
LUCRAłI  LEGAL  ÎN  CIPRU! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUM  CĂUTAłI  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 – sau 
Camerei de ComerŃ şi Industrie din Cipru – www.ccci.org.cy 

 
• PublicaŃii 

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 
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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 

 
 

LUCRAłI  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) 

 
 
 

 
 

OBLIGATIVITATEA  ANGAJATORILOR  DE  A  INFORMA  ANGAJAłII  CU  PRIVIRE  LA  CONDIłIILE  
APLICABILE  CONTRACTELOR  DE  MUNCĂ  SAU  RELAłIILOR  DE  ANGAJARE 

 
Legea privind obligativitatea angajatorilor de a informa angajaŃii cu privire la condiŃiile aplicabile contractelor de muncă sau 
relaŃiilor de angajare, intrată în vigoare în data de 7 iulie 2000, stabileşte  principalele condiŃii  prevăzute în contractul de muncă sau 
care guvernează relaŃia de angajare, ce trebuie aduse la cunoştinŃa angajatului de angajator, în scris :  
  
• identitatea părŃilor,  
• locul de muncă al angajatului şi sediul principal al companiei sau, după  
       caz, domiciliul angajatorului, 
• titulatura, gradul, natura sau categoria activităŃii pentru care lucrătorul a 
      fost angajat, precum şi o descriere succintă a activităŃii, 
• data începerii contractului de angajare sau relaŃiei de angajare, iar în 
      cazul contractelor pe termen determinat, durata estimată a acestuia, 
• acordurile colective care guvernează termenii şi condiŃiile de lucru.  
 
Vor fi incluse şi informaŃii suplimentare după cum urmează :  
• durata concediului plătit la care este îndreptăŃit angajatul, precum şi 
      procedurile şi perioada de alocare a acestui concediu, 
• durata perioadelor de preaviz pe care trebuie să o respecte angajatorul şi 

angajatul în cazul în care decid încetarea contractului sau relaŃiei de angajare, 
• suma şi frecvenŃa plăŃii remuneraŃiei la care este îndreptăŃit angajatul, 
• orele de lucru zilnice sau săptămânale ale angajatului.  
 
Termenul de notificare 
 
• InformaŃiile vor fi furnizate angajatului în termen de maxim o  lună de la data angajării.  
 
• Pentru orice modificare a condiŃiilor de angajare este obligatorie comunicarea în scris, prin intermediul unui document înaintat de  

angajator angajatului, nu mai târziu de o lună de la data intrării în vigoare a modificării respective.  
 
• Termenul de notificare nu este obligatoriu în cazul unei modificări a Legii sau a altui document la care se făcea referire în 

notificarea iniŃială.  
 
 
 
 
SancŃiuni  
 
Încălcarea prevederilor Legii de către angajator, fără motiv întemeiat, constituie infracŃiune şi se sancŃionează cu amendă de până la 
500 de lire cipriote. Dacă omiterea furnizării informaŃiilor a avut loc din motive întemeiate, dovada acestui aspect îi revine 
angajatorului.  

 
ORGANIZAREA  TIMPULUI  DE  LUCRU 

 
Legea privind organizarea timpului de lucru a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2003 şi prevede cerinŃele minime referitoare la 
organizarea timpului de lucru pentru angajaŃi. Este aplicabilă tuturor întreprinderilor, instituŃiilor şi punctelor de lucru din sectorul 
public sau privat, cu excepŃia:  
• membrilor ForŃelor Armate, 
• membrilor ForŃelor de PoliŃie,   
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• membrilor echipajelor maritime, încadraŃi în baza Legii privind transportul comercial maritim din anul 2003 (Organizarea 
timpului de lucru a membrilor echipajelor maritime), Legea nr. 79(1)/2003.  

 
Perioadele de odihnă zilnice şi săptămânale  
 
• Angajatul are dreptul la cel puŃin 11 ore consecutive de odihnă zilnic (în decursul a douazeci şi patru de ore) şi la o perioadă de 

cel puŃin 24 de ore consecutive de odihnă săptămânal.  
 
• Prin decizia angajatorului, un angajat poate beneficia, în decursul unei perioade de 14 zile, fie de două perioade separate de 

odihnă a câte 24 de ore consecutive, fie de o perioadă de odihnă de 48 de ore consecutive.   
 

Concediul anual  
 
• Cel puŃin 4 săptămâni de concediu anual:  

� cei care lucrează cinci zile săptămânal au dreptul la  minim 20 de zile lucrătoare concediu anual 
� cei care lucrează şase zile săptămânal au dreptul la  minim 24 de zile lucrătoare concediu anual.  

