
MUNCA CASNICĂ PE TERITORIUL ITALIEI 
 

Legislaţia în vigoare referitoare la imigraţie prevede 
pentru muncitorii străini extra-comunitari cu permis 
de şedere valabil în Italia aceleaşi drepturi şi obligaţii 
referitoare la retribuţie, contribuţii, asigurare, 
asistenţă socială şi fiscală, precum cele prevăzute de 
lege şi prin contractele naţionale de muncă pentru 
muncitorii de cetăţenie italiană. Munca casnică pe 
teritoriul Italiei este reglementată de un Contract 
colectiv de muncă casnică cu aplicaţie pe tot teritoriul 
italian. Acest Contract colectiv specifică drepturile şi 
obligaţiile angajatorilor precum şi cele ale angajaţilor. 
Regulile Contractului colectiv de muncă la nivel 
naţional sunt valabile şi pentru muncitorii străini 
titulari al unui permis de şedere pentru muncă valabil.  
 
 
 
 

PRINCIPALELE NORME ALE CONTRACTULUI 
COLECTIV DE MUNCĂ CASNICĂ 

 
ANGAJAREA (art.6) 
Angajarea trebuie să fie efectuată în scris printr-un 
contract individual de muncă semnat de către 
angajator şi de către angajat. Muncitorul trebuie să 
deţină o copie a acestui contract de muncă. În acest 
contract individual de muncă se vor indica: data de 
începere a raportului de muncă, apartenenţa la 
categorie, dacă locuieşte în spaţiul angajatorului (în 
cazul muncitorului casnic care trăieşte în casa 
patronului, beneficiind de cazare şi masă), orarul de 
muncă, retribuţia şi toate celelalte aspecte ale 
raportului de muncă.  
 



CATEGORIILE DE LUCRĂTORI (art.10) 
Lucrătorii se împart în 4 categorii:  
• „întâia super”, pentru lucrătorii care deţin o diplomă 
profesională recunoscută de Statul italian.  
• „întâia”, pentru lucrătorii calificaţi (infirmieră 
calificată, majordom, bucătar şef, asistent medical în 
domeniul geriatriei, îngrijitor, etc.)  
• „a doua”, pentru lucrătorii care se ocupă de viaţa 
familială (chelneri, şoferi, baby sitter, asistent în 
domeniul geriatriei, îngrijitor, etc.)  
• „a treia”, pentru lucrătorii care depun efort fizic sau 
prestează munci manuale (curăţenie, spălătorie, 
grădinărit).  
• Atenţie: după 14 luni de muncă, lucrătorii din a treia 
categorie trec la categoria a doua. (art.12)  
 
PERIOADA DE PROBĂ (art.15) 
Se referă la perioada în care angajaţii se adaptează 
la exigenţele muncii respective şi îşi stabilesc 
propriile necesităţi faţă de cele ale angajatorului:  
 

Ia super 30 zile de muncă efectivă 
Ia 30 zile de muncă efectivă 
IIa 8 zile de muncă efectivă 
IIIa 8 zile de muncă efectivă 

 
În perioada de probă, raportul de muncă poate fi 
întrerupt fără preaviz în orice moment atât de către 
angajator cât şi de către angajat, dar cu dreptul la 
plata corespunzătoare muncii prestate.  
 
REPAUSUL SĂPTĂMÂNAL (art.16) 
Repausul săptămânal este de 36 ore:  
• o zi completă (24 de ore), preferabil duminica. Dacă 
prestează munci în această zi, lucrătorul are dreptul 
la o zi de odihnă în ziua succesivă iar orele lucrate se 



vor plăti cu o majorare de 60%;  
• restul de 12 ore se vor alege într-o altă zi de comun 
acord cu angajatorul. Dacă se lucrează în aceste ore, 
acestea se vor plăti cu o majorare de 40%.  
 
