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INTRODUCERE

Sunteți lucrător sezonier? 
Asigurați-vă că știți vă cunoașteți 
drepturile!

Înțelegerea drepturilor dumneavoastră 
poate fi dificilă, în special când mergeți 
peste hotare pentru o activitate sezonieră. 
Din fericire, UE protejează toți lucrătorii 
stabilind standarde minime de muncă în 
cele 27 de state membre ale UE. Din această 
broșură veți afla ce drepturi aveți ca lucrător 
sezonier: de la condițiile de angajare la 
condițiile de muncă și altele.

DREPTURI DE MUNCĂ

Toții lucrătorii sezonieri declarați în UE 
au dreptul la egalitate de tratament în 
ceea ce privește încadrarea în muncă. 
Asigurați-vă că rămâneți informat ca să 
vă apărați interesele!

Angajatorul dumneavoastră ar trebui 
să vă ofere un contract de muncă 
valabil care să specifice:

 locul și tipul de muncă;

 durata angajării;

 remunerația;

  programul de lucru săptămânal 
sau lunar;

  durata concediului plătit, dacă este cazul.

Rețineți că aveți dreptul la același tratament 
ca cetățenii statului membru gazdă în ceea 
ce privește:

  condițiile de angajare, inclusiv salariile 
minime, vârsta de muncă și condițiile 
de muncă;

  dreptul la protecție împotriva 
concedierii nejustificate;

  programul de lucru;

 concedii și zile libere;

  obligațiile cu privire la sănătatea și 
securitatea în muncă.
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SECURITATE SOCIALĂ

Asigurați-vă că acordul dumneavoastră 
de muncă conține asigurări sociale. Aici 
sunt incluse, fără a se limita la acestea:

  dreptul la egalitate de tratament ca 
cetățenii statului membru UE gazdă cu 
privire la diferitele tipuri de securitate 
socială (boală, invaliditate și bătrânețe);

  accesul la educație și formare 
profesională, precum și consilierea 
privind munca sezonieră oferită de 
oficiile de ocupare a forței de muncă și 
de alte servicii publice.

CAZARE 

Aveți dreptul la condiții de viață decente 
când cazarea este furnizată de angajator 
sau prin intermediul acestuia.

  Chiria nu ar trebui să fie excesivă față 
de remunerația netă pentru munca 
depusă sau față de alte opțiuni de 
cazare similare.

  Chiria nu ar trebui dedusă automat 
din salariu.

  Cazarea ar trebui să asigure un nivel de 
trai adecvat.

  Cazarea trebuie să respecte standardele 
generale de sănătate și siguranță din 
țara respectivă.

DEPUNEREA UNEI PLÂNGERI

Dacă vi se încalcă drepturile, aveți 
dreptul să depuneți plângere.

  Depuneți plângere împotriva 
angajatorilor, direct sau prin intermediul 
unui terț, prin mecanismele naționale 
aplicabile, în legătură cu următoarele, 
dar nu numai:
—  discriminarea și tratamentul 

nefavorabil la locul de muncă din 
motive de cetățenie, religie sau etnie;

—  neplata salariului;
—  hărțuirea la locul de muncă.

  Beneficiați de același acces la căi de atac 
ca cetățenii statului membru gazdă.

DREPTUL LA REPREZENTARE
SINDICALĂ

Sunteți liber să vă afiliați la un sindicat 
sau la orice organizație care reprezintă 
lucrătorii din sectorul dumneavoastră.

  Beneficiați de dreptul la libertatea de 
asociere și de afiliere la un sindicat care 
să vă apere drepturile în mod colectiv.

  Aveți dreptul la grevă și la 
acțiuni sindicale.
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PUNCTE DE CONTACT

Aveți și alte întrebări? Aveți nevoie de asistență? 
Contactați următoarele instituții pentru a primi 
toate informațiile relevante despre munca 
sezonieră declarată:

  Puncte naționale de contact sau site-uri internet.

  Contactați punctele naționale de contact din 
țara dumneavoastră, de exemplu ambasadele 
sau consulatele.

  Campania ELA pentru a afla mai multe despre 
drepturile dumneavoastră.

 https://twitter.com/EU_ELA	
	 https://www.facebook.com/europeanlabourauthority 
	https://www.linkedin.com/company/european-labour-authority

Aflați mai multe informații despre drepturile dumneavoastră 
și campania Rights4AllSeasons. 
Scanați codul QR pentru a vizita site-ul nostru.

https://www.ela.europa.eu/en/information-seasonal-workers-and-employers