 
• Concediul anual poate fi substituit prin compensaŃii financiare doar în cazul încetării relaŃiei de angajare.  

 
 
 
 
Intervalele de odihnă 
 
Dacă programul de lucru depaşeşte 6 ore pe zi, angajatul are dreptul la un interval de minim 15 minute în care poate părăsi locul de 
muncă. Aceste pauze nu vor fi luate la începerea sau imediat înainte de încheierea programului de lucru.  
 
 
Programul de lucru săptămânal 
 
• Nu se pot depăşi  48 de ore în medie săptămânal, incluzând orele suplimentare.  
• Perioada de referinŃă pentru calcularea cuantumului mediu săptămânal al orelor de lucru este  un interval de patru luni.  
• Perioadele de concediu anual de odihnă şi concediu medical cu plată nu sunt luate în considerare la estimarea cuantumului mediu 

săptămânal al orelor de lucru.  
• Angajatorul îi poate solicita angajatului să lucreze peste 48 de ore în medie (în decursul perioadei de referinŃă de patru luni), doar 

cu consimŃământul acestuia din urmă.  
 

Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale poate restricŃiona sau interzice posibilitatea de depăşire a cuantumului maxim de 48 de 
ore de lucru săptămânal pe motive de sănătate şi/sau siguranŃă a angajatului . 
 
Programul de noapte 
 
• Intervalul cuprins între orele 23:00 şi 06:00.  
• Poate fi considerat "lucrator de noapte", angajatul care:  
 

� va lucra pe timp de noapte cel puŃin trei ore din programul său de lucru normal 
� va lucra, pe timp de noapte, un cuantum de cel puŃin 726 ore din totalul orelor sale de lucru anuale, cu condiŃia ca 

în contractele colective să nu fie prevăzut un număr mai mic. Programul total de lucru zilnic al angajatului va fi 
luat în considerare pentru calcularea orelor menŃionate anterior, cu condiŃia ca acesta să includă cel puŃin trei ore 
în intervalul cuprins între orele 23:00 şi 06:00 ale zilei următoare, indiferent de ora la care începe sau se încheie 
tura acestuia, iar angajatul lucrează un număr de cel puŃin 7 ore consecutive.  

 
 
 
 
Durata programului de noapte 
 
• Programul de lucru al unui lucrător de noapte nu va depăşi în medie 8 ore la fiecare interval de 24 de ore, în decursul unei luni, 

sau în decursul perioadei prevăzute în orice acord colectiv.  
• Perioada minimă săptămânală de odihnă de 24 de ore prevăzută în această Lege nu va fi luată în considerare pentru calcularea 

mediei.  
• Un lucrător de noapte, a cărui activitate implică riscuri specifice sau stres fizic sau mental semnificativ, nu va lucra pe timp de 

noapte mai mult de 8 ore la un interval de 24 de ore.  
• ActivităŃile care presupun riscuri specifice sau stres mental semnificativ, dacă nu sunt prevăzute în legislaŃie sau în acordul 

colectiv, vor fi stabilite prin consultare între angajator şi reprezentanŃii angajaŃilor sau reprezentanŃi ai acestora pe probleme de 
sănătate şi siguranŃă, conform evaluării în scris a riscurilor aferente programului de noapte.  

 
Sănătate şi siguranŃă pe perioada programului de noapte  
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� Un angajator care angajează lucrători de noapte în mod regulat, va informa în scris Ministerul Muncii şi Asigurărilor 
Sociale cu privire la acest aspect.  

 

� Angajatorul va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că lucrătorii în schimburi şi lucrătorii de noapte se bucură 
de protecŃie în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranŃa lor, conform naturii activităŃii pe care o desfaşoară.  

 

� Angajatorul se va asigura că înainte de începerea raporturilor de muncă cu program de lucru în schimb de noapte, precum 
şi la intervale regulate după începerea acestora, angajatul va fi supus examinărilor medicale necesare pentru evaluarea 
eligibilităŃii sale pentru activitatea specifică pe care urmează să o desfăşoare.  

 
 
Derogări  
 
Conform principiilor generale de protecŃie a siguranŃei şi sănătăŃii lucrătorilor, sunt posibile derogări de la prevederile Legii, referitor 
la:  
• intervalele de odihnă, 
• perioadele de odihnă zilnice şi săptămânale, 
• timpul de lucru maxim săptămânal,  
• durata programului de noapte.  
 