ORARUL DE MUNCĂ (art.17) 
Începând cu data de întâi ianuarie 2003, orarul 
săptămânal al lucrătorilor care locuiesc în spaţiul 
angajatorului este de 54 de ore, împărţite în max. 10 
ore pe zi. Pentru ceilalţi lucrători care nu locuiesc în 
spaţiul angajatorului, orarul săptămânal maxim este 
de 45 de ore, iar de la întâi ianuarie 2004, acesta va fi 
de 44 de ore. 
 
ORELE SUPLIMENTARE DE MUNCĂ (art. 18) 
Orele suplimentare de muncă se vor retribui cu o 
majorare de 25% dacă munca este prestată în 
intervalul orelor de la 6:00 la 22:00; cu 50% dacă 
munca se efectuează de la 22:00 până la 6:00 
(muncă de noapte). Majorarea este de 60% dacă 
munca este prestată duminica sau în una dintre zilele 
de sărbătoare indicate la art.19.  
 
SĂRBĂTORILE LEGALE (art.19) 
Sunt considerate sărbători: întâi ianuarie, 6 ianuarie, 
prima zi de Paşte, 25 aprilie, întâi mai, 2 iunie, 15 
august, întâi noiembrie, 8 decembrie, 25 decembrie, 
26 decembrie, şi ziua Sfântului patron al localităţii 
respective. 
În aceste zile angajatul are dreptul la odihnă. Dacă 
munceşte în aceste zile, va primi la plată o majorare 
de 60%. În plus are dreptul la recuperarea zilei de 
odihnă. Dacă sărbătoarea cade într-o zi de duminică, 
angajatul are dreptul la plata unei zile suplimentare 
sau la o altă zi liberă.  
 



CONCEDIUL (art.20) 
Pentru fiecare an de muncă prestată la acelaşi patron, 
lucrătorul are dreptul la un concediu de odihnă plătit 
de 26 zile lucrătoare (practic o lună de zile). 
  
MATERNITATEA (art.25) 
În caz de maternitate, în perioada de valabilitate a 
contractului de muncă, angajata nu va putea fi 
concediată decât pe baza unei motivări justificate pe 
tot parcursul perioadei de graviditate şi până la 
sfârşitul perioadei de absenţă obligatorie de la locul 
muncă (2 luni înainte de naştere şi 3 luni după 
naştere).  
 
BOALA (art.27) ŞI ACCIDENTUL LA LOCUL DE 
MUNCĂ (art.28) 
Angajatul care se îmbolnăveşte sau care are un 
accident la locul de muncă, are dreptul la păstrarea 
locului de muncă pentru o perioadă de timp 
determinată (această perioadă depinzând de 
vechimea la locul de muncă) precum şi la plata unei 
indemnizaţii.  
În caz de boală angajatul se obligă să informeze 
imediat angajatorul şi să trimită acestuia copia 
certificatului medical prin scrisoare recomandată în 
maxim 3 zile de la data accidentului sau îmbolnăvirii.  
 
RETRIBUŢIA (art.30) 
Pe lângă retribuţia lunară, angajatorul trebuie să 
ofere angajatului o foaie cu statul de plată unde se 
vor indica rubricile principale ale retribuţiei lunare 
respective. Statul de plată se va semna de către 
angajat şi angajator, fiecare dintre ei având o copie a 
acestuia. 
 
 



SPORUL DE VECHIME (art.33) 
 La fiecare doi ani de muncă neîntreruptă la acelaşi 
patron, lucrătorul are dreptul la o majorare cu 4% din 
retribuţia minimă contractuală. Această majorare 
este independentă de alte majorări.  
 
AL TREISPREZECELEA SALAR (art.35) 
După un an de muncă neîntreruptă, lucrătorii au 
dreptul la al treisprezecelea salar, echivalentul unei 
retribuţii lunare, care se va acorda în luna decembrie 
cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. În cazul lucrătorilor 
care nu au efectuat un an neîntrerupt de muncă, 
calculul se va efectua în funcţie de lunile lucrate 
efectiv. 
 
DESFACEREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ ŞI 
DEMISIA (art.36) 
 Perioada de preaviz depinde de orarul de muncă 
săptămânal şi de vechimea în muncă. Perioada de 
preaviz se înjumătăţeşte în cazul demisiei 
angajatului.  
 
