, 
moaşă, specialităţi paramedice, asistent medical, asistent medical pediatru, 
fizioterapeut, dietolog, tehnician, logoped. 
- Ministerul Dezvoltării Economice, www.sviluppoeconomico.gov.it, pentru: 
instalarea sistemelor electrice/electronice, instalator hidraulic, instalator 
termic, instalarea sistemelor de transport a gazelor, instalarea echipamentelor 
de ridicat persoane, instalarea sistemelor antiincendiu, activităţi comerciale, 
vânzarea de alimente şi băuturi, activităţi de deratizare, dezinsecţie, 
manipularea mărfurilor, servicii de coafură, etc. 
- Ministerul Educaţiei Publice, Universităţii şi Cercetării, www.istruzione.it, 
pentru absolvenţii şcolilor şi a instituţiilor de învăţământ, de educaţie 
secundară şi artistică, inclusiv conservatoarele, academiile şi institutele 
superioare pentru industria artistică, arhitect, cercetător universitar, educator, 
învăţător, profesor. 
 

Punctul naţional de contact al Italiei pentru recunoaşterea diplomelor 
obţinute în UE este: Departamentul pentru politici europene din cadrul 
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. Pentru informaţii suplimentare puteţi 
vizita site-ul instituţiei: http://www.politicheeuropee.it sau puteţi contacta 
instituţia italiană la: 
email:puntonazionaledicontattoqualificheprofessionali@politicheeuropee.it, 
tel: 06 67792548, Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Politiche 
Europee Piazza Nicosia, 20, 00186 Roma. 

 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor 
(www.cnred.edu.ro) este punctul naţional de contact pentru recunoaşterea 
profesională în România, coordonator naţional pentru transpunerea Directivei 
2005/36/EC privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi coordonator 
delegat în cadrul Sistemului de Informare al Pieţei Interne.  
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