Asemenea derogări sunt aplicabile lucrătorilor a căror perioadă de lucru nu este cuantificată ori prestabilită sau poate fi stabilită de 
către lucrători însăşi, în special privind:  

� directorii executivi sau alte persoane cu puteri de decizie autonome, 
� lucrători în asociaŃii familiale,  
� lucrători ce oficiază ceremonii religioase în lăcaşuri de cult şi comunităŃi religioase,  
� practicanŃi în domeniul medical, aflaŃi în pregătire sau rezidenŃiat (în aceste cazuri se aplică prevederi speciale).  

 
 Pot fi adoptate derogări de la anumite articole ale Legii, prin intermediul acordurilor colective sau a acordurilor între reprezentanŃii 
angajaŃilor şi angajatorului. Aceste derogări sunt posibile  numai dacă lucrătorilor în cauză le sunt acordate perioade echivalente de 
odihnă compensatorii sau, în cazuri excepŃionale, conform unei evaluari obiective, dacă lucrătorilor le este asigurată protecŃia 
corespunzatoare, precum şi în cazurile prevăzute în Lege.  
 
Ritmul de lucru 
 
Angajatorul care intenŃionează să organizeze activitatea conform unui anumit tipar, va lua în considerare principiul general de 
adaptare a activităŃii la lucrător.   
 
SancŃiuni  
 
Orice încălcare a prevederilor Legii de către angajator este considerată faptă penală şi se sancŃionează cu închisoare de până la un an 
sau cu amendă de până la 2.000 de lire cipriote ori ambele.  

 
 

MUNCA  CU  NORMĂ  REDUSĂ 
 
Legea privind munca cu normă redusă (Interzicerea tratamentului nefavorabil) a intrat în vigoare în data de 1 ianuarie 2002 şi se 
aplică tuturor angajaŃilor cu normă redusă, cu excepŃia:  
 
• angajaŃilor cu normă redusă care lucrează în mod ocazional, după cum este prevazut în Reglementările corespunzătoare, 
• angajaŃilor cu normă întreagă, în situaŃie de şomaj parŃial, prin reducerea temporară şi colectivă a orelor de lucru normale, pe 

motive de natură financiară, tehnică sau structurală.  

 
 
 
 
AngajaŃii cu normă redusă: 
 
AngajaŃii al căror program normal de lucru, calculat în medie pe săptămână sau în decursul unei perioade de angajare de până la un 
an, are un cuantum mai mic decât cuantumul orelor de lucru ale unui lucrător cu normă întreagă comparabil, angajat în cadrul 
aceleiaşi instituŃii sau întreprinderi. 
 
Angajat cu normă întreagă comparabil: 
 
 Un angajat cu normă întreagă, care:  
• lucrează în cadrul aceleiaşi instituŃii sau întreprinderi ca şi angajatul cu normă redusă,  
• deŃine acelaşi tip de contract de muncă sau de relaŃie de angajare ca şi angajatul cu normă redusă, 
• îndeplineşte aceleaşi sarcini sau sarcini similare cu cele îndeplinite de angajatul cu normă redusă, Ńinându-se cont de alte aspecte 

precum vechimea, calificarea şi specializarea.  
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În cazul în care în cadrul aceleiaşi instituŃii sau întreprinderi nu există un angajat cu normă întreagă comparabil, echivalarea se va 
realiza potrivit acordului colectiv aplicabil sau, dacă nu există un acord colectiv, în conformitate cu legislaŃia naŃională ori alte 
acorduri sau practici colective.  

 
Principiul non-discriminării 
 
Conform termenilor şi condiŃiilor de angajare, un lucrător cu normă redusă nu va fi tratat într-o manieră mai puŃin favorabilă faŃă de 
un angajat cu normă întreagă comparabil, doar în baza faptului că cel dintâi lucrează cu normă redusă, acest lucru fiind posibil numai 
dacă există motive obiective. Atunci când este cazul, se va aplica principiul pro rata temporis. 

 
Principiul pro rata temporis  
 
Atunci cand un angajat cu normă întreagă comparabil este îndreptăŃit la o anumită remuneraŃie sau alt beneficiu, angajatul cu normă 
redusă va fi îndreptăŃit la o remuneraŃie sau alt beneficiu direct proporŃional cu numărul de ore lucrate săptămânal, raportate la 
numarul de ore de lucru prestate de catre angajatul cu normă întreagă comparabil.  

 
CerinŃe pentru a beneficia de condiŃii speciale de angajare 
 
• Dacă acest lucru este justificat în baza unor motive obiective, Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale şi/sau partenerii sociali 

(angajatori sau asociaŃii ale angajaŃilor) pot, după caz, acorda angajaŃilor cu normă redusă condiŃii speciale de angajare, în funcŃie 
de perioada prestării serviciului, durata angajării şi calificările angajatului în baza cărora vor fi determinate veniturile acestuia.  