ÎNCHEIEREA RAPORTULUI DE MUNCĂ (art.37) 
Pentru fiecare lună lucrată angajatul acumulează o 
sumă de bani pe care o va ridica la încheierea 
raportului de muncă. Legea prevede că angajatul 
poate solicita un acont de până la 70% din suma 
totală de încasat înaintea încheierii raportului de 
muncă. 
 
 
 
 
 
 



PROTECŢIA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR ŞI 
DREPTURILE ACESTORA 

 
Datorită acţiunilor sindicale şi în special datorită 
Confederaţiei sindicale CISL, lucrătorii străini din 
Italia sunt protejaţi de legi care garantează drepturile 
şi obligaţiile acestora în scopul ameliorării traiului în 
Italia. Iată principalele exemple de protecţie socială: 
  
ASISTENŢA SANITARĂ 
• În Italia, toţi cetăţenii italieni sau străini, au dreptul la 
asistenţă medicală, inclusiv la spitalizare.  
• Muncitorii străini cu permis de şedere pentru muncă 
(chiar şi cei în căutarea unui loc de muncă) trebuie să 
fie înregistraţi în mod obligatoriu pe lângă Serviciul 
Sanitar Naţional împreună cu toţi membri familiei lor. 
Muncitorii străini şi familiile acestora au dreptul la un 
medic de familie şi la toate serviciile medicale în 
aceleaşi condiţii (gratuit sau cu plată) cu cele oferite 
cetăţenilor italieni pe întreg teritoriul Italiei.  
• Pentru a beneficia de aceleaşi servicii sanitare este 
necesară obţinerea carnetului de sănătate care se 
poate ridica de la sediile instituţiei sanitare locale ASL 
(„Azienda Sanitaria Locale“), prezentând următoarele 
documente: paşaport, permis de şedere (sau, în 
cazul muncitorilor în căutarea unui loc de muncă, 
copia cererii permisului de şedere de muncă şi 
chitanţa poştală).  
• Angajaţii care se îmbolnăvesc trebuie să trimită 
angajatorului certificatul medical iar angajatorul are 
dreptul de a controla starea de sănătate a 
angajatului. 
 
MATERNITATEA 
Angajata străină imigrată beneficiază de aceleaşi 
drepturi ca şi angajata de cetăţenie italiană în caz de 



maternitate: asistenţă medicală specializată, 
obligativitatea întreruperii muncii cu două luni înainte 
de data prevăzută pentru naştere până la sfârşitul 
celei de-a treia luni după naştere. În toată această 
perioadă angajata nu poate să fie concediată. Dacă 
angajata deţine un permis de şedere, are un salar 
minim şi o protecţie socială inferioară, ea poate să 
solicite un cec de maternitate (de asistenţă) pe lângă 
INPS. Dacă angajata deţine un permis de şedere şi 
nu beneficiază de protecţie socială, aceasta poate să 
solicite un cec de maternitate oferit de toate primăriile 
din Italia. Cele două cec-uri nu sunt cumulative.  
 
CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE 
La angajarea prin contract de muncă individual, 
angajatorii vor solicita institutului de asistenţă socială, 
INPS, înregistrarea angajatului pentru cotizaţiile 
obligatorii de asigurare socială. Înscrierea se va face 
de asemenea şi la INAIL, institutul naţional de 
asigurare împotriva accidentelor la locul de muncă. 
Pentru lucrătorii care nu deţin încă un permis valabil 
de şedere pentru muncă, înscrierea se poate efectua 
o dată cu încheierea contractului de şedere pentru 
muncă de pe lângă Prefectură (biroul teritorial al 
guvernului).  
În ceea ce privesc asigurările sociale, angajatorul se 
face responsabil de cotizaţiile trimestriale la cele 
două instituţii, iar acesta se poate pune de comun 
acord cu angajatul care va plăti angajatorului partea 
sa de cotizaţie la fiecare retribuţie lunară sau 
trimestrial.  
Prin plătirea acestor cotizaţii, angajaţii au dreptul la 
asistenţă şi protecţie socială  
(pensii, alocaţii familiale, indemnizaţii de maternitate 
şi ajutor de şomaj, asigurări împotriva accidentelor şi 
îmbolnăvirilor la locul de muncă, asistenţă medicală). 



