Republica
italiană este
un
stat
unitar, republică parlamentară, aflat în Europa
de sud. Italia este împărțită în 20 de regiuni
dintre care cinci au statute speciale de
autonomie, care le permit să adopte la nivel
regional legi în anumite domenii.
Capitala ţării este Roma.
Limba oficială este italiana.
Moneda folisită este EURO.
Prefix: +39
Listă de verificare înainte de a pleca în Italia
Nu uitaţi să aveţi la dumneavoastră:
- contractul de muncă, daca îl aveţi la plecarea
din România
- paşaportul valabil/ cartea de identitate valabilă
-certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ,
după caz, certificatele de naştere pentru copiii
sub 18 ani (traduse autorizat în limba italiană
sau engleză)
-cardul european de sănătate; carnetul de
conducere, dacă aveți; actele maşinii (dacă
plecaţi cu maşina proprie)
- diplome de studii şi de calificări profesionale.
Recunoaşterea diplomelor şi a calificarilor
Atenţie!
Verificaţi
dacă
activitatea
dumneavoastră profesională este reglementată
în România pentru a solicita eliberarea
adeverinţei de conformitate cu directivele UE,
necesară pentru recunoaşterea calificării
profesionale în Italia. Pentru informaţii
suplimentare puteţi consulta:
http://www.cnred.edu.ro
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 ( inclusiv
autorităţi
competente
în
recunoaşterea
diplomelor), puteţi vizita site-ul instituţiei:
http://www.politicheeuropee.it

Instituţii din România
Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de
Muncă
Tel: (+4021) 303.98.31 Fax: (+4021) 303.98.38
Str. Sf. Dumitru. Nr.3, Sector 3, Bucureşti
Web: www.anofm.ro
Inspecţia Muncii
Str. Matei Voievod nr. 14, Sector 2,Bucureşti
Tel (+4021) 302.70.30, (+4021) 302.70.54
Web: www.inspectmun.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Calea Călăraşilor nr.248, bl.S19, sector 3, Bucureşti
Tel: (+4021) 302.62.36
Web: www.cnas.ro
Casa Naţională de Pensii Publice
Str. Latină nr.8, sector 2 Bucureşti
Tel: (+4021) 250.91.11
Web: www.cnpp.ro

Agentia Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca

EURES te poate ajuta!
Informaţii referitoare la
condiţiile de muncă şi viaţă în
ITALIA

Instituţii din Italia
Ambasada României în Republica Italiană
Secţia Consulară
Adresă: Viale Libano,nr. 40, C.A.P. 00144 Roma,
Telefoane informații consulare pentru cetățeni
români:
(0039) 06 835 233 58; (0039) 06 835 233 56;
(0039) 06 835 233 52; (0039) 06 835 233 44.
Fax: (0039) 06 83523366
Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale
www.lavoro.gov.it
Direcţiile de muncă şi regionale
http:// www. lavoro.gov.it
Institutul Naţional pentru Protecţie împotriva
Accidentelor de Muncă şi Boli Profesionale –
INAIL www.inail.it
Institutul Naţional de Protecţie Socială – INPS
www.inps.it

www.anofm.ro
www.eures.anofm.ro
www.eures.europa.eu

Găsirea unei locuinţe
Puteți găsi informații despre casele de închiriat
și de vânzare, în principal prin intermediul
internetului și în documentele publicitare locale,
mass media, afișe în apropiere de locurile de
cazare sau panouri publicitare în punctele
importante (universități, stații etc.) sau prin
intermediul agenților imobiliari.
Accesul pe piaţa muncii
Începând cu 01.01.2012 vă puteţi angaja în
aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni, fără
să mai fie necesară obţinerea unei autorizări de
angajare.
Cum mă angajez legal în Italia?
Trebuie să obţineţi de la autoritatea
competentă (Agenzia delle Entrate) codul
fiscal (codice fiscale);
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 pentru de
Asigurare împotriva Accidentelor de muncă şi
Bolilor Profesionale - I.N.A.I.L.), în conformitate
cu prevederile legislaţiei italiene din 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.
Căutarea unui loc de muncă
Pentru a vă ajuta să găsiți un loc de muncă în
Italia, vă puteți înregistra în calitate de șomer la
un Centru de Ocupare a forței de muncă
(,,Centro per l’Impiego”) în orice parte a Italiei în
care doriți să locuiți. Acestea vă furnizează, de
asemenea, servicii de mediere și consultanță,
precum şi cursuri de formare profesională.