• CerinŃele de acordare a unor condiŃii speciale de angajare angajaŃilor cu normă redusă trebuie revizuite periodic, Ńinându-se cont 
de principiul non-discriminării.  

 
Drepturile angajaŃilor cu normă redusă 
 
Fiecare angajat cu normă redusă va avea dreptul la termeni şi condiŃii de angajare egale, precum şi la tratament egal şi se va bucura 
de acelaşi nivel de protecŃie ca acela asigurat angajatului cu normă întreaga comparabil, în special referitor la:  
• drepturi salariale şi beneficii, 
• schema de asigurări sociale , 
• maternitate , 
• concediul anual plătit şi sărbatorile legale plătite, 
• concediul de creştere a copilului, 
• concediul medical, 
• încetarea angajării, 
• dreptul de a se alătura şi de a participa la activităŃile sindicale, dreptul la negocieri colective, precum şi dreptul de a acŃiona în 

calitate de reprezentant al angajaŃilor,  
• măsurile privind sănătatea şi siguranŃa muncii,  
• protecŃia împotriva discriminării.  

 
Alegerea liberă a tipului de activitate 
 
• Dacă există posturi libere, transferul unui angajat de la o activitate cu normă întreagă la o activitate cu normă redusă sau invers, 

se realizează în mod voluntar.  
• Refuzul unui angajat de a fi transferat de la o activitate cu normă întreagă la o activitate cu normă redusă sau invers nu constituie 

un motiv pentru încetarea raporturilor de muncă .  

 
ObligaŃiile angajatorului  
 
Angajatorul va Ńine cont de următoarele aspecte:  
 
• cererile angajaŃilor de transfer de la o activitate cu normă întreagă la o activitate cu normă redusă sau invers în cazul măririi 

programului de lucru, 
• furnizarea în timp util de informaŃii privind posturile vacante cu normă întreagă sau cu normă redusă, disponibile în cadrul 

întreprinderii,  
• măsuri de facilitare a accesului la angajare cu normă redusă, la toate nivelurile întreprinderii, inclusiv posturi calificate sau 

executive,  
• măsuri de facilitare a accesului angajaŃilor cu normă redusă la programele de pregatire profesională, 
• furnizarea informaŃiilor corespunzătoare privind angajaŃii cu normă redusă din cadrul întreprinderii, organizaŃiilor care reprezintă 

angajaŃii.  

 
SancŃiuni  
 
Orice încălcare a prevederilor Legii de către angajatori este considerată  infracŃiune şi se pedepseşte cu amendă de până la 2.000 de 
lire cipriote. 
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ANGAJAREA  PE  PERIOADĂ  DETERMINATĂ 
 
Legea privind angajarea pe perioadă determinată (Interzicerea tratamentului nefavorabil) a intrat în vigoare la data de 25 iulie 2003 şi 
este aplicabilă tuturor angajaŃilor pe perioadă determinată (cu contract sau relaŃie de angajare), excepŃie făcând:  

• relaŃiile de pregătire profesională iniŃială şi programele de ucenicie,  

• contractele de muncă sau relaŃiile de angajare încheiate în baza unui program-cadru public (guvernamental) specific sau 
finanŃat de la buget, program de pregătire, integrare sau reconversie profesională.  

 
Angajatul pe perioadă determinată: 
 
Persoana care deŃine un contract de muncă sau o relaŃie de angajare încheiată în mod direct între un angajat şi un angajator, unde 
termenul de încetare a contractului sau relaŃiei este determinat de condiŃii obiective precum:  

� dată specifică,  
� îndeplinirea unei anumite sarcini, 
�  incidenŃa unui anumit eveniment.  

 
Angajatul permanent: 
 
• Persoana care deŃine un contract de muncă sau o relaŃie de angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul aceleiaşi instituŃii sau 

întreprinderi, în aceeaşi activitate / ocupaŃie sau una similară, Ńinându-se cont de calificări şi competenŃe.  
• Dacă nu există un angajat permanent comparabil în cadrul aceleiaşi instituŃii sau întreprinderi, comparaŃia va fi realizată potrivit 

acordului colectiv aplicabil sau, în cazul în care nu există un astfel de acord colectiv, conform legislaŃiei corespunzătoare, sau 
acordurilor / practicilor colective în uz.  

 
Principiul non-discriminării 
 
Un angajat pe perioadă determinată nu va fi tratat mai puŃin favorabil decât angajaŃii permanenŃi comparabili, doar în baza faptului că 
acesta deŃine un contract sau o relaŃie de angajare pe perioadă limitată, cu excepŃia cazului în care un tratament diferit este justificat 
de motive obiective.  