Pentru a beneficia de aceste drepturi, angajatul 
trebuie să contribuie cu cel puţin echivalentul a 24 de 
ore de muncă dintr-o săptămână (chiar şi în cazul în 
care are mai mulţi angajatori). Recenta modificare a 
legii referitoare la imigrare prevede că, în cazul 
repatrierii definitive, muncitorii străini, titulari al unui 
contract individual de muncă pe perioadă 
determinată sau nedeterminată, îşi păstrează 
drepturile la asistenţă şi protecţie socială pe care 
le-au dobândit în timpul muncii. Totodată, la 
împlinirea vârstei de 65 de ani, aceştia vor avea 
dreptul la pensie pentru limită de vârstă, plătită în 
funcţie de perioada contributivă din timpul muncii, 
chiar dacă au contribuit la sistemul asigurărilor 
sociale cu mai puţin de cinci ani prevăzuţi de lege 
(art.1 alin.20, legea italiană din 8 august 1995 n.335 
coordonat cu art.18, legea italiană 189/2002 
Bossi-Fini). Această derogare referitoare la 
contribuţiile minime necesare nu se aplică în cazul 
muncitorilor străini care au dreptul la plata pensiei 
pentru limită de vârstă prin sistemul de retribuţii sau 
mixt. Chiar şi în acest caz, pensia pentru limită de 
vârstă nu se va putea acorda înaintea împlinirii 
vârstei de 65 de ani atât în cazul bărbaţilor cât şi al 
femeilor. În ceea ce priveşte pensia de urmaş, 
aceasta nu va putea fi acordată dacă decesul are loc 
înaintea împlinirii vârstei de 65 de ani, contribuţia 
considerându-se cu efect deplin numai la împlinirea 
acestei vârste. Dacă decesul are loc după împlinirea 
vârstei de 65 de ani, urmaşii au dreptul la pensie 
conform prevederilor legale.  
 
IMPOZITELE 
Lucrătorii străini prestatori de munci casnice în Italia, 
plătesc impozitul la Statul italian în aceleaşi condiţii 
ca şi cetăţenii italieni. În anul următor începerii 



activităţii de angajat pe teritoriul italian, lucrătorul va 
prezenta Declaraţia de venituri („La Dichiarazione dei 
Redditi“), la bancă sau la poştă până la data de 31 
iulie, sau la un Centru de Asistenţă Fiscală (C.A.F), 
de pe lângă toate sediile confederaţiei CISL, până la 
data de 31 octombrie. Plata impozitului se va efectua 
până la data de 20 iunie sau cel târziu până la data de 
20 iulie, cu aplicarea majorărilor corespunzătoare 
plăţilor întârziate. Declaraţia de venituri este condiţia 
fundamentală în vederea obţinerii anumitor drepturi 
precum: prelungirea permisului de şedere, solicitarea 
cărţii de şedere, dreptul la întregirea familiei, dreptul 
la asistenţă şi protecţie socială, solicitarea cetăţeniei 
italiene, etc. 
 
PERMISUL DE ŞEDERE ŞI MUNCA 
CARTEA DE ŞEDERE 
Permisul de şedere pentru muncă subordonată se 
eliberează la încheierea unui contract de şedere 
pentru muncă şi are o durată maximă de doi ani în 
cazul unei munci pe perioadă nedeterminată şi de un 
an în cazul unei munci pe perioadă determinată. 
Acest permis se va prelungi la Chestură înainte de 
pierderea valabilităţii sale. În cazul lucrătorilor care 
au beneficiat de această reglementare, permisul îşi 
pierde valabilitatea la un an de la eliberarea acestuia, 
cu posibilitatea ulterioară de prelungire.  
Pentru lucrătorii străini prestatori de munci casnice în 
Italia retribuţia minimă este de 439 EUR, chiar şi în 
cazul în care aceştia lucrează la mai mulţi patroni 
(dacă raportul de muncă este de cel puţin 24 de ore 
pe săptămână).  
De reţinut este faptul că muncitorii care pierd locul de 
muncă în Italia au drept de şedere timp de ulterioare 
şase luni pentru a-şi căuta un nou loc de muncă; la 
sfârşitul acestei perioade, dacă nu au găsit un loc de 