Informații utile despre piaţa muncii, locuri de
muncă vacante, puteți găsi pe www.anpal.gov.it,
portalul Agenției Naționale pentru Politici Active
de Ocupare a Forței de Muncă (ANPAL).
De asemenea, puteți contacta agențiile de
muncă private. Aproximativ 4000 dintre acestea
sunt în prezent autorizate de Ministerul Muncii și
Politicilor Sociale și figurează în registrul
agențiilor de muncă.
La fiecare Centru de Ocupare funcţionează
Serviciul EURES. Consilierii EURES vă pot
sprijini în găsirea unui loc de muncă şi
deasemenea vă oferă informații privind locurile
vacante în Spațiul Economic European și
condițiile de viață și de muncă din diferite țări
europene www.eures.europa.eu
Contractul de muncă
Contractul de muncă trebuie să respecte
Contractul Colectiv Naţional de Sector, în care
sunt
prevăzute
drepturile
şi
obligaţiile
lucrătorului.
Contractele colective de muncă, atât cele
naţionale, cât şi cele de la nivel de sector sau
de întreprindere, se aplică tuturor angajaţilor de
la nivelul respectiv indiferent dacă sunt membri
de sindicat sau nu.
Un lucrător nu poate fi concediat fără un motiv
justificat ,, giusta causa” - un motiv foarte grav
care nu mai poate permite continuarea
activităţii. Dacă aţi fost concediat din justă
cauză, nu aveţi dreptul la preaviz/indemnizaţie
pentru preaviz neefectuat.
Este necesar ca angajatorul să vă notifice în
scris concedierea, altfel aceasta nu este
valabilă. Scrisoarea de concediere trebuie să
conţină inclusiv motivele concedierii.
Atenţie! Puteţi contesta concedierea în termen
de 60 zile de la primirea scrisorii de concediere,
direct sau prin intermediul unei organizaţii
sindicale.

Impozitare
În Italia, IRPEF ( impozitul pe venit, pentru
persoanele fizice), se aplică asupra sumei
veniturilor obţinute într-un an. Cotele IRPEF
sunt prestabilite şi fixate pe durata unui an
întreg. Cotele IRPEF pot varia de la an la an în
funcţie de prevederile Legii bugetului pentru
respectivul an.
Securitate socială
Dispoziţiile UE privind coordonarea securităţii
sociale se aplică tuturor cetăţenilor din ţările
membre UE, în consecinţă, dacă intenţionaţi să
desfăşuraţi o activitate legală în Italia, vi se
aplică principiile coordonării sistemelor de
securitate socială privind prestaţiile de şomaj,
pensie, prestaţiile de boală, familiale, prestaţiile
de maternitate, accidente de muncă şi boli
profesionale, respectiv: asigurarea egalităţii
de tratament între cetăţenii statelor membre,
determinarea
legislaţiei
aplicabile,
totalizarea
perioadelor
de
asigurare,
exportul prestaţiilor.
IMPORTANT!
În situaţia în care condiţia privind stagiul minim
de cotizare nu este îndeplinită pentru a primi
prestaţii sociale după ce aţi lucrat în Italia, se
poate aplica principul totalizării, respectiv
perioada de asigurare realizată în Italia se poate
cumula cu perioada de asigurare realizată
anterior în România.
Pentru informaţii suplimentare privind drepturile
dumneavoastră referitoare la securitatea
socială, contactaţi instituţia competentă din Italia
în domeniul prestaţiilor sociale: Instituto
Nazionale della Previdenza Sociale (
Institutul Naţional de Protecţie Socială) –
INPS- www.inps.it