 
Principiul pro rata temporis 
 
• Dacă un angajat permanent comparabil este încadrat conform unor termeni şi condiŃii specifice de angajare, angajatul pe perioadă 

determinată va fi încadrat conform aceloraşi termeni şi condiŃii de angajare, proporŃional cu perioada angajării sale.  
 
• Dacă pentru anumiŃi termeni şi condiŃii de angajare, este necesară includerea unei perioade de pre-angajare, această perioadă va fi 

identică pentru angajaŃii pe perioadă determinată, cât şi pentru angajaŃii permanenŃi comparabili, cu excepŃia cazurilor în care 
diferenŃa duratei perioadei de pre-angajare este justificată de existenŃa unor motive obiective. 

  
Măsuri pentru prevenirea abuzurilor 
 
În situaŃia în care un angajator angajează un lucrător în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată, fie prin reînnoirea 
contractului, fie prin alt mod, iar acest lucrător a fost angajat anterior pe o perioadă totală de 30 de luni sau mai mult cu contract de 
muncă pe perioadă determinată (indiferent de numărul reînnoirilor succesive ale contractelor de muncă pe perioadă determinată), 
contractul va fi, în mod obligatoriu, considerat un contract de muncă pe perioadă nedeterminată.  
 
Se vor reŃine următoarele:  
 

• orice perioadă de angajare care a avut loc înainte de data de 25 iulie 2005 (data de intrare în vigoare a Legii), nu este luată în 
considerare la calcularea perioadei de 30 de luni  

 

• orice prevedere a contractului de muncă pe perioadă determinată care restricŃionează durata acestuia nu va fi aplicată decât în 
cazul în care angajarea lucrătorului cu contract pe perioadă determinată poate fi justificată în baza unor motive obiective. 

 

 

 

AtenŃie! 

În conformitate cu Legea privind încheierea angajării, instanŃa competentă cu soluŃionarea conflictelor de muncă poate determina 
dacă un contract de muncă pe perioadă determinată sau contracte de muncă pe perioadă determinată succesive cu o durată mai mică 
de treizeci de luni, au fost transformate într-un contract pe perioadă nedeterminată.  

  
Motive obiective de încetare a raporturilor de muncă: 
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• angajarea a avut loc în vederea îndeplinirii unei sarcini specifice de natură temporară,  
• angajatul suplineşte temporar un alt angajat,  
• particularităŃile unei anumite sarcini justifică perioada determinată a contractului, 
• angajatul pe perioada determinată este în perioada de probă, 
• angajarea în baza unui contract pe perioadă determinată rezultă în urma aplicării unei decizii judecatoreşti,  
• angajarea cu contract pe perioadă determinată a ForŃelor Armate ale Republicii sau a subofiŃerilor voluntari pe termen de 5 ani. 

 
Informarea şi obligaŃiile angajatorului 
 
• Angajatorul va informa angajaŃii pe perioadă determinată cu privire la posturile vacante disponibile în cadrul instituŃiei sau a 

întreprinderii, astfel încât aceştia să beneficieze de oportunităŃi egale cu alŃi angajaŃi de a accede la un post cu caracter permanent.  
 

• Când situaŃia o permite, angajatorul trebuie să faciliteze accesul angajaŃilor pe perioadă determinată la pregatire profesională, 
pentru a asigura dezvoltarea carierei acestora, precum şi  mobilitatea ocupaŃională.  

 
Informare şi consultare 
 
AngajaŃii pe perioadă determinată vor fi luaŃi în calcul la stabilirea pragului numeric peste care în instituŃia sau întreprinderea 
respectivă se pot constitui organe de reprezentare a angajaŃilor, conform legislaŃiei în vigoare, a acordurilor sau practicilor colective, 
întotdeauna respectând principiul non-discriminarii, aşa cum acesta este prevazut în Lege.  
 
Prevederi mai favorabile 
 
Prevederile Legii nu exclud aplicarea unor dispoziŃii mai favorabile stabilite prin intermediul contractelor colective, sau a altor 
acorduri între angajator şi angajat sau reprezentanŃii acestora.  

 
 
 

ORELE  DE  LUCRU  ŞI  ALTE  CONDIłII  DE  LUCRU  APLICABILE  ALTOR  CATEGORII  DE  LUCRĂTORI 
 
 
Există o serie de legi ce prevăd condiŃiile de lucru ale angajaŃilor. Acestea se aplică fie tuturor profesiilor, fie numai unor anumite 
profesii.  
 
