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حول الدليل  محتوى

ميكن أن يساعدك هذا الدليل إذا كنت:

و تعمل أو تبحث عن عمل.

 مواطنا أجنبيا أو شخصا بال جنسية يحمل ترصيح إقامة;	 
 طالب لجوء أو الجئا أو شخصا يتمتع بحامية فرعية; 	 
البالد ألسباب 	  املُتساَمح معه )املسموح له باإلقامة لعدم متكنه من مغادرة  شخص يتمتع بوضع 

معينة(;

نقدم لك بعض املعلومات املهمة التي يجب أن تعرفها قبل توقيع عقد العمل و بعد توظيفك أيضاً .

يجب أن تحصل عىل معