
 
      Cum căutaŃi un loc de muncă în Cipru 
 
În România prin:  

• EURES / ANOFM  
AdresaŃi-vă celor 43 de consilieri EURES –  www.eures.anofm.ro  

 
• AgenŃi de ocupare a forŃei de muncă  

SolicitaŃi informaŃii la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi au sediul  
–  www.inspectmun.ro  

 
În Cipru prin:  

• Serviciul Public de Ocupare din cadrul Ministerului Muncii şi Asigurărilor Sociale  
vă poate îndruma şi consilia în vederea identificării unui loc de muncă – www.mlsi.gov.cy/dlr 

 
• EURES – www.eures.europa.eu  

La secŃiunea Cipru, sunt postate, în limba engleză /greacă, locurile de muncă vacante  
 

• AgenŃiile private de ocupare din Cipru  
Pentru informaŃii, adresaŃi-vă AsociaŃiei Cipriote pentru Managementul  
Resurselor Umane – www.cyhrma.org –    
Camerei de ComerŃ şi Industrie din Cipru – www.ccci.org.cy 

 
• PublicaŃii 

Pe site-ul oficial al Guvernului Republicii Cipru – www.cyprus.gov.cy –  
pot fi vizualizate link-uri către paginile web ale celor mai importante publicaŃii  

 
 
MunciŃi legal! 

 
• Nu aveŃi nevoie de permis de muncă! 
• În schimb, sunteŃi obligat să vă înscrieŃi la Serviciul pentru Străini şi MigraŃie. 
• Pentru aceasta, adresaŃi-vă  Departamentului pentru Înregistrarea PopulaŃiei şi MigraŃie sau Serviciului pentru Străini şi MigraŃie – 

migration@crmd.moi.gov.cy – din cadrul Ministerului de Interne, cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 3 luni de la 
sosirea în Cipru, şi solicitaŃi eliberarea Certificatului de înregistrare a străinului, precum şi a permisului de şedere pentru cetăŃenii 
U.E. (Alien Registration Certificate – ARC).   
 
Riscurile la care vă expuneŃi dacă lucraŃi ilegal:    

 
• Nu veŃi beneficia de prestaŃii de asigurări sociale 
• Nu veŃi valorifica la pensie perioada lucrată în Cipru  
• Nu veŃi beneficia de prestaŃii medicale, indemnizaŃii în caz de accident de muncă, boli profesionale 
• VeŃi avea probleme în a reclama angajatorul pentru nerespectarea reglementărilor în domeniul muncii, respectiv neplata 

corespunzătoare a drepturilor salariale, nerespectarea programului de lucru, a timpului de odihnă legal etc. şi neasigurarea măsurilor 
de protecŃie şi securitate a muncii 

• PuteŃi deveni victimă a exploatării prin muncă şi traficului de fiinŃe umane în alte scopuri 
 

AtenŃie! 
 

• Contractul semnat în România nu are valoare juridică în Cipru! 
• E important să aveŃi cunoştinŃe minime de limba engleză! 
• Nu există obligativitatea încheierii contractului de muncă în formă scrisă! 
• Angajatorul este obligat să vă informeze în scris, în termen de maxim o lună de la angajare, cu privire la următoarele aspecte:  

� identitatea părŃilor 
� locul de muncă 
� titulatura, gradul, categoria activităŃii pentru care aŃi fost angajat 
� data începerii contractului de angajare şi durata acestuia 
� durata concediului plătit 
� nivelul salariului şi frecvenŃa plăŃii         
� programul de lucru şi plata orelor suplimentare 
� acordurile colective aplicabile 

• PuteŃi solicita angajatorului dovada înscrierii dumneavoastră la sistemul de  
securitate socială!  

Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale 
din Cipru 

Departamentul pentru RelaŃii de Muncă 
Website: www.mlsi.gov.cy/dlr 
E-mail: info@dlr.mlsi.gov.cy 

Fax: 22.451.41/2 
 

Biroul Central Nicosia 
Clădirea Silvex et. 2,              

Bd. Griva Digeni nr. 54, 
1096 Nicosia 

 

Birouri teritoriale: 
Nicosia: Clădirea Silvex et. 4, Bd. Griva 

Digeni nr. 54, 1096 
Tel: 22.451.216, 22.451.245  

Lemesos: Clădirea Asigurărilor Sociale, 
Str. Fraglinou Roosevelt nr. 80, 3011 

Tel: 25.819.252/3, 25.562.276, 25.562.280 
 

Birouri teritoriale: 
Larnaca: Clădirea Asigurărilor Sociale, str. Filiou 

Tsigaride, 6023 
Tel: 24.805.401/2, 24.805.321, 24.805.332 

Pafos: Agiou Spyridonos nr. 1, 8021 
Tel: 26.822.640/41, 26.822.643 

Ambasada României în Cipru  
Strada Pireos nr. 27, Strovolos, cod 2023, Nicosia 

Tel.:22.495.333 
E-mail: embrom@cytanet.com.cy 

Website: http://.nicosia.mae.ro 
 

InspecŃia Muncii  
Str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, 

Bucureşti   
Tel: 302.70.30, 302.70.54 

Website: www.inspectmun.ro 
 

AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea 
ForŃei de Muncă  

Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti 
E-mail: dprs@ajofm.anofm.ro  

Website: www.muncainstrainatate.anofm.ro 
 