• Legea privind organizarea timpului de lucru cuprinde prevederi generale referitoare la orele de lucru aplicabile tuturor angajaŃilor 
 
• Legea privind lucrătorii comerciali cuprinde prevederi referitoare la orele de lucru, precum şi la alte condiŃii de lucru, cum ar fi 

orele suplimentare, pauzele şi odihna lucrătorilor comerciali.  
 
• CondiŃiile de lucru ale angajaŃilor din domeniul hotelier şi de catering sunt prevazute în Regulamentul angajatilor din domeniul 

hotelier (condiŃii de lucru), respectiv Legea angajaŃilor în domeniul de catering (condiŃii de lucru).  

 
 
FUNCłIONARI  
 
Legea se aplică: 
• persoanelor care lucrează în calitate de funcŃionari sau deŃin alte sarcini executive sau administrative, inclusiv curieri, cu excepŃia 

angajaŃilor, partenerilor, directorilor sau altor cadre executive ale companiei.  
 
• Legea se aplică angajaŃilor din companiile unde se desfăşoară activităŃi comerciale, bancare sau liber-profesioniste, excluzând 

angajaŃii din domeniul industrial, medical sau din magazine.  
 
Orele de lucru 
 
Programul de lucru nu va depăşi 44 de ore pe saptamană sau 8 ore pe zi.  
 
 
 
 
 
 
LUCRĂTORII  DIN  DOMENIUL  MINIER  SAU  AL  EXTRAGERII  DE  METALE 
 
 
Legea se aplică persoanelor care lucrează permanent sau temporar în domeniul extragerii miniere sau de metale, cu excepŃia:  
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• administratorilor/funcŃionarilor care nu desfăşoară activităŃi manuale  
• persoanelor care prestează servicii medicale şi sociale în domeniul industriei miniere şi extragerii de metale.  

 
Orele de lucru 
 
• programul de lucru al angajaŃilor din domeniul extragerii de metale, care lucrează sub pământ nu va depăşi 40 de ore pe 

săptămână sau 8 ore pe  zi 
  
• programul de lucru al angajaŃilor din domeniul extragerii de metale, care lucrează la suprafaŃă nu va depăşi 44 de ore pe 

săptămână sau 8 ore pe zi 
 
• programul de lucru al angajaŃilor din domeniul extragerii miniere nu va depăşi 44 de ore pe săptămână sau 8 ore pe zi.  

 
SancŃiuni  
 
Orice încalcare de către angajatori a prevederilor referitoare la numarul de ore de lucru în cazul funcŃionarilor şi angajaŃilor din 
domeniul minier şi al extragerii de metale este considerată infracŃiune şi se pedepseşte cu închisoare de până la 6 luni sau cu amendă 
de până la 100 de lire cipriote ori ambele.  
 
 
LUCRĂTORII  COMERCIALI  
 
 
Legea se aplică persoanelor care lucrează în sectorul comerŃului, precum:  
• vânzători, casieri, aprovizioneri, magazioneri, inclusiv şeful unui departament,  
• lucrătorii din măcelării, pescării, brutării şi saloane de coafură. 
 
Proprietarii de magazine sau persoanele care se ocupă exclusiv de curăŃenie sau portarii nu se încadrează în prevederile acestei Legi.  
 
 
CondiŃiile de lucru 
 
• Orele de lucru normale: numărul total de ore de lucru normale nu va depăşi 38 pe săptămână sau 8 pe zi.  
 
• Orele de lucru suplimentare: efectuarea de ore suplimentare peste orele de lucru stabilite mai sus este posibilă numai cu acordul 

angajatului şi trebuie plătită ca ore suplimentare. Plata pentru orele suplimentare nu va fi mai mică de 1:1,5 în cursul săptămânii 
şi 1:2 duminica, în zilele de sărbatoare legală sau în după-amiezile libere. Timpul de lucru total, inclusiv orele suplimentare, nu 
va depăşi 46 de ore pe săptămână sau 10 ore pe zi.  

 
• Pauze: toŃi lucrătorii comerciali care desfăşoară activitate conform unui program de lucru continuu, neîntrerupt nu beneficiază 

decât de o pauză cu durata de cel mult o oră. Anual, în perioada 15.06 - 31.08 aceste pauze nu sunt permise, având în vedere 
faptul că în această perioadă nu se lucrează după-amiaza.  

 
• După-amieze libere: lucrătorii comerciali care lucrează şase zile pe săptămână au dreptul la două după-amieze libere săptămânal 

(după orele 14:00), iar lucrătorii comerciali care lucrează cinci zile pe săptămână au dreptul la o după-amiază liberă.  

