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Ce drepturi aveţi? 

În calitate de lucrători în Republica Cehă, aveţi dreptul legal la: 

• Tratament echitabil şi egal 

• Contract individual de muncă încheiat în scris 

• Salariu minim garantat 

• Plata salariului, dovedită pe fluturaşul de salariu 

• Condiții de muncă sigure 

• Plata asigurărilor sociale şi de sănătate * 

• Concediu de odihnă plătit ** 

• Îndemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă * 

Acest lucru este valabil fără deosebire atât 

pentru cetăţenii Republicii Cehe, cât şi pentru 

cetăţenii altor ţări! 

*) În cazul acordurilor de muncă ocazională, este valabil numai dacă realizaţi un venit lunar de 

peste 10 000 CZK 

**) Este valabil numai pentru un contract individual de muncă, în cazul acordurilor de muncă 

ocazională, numai dacă este convenit cu angajatorul 



 

 

  

? Angajatorul sau agenţia de recrutare nu vă plătesc salariul? 

? Angajatorul refuză să vă plătească îndemnizaţia pentru 

incapacitate temporară de muncă sau concediul de odihnă? 

? Primiţi un salariu mai mic decât salariul minim pe economie? 

? Vă obligă angajatorul adesea să prestaţi ore suplimentare? 

? Vă confruntaţi cu constrângere psihică, violenţă fizică sau sexuală 

sau ameniţarea cu acestea? 

? Vă reţine cineva documentele personale sau vă limitează într-un alt 

mod liberatatea de mişcare? 

? Vă obligă cineva să lucraţi împotriva voinţei dumneavoastră? 

? Vă obligă să minţiţi autorităţile sau prietenii şi cunoştinţele 

dumneavoastră? 

 

 

 

În caz afirmativ, poate fi vorba de exploatare prin 

muncă sau de muncă forţată! 

 

  

 

 

 

Munca forţată şi alte forme de exploatare prin muncă constituie infracţiuni în temeiul articolului 168 din 

Codul penal, iar infractorii pot fi condamnaţi la pedepse grele! 

  

 

 

La ce să fiţi atenţi? 

Dacă sunteţi prins în capcana exploatării prin muncă, nu ezitaţi să solicitaţi ajutor şi protecţie, chiar dacă vă aflaţi ilegal pe 

teritoriul Republicii Cehe şi nu aveţi asupra dumneavoastră documentele personale. 



 

 

 

nnnnnnnn 

 

Aveţi nevoie de ajutor? 
Suntem aici pentru dumneavoastră! 

Aici puteţi solicita ajutor gratuit: 

▪ https://www.mpsv.cz/ (Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale al Republicii 

Cehe, care oferă informaţii generale) 

▪ https://www.uradprace.cz/kontakty-na-eures-poradce (consultanţi din 

reţeaua EURES, care oferă consiliere şi asistenţă individuală) 

▪ http://www.suip.cz/ (Biroul de Stat pentru Inspecţia Muncii, care oferă 

informaţii privind problematica dreptului muncii şi în limba română (link aici) 

şi primeşte sesizări în vederea controlului angajatorilor – în caz de suspiciuni, 

anunţaţi mai întâi aici) 

▪ https://www.policie.cz/ (Poliţia Republicii Cehe, care primeşte sesizări în 

cazul suspiciunii comiterii de infracţiuni) 

▪ https://strada.cz/cz (Organizaţie fără Scop Lucrativ care oferă servicii 

persoanelor traficate şi exploatate) 

▪ https://scps.diakonie.cz/ro/ (Organizaţie fără Scop Lucrativ., care oferă 

informaţii în limba română privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor din 

Republica Cehă ; şi asistenţă victimelor traficului cu fiinţe umane şi 

exploatării prin muncă) 

▪ https://www.migrace.com/ (Asociaţia de Integrare şi Migraţie, care oferă 

consiliere juridică şi socială gratuită) 

▪ https://www.cicops.cz/cz/ (Centrul pentru Integrarea Străinilor, care oferă 

gratuit consiliere socială şi cursuri de limbi străine) 

▪ https://www.opu.cz/en/ (Organizaţie fără Scop Lucrativ., care oferă 

consiliere juridică gratuită) 

▪ http://www.integracnicentra.cz/ (Centrele de Sprijin pentru Integrarea 

Străinilor) 

▪  

În caz de urgenţă, vă puteţi adresa şi ambasadei 

dumneavoastră: 

 Adresa: Strada Nerudova nr. 5, Praga 1, 118 00 

     (program cu publicul 9.00-16.00) 

Tel: +420 257 532 090; +420 257 533 965; 

Telefon de urgență: +420 607 078 501  

(Acest număr de telefon este destinat exclusiv cetăţenilor 

români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu 

caracter de urgenţă -  accidente cu victime, decese, 

calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter 

extraordinar) 

E-mail: praga.consul@mae.ro 

Web: http://praga.mae.ro/ 
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