muncă, aceştia vor trebui să părăsească teritoriul 
italian. Dacă lucrătorii au trăit în condiţii legale per 
teritoriul italian timp de cel puţin şase ani şi deţin 
toate actele necesare referitoare la venit şi la 
domiciliu, aceştia pot obţine cartea de şedere care se 
eliberează pe o perioadă nedeterminată de timp.   
 
 

CISL 
 
• CISL reprezintă Confederaţia Italiană a Sindicatelor 
pentru Lucrători. CISL este reprezentată pe tot 
teritoriul Italiei şi cuprinde 4 milioane de membri. 
CISL este o organizaţie sindicală la care pot adera 
toţi muncitorii din toate sectoarele de muncă precum 
şi muncitorii pensionaţi. Este un sindicat independent 
de guvern, partide sau de angajatori. 
 
• CISL este un organizaţie care promovează 
solidaritatea dintre popoare şi care întreprinde multe 
proiecte de dezvoltare economică şi socială a ţărilor 
în curs de dezvoltare din toată lumea.  
 
• CISL nu aparţine vreunei credinţe religioase, dar 
respectă toate religiile şi valorile lor importante.  
 
• CISL se ocupă de cazurile referitoare la străinii 
imigraţi în Italia, desfăşurând o acţiune de protecţie 
socială şi juridică de ansamblu prin publicarea de 
informaţii asupra drepturilor şi obligaţiilor lucrătorilor, 
precum şi prin asistenţa şi consultanţa directă oferită 
lucrătorilor şi familiilor lor cu permise valabile de 
şedere pentru muncă în Italia.  
 
• Lucrătorii imigraţi în Italia pot găsi la sediile CISL 
informaţii utile referitoare la: contractul individual de 



muncă, drepturile imigranţilor, fiscul şi asigurările 
sociale, posibilităţile de perfecţionare profesională şi 
asistenţă în scopul găsirii unui loc de muncă.  
Adresa site-ului este: www.cisl.it  
 
• ANOLF (Asociaţia Naţională de Peste Frontiere) 
este o asociaţie cu caracter voluntar care are ca scop 
promovarea prieteniei şi fraternităţii dintre popoare. 
ANOLF promovează şi realizează: activităţi cu 
caracter informativ, de consultanţă şi asistenţă în 
scopul promovării şi protecţiei drepturilor imigranţilor. 
Adresa site-ului este: www.anolf.it  
 
• Caaf Cisl oferă membrilor, muncitorilor şi 
pensionarilor asistenţă şi consultanţă completă şi 
personalizată în materie fiscală şi în materia 
înlesnirilor sociale.  
Adresa site-ului este: www.caafcisl.it  
 
• FISASCAT este federaţia de categorie aparţinând 
de CISL care reprezintă muncitorii din sectoarele 
serviciilor publice şi sociale, turismului şi serviciilor 
turistice. FISASCAT se ocupă de încheierea 
contractelor colective naţionale, teritoriale şi de 
întreprinderi. Este categoria care reprezintă şi 
protejează colaboratoarele casnice şi îngrijitoarele de 
persoane în vârstă sau bolnave. Adresa site-ului este: 
www.fisascat.it  
 
• INAS CISL, Institutul Naţional de Asistenţă Socială, 
este sub patronajul CISL şi se ocupă de protecţia 
gratuită a cetăţenilor, muncitorilor şi pensionarilor, cu 
orientare directă asupra problemelor de asistenţă şi 
protecţie socială, precum şi asupra asigurărilor 
sociale obligatorii împotriva accidentelor la locul de 
muncă. Adresa site-ului este: www.inas.it  