 
ObligaŃiile angajatorului 
 
Într-un loc vizibil din magazin, angajatorul trebuie să afişeze o listă a lucrătorilor comerciali angajaŃi, un tabel cuprinzând orele de 
lucru, precum şi un anunŃ privind ziua/zilele stabilită/e pentru după-amiaza/amiezile liberă/e şi pauzele lucrătorilor comerciali.  

 
SancŃiuni  
 
Orice încălcare sau nerespectare de către angajatori a prevederilor acestei Legi constituie infracŃiune şi se sancŃionează cu amenda de 
până la 2.000 de lire cipriote sau cu închisoare de până la 12 luni ori ambele.  

 
ANGAJAłII  DIN  DOMENIUL  HOTELIER  ŞI  DE  CATERING  
 
• Un angajat din domeniul hotelier: orice persoană angajată într-un hotel, fie în baza unui contract, fie prin alte relaŃii de angajare, 

inclusiv angajaŃii din orice restaurant care serveşte oaspeŃilor hotelului, cu excepŃia directorului hotelului.  
 

• Un angajat din domeniul de catering: orice persoană angajată, fie în baza unui contract de angajare, fie prin alte relaŃii de 
angajare, într-un restaurant, salon de cabaret, cafenea, bar, club de noapte, tavernă, club sau orice alt local unde se consumă 
mâncare sau băutură.  
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Orele de lucru 
 
Orele de lucru săptămânale: în cazul angajaŃilor din domeniul hotelier şi de catering: nu se vor depăşi 48 de ore pe săptămână 
incluzand orele suplimentare.  
 
Orele de lucru zilnice: 
a) în cazul angajaŃilor din domeniul hotelier: numărul maxim de ore de lucru 

pe zi este de 8 şi poate fi împarŃit într-o perioadă de timp de cel mult 13 ore incluzând maxim 2 pauze (3 schimburi)  
b) în cazul angajaŃilor din domeniul de catering: numărul de ore nu va depăşi 
   8 pe zi, cu cel mult o pauză (2 schimburi).  
 
Orele suplimentare:  
a). în cazul angajaŃilor din domeniul hotelier: cel mult 9 ore săptămânal  
b). în cazul angajaŃilor din domeniul de catering: cel mult 8 ore săptămânal.  
În ambele cazuri, plata minimă pe oră pentru orele suplimentare este de 1:1,5  
 
Odihna săptămânală: toŃi angajaŃii din domeniul hotelier şi de catering au dreptul la o zi liberă pe săptămână, plătită integral.  
 
Concediul anual: toŃi angajaŃii din domeniul hotelier şi de catering au dreptul la cel puŃin 4 săptămâni concediu anual, plătit integral; 
aceasta înseamnă 20 de zile dacă persoana lucrează cinci zile pe săptămână sau 24 de zile dacă persoana lucrează şase zile pe 
săptămână.  
 
Concediu medical:  
a) în cazul angajaŃilor din domeniul hotelier:  

- vechime între 6 luni - 3 ani: 15 zile  
- vechime de peste 3 ani: 24 de zile  

b) în cazul angajaŃilor din domeniul de catering:  
- vechime între 6 luni - 3 ani: 10 zile  
- vechime de peste 3 ani: 18 zile.  

 
ObligaŃiile angajatorului / angajatului 
 
• ToŃi angajatorii sunt obligaŃi să pună la dispoziŃia angajaŃilor din domeniul hotelier şi de catering o broşură profesională.  
 
• Încetarea raporturilor de muncă:  

a) angajaŃii din domeniul hotelier: relaŃia de angajare poate înceta fără preaviz pe parcursul primei luni de lucru. 
După încheierea primei luni de lucru, încetarea raporturilor de muncă se poate realiza cu un preaviz din partea 
angajatorului sau angajatului, în funcŃie de cel care încetează raporturile de muncă, sau se va plăti compesaŃia 
corespunzătoare.  

b) angajaŃii din domeniul de catering: încetarea raporturilor de muncă se poate realiza cu un preaviz din partea 
angajatorului sau angajatului, în funcŃie de cel care încetează raporturile de muncă, sau se va plăti compesaŃia 
corespunzătoare.  

 
• Taxa pe servicii: toŃi angajatorii din domeniul hotelier şi de catering vor solicita 10% pentru serviciile oferite, în factura emisă 

clienŃilor, cu excepŃia anumitor bunuri şi servicii. Suma totală încasată pe servicii se distribuie lunar angajaŃilor din domeniul 
hotelier şi de catering.  

 
• Afişarea listei şi tabelului: ToŃi angajatorii din domeniul hotelier şi de catering sunt obligaŃi să afişeze în incintă următoarele 

documente:  
- lista angajaŃilor şi ocupaŃia acestora  
- un tabel cuprinzând orele de lucru zilnice, ziua de odihnă săptămânală, 

concediul anual şi punctele angajaŃilor, în funcŃie de care se va realiza distribuŃia taxei pe servicii.  

 
SancŃiuni  
 
(a) domeniul hotelier: orice încalcare sau nerespectare de către angajatori a prevederilor Regulamentelor privind angajaŃii din 
domeniul hotelier (condiŃii de lucru) este infracŃiune şi se pedepseşte cu amenda de până la 1.000 de lire cipriote.  
 
(b) domeniul de catering: orice încalcare sau nerespectare de către angajatori a prevederilor Regulamentelor privind angajaŃii din 
domeniul de catering (condiŃii de lucru) este infracŃiune şi se pedepseşte cu amenda de până la 2.000 de lire cipriote sau cu închisoare 
de până la un an ori ambele.  

 
 
 
ALTE  CATEGORII  PROFESIONALE 

 
Legea privind organizarea timpului de lucru prevede orele de lucru ale angajaŃilor, perioadele de odihnă, pauzele şi concediul anual. 
Conform acestei Legi şi în cazul în care niciun acord colectiv sectorial sau antreprenorial nu prevede condiŃii de lucru mai favorabile, 
se aplică urmatoarele prevederi:  
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- Timpul de lucru săptămânal nu va depăşi 48 de ore în medie, inclusiv orele 

suplimentare. Media timpului de lucru săptămânal se calculează la fiecare patru luni. 
 

- Perioada minimă de odihnă la fiecare 24 de ore este de 11 ore consecutive.  
 
- Perioada minimă de odihnă săptămânală este de 24 de ore consecutive.  
  
- În cazul în care timpul de lucru zilnic depăşeşte 6 ore, va exista o pauză de  
   cel puŃin 15 minute.  
 
- Concediul anual este de cel puŃin 4 săptămâni, ceea ce înseamnă 20 de zile 

pentru angajaŃii care lucrează cinci zile pe săptămână şi 24 de zile pentru  cei care lucrează şase zile pe săptămână.  
 

În privinŃa celorlalte condiŃii de lucru (plata pentru orele suplimentare, concediul medical etc.) aplicabile în cazul angajaŃilor care nu 
se încadrează în niciuna dintre categoriile profesionale enumerate mai sus, acestea se stabilesc în acorduri colective sectoriale sau 
acorduri antreprenoriale.  
 
 
SALARIUL  MINIM  PENTRU  FUNCłIONARI,  LUCRĂTORI  COMERCIALI,  SUPLINITORI  ŞCOLARI, 
ÎNGRIJITORI  ŞI  SUPRAVEGHETORI  DE  COPII  ŞI  ÎNGRIJITORI  MEDICALI 

 
Stabilirea salariului minim 
 
Salariul minim este stabilit anual prin Ordin al Consiliului de Miniştri, care intră în vigioare la data de 1 aprilie a fiecărui an.  

  
Nivelul salariului minim la 1 aprilie 2007 era de 409 lire (698,82 euro) pentru o persoană abia angajată şi 434 lire (741,53 euro) după 
şase luni de activitate la acelaşi angajator.  
 
SancŃiuni  
 
Orice nerespectare de către angajatori a prevederilor privind salariul minim se pedepseşte cu amendă de până la 100 de lire cipriote, 
la care se poate adăuga o amendă suplimentară de 25 de lire cipriote, pentru fiecare zi până la momentul respectării prevederilor.  

 
În cazul sancŃionării angajatorului, un angajat poate solicita diferenŃa dintre salariul său şi salariul minim pentru o perioadă de doi ani 
înainte de înaintarea plângerii.  

 
 
 
 
 

RISCURILE  LA  CARE  VĂ  EXPUNEłI  DACĂ  LUCRAłI  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 victima exploatării prin muncă şi traficului de fiinŃe 

umane în alte scopuri 
 
 
 
 

ATENłIE! 

 
• 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  
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scrisă! 
 
• PuteŃi solicita angajatorului dovada înscrierii dumneavoastră la 

sistemul de securitate socială 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broşură întocmită de AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă / DirecŃia ProtecŃie Drepturi CetăŃeni Români care 
Lucrează în Străinătate cu sprijinul Ambasadei României în Cipru, pe baza informaŃiilor şi a materialelor furnizate de Ministerul 
Muncii şi Asigurărilor Sociale din Cipru 

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 
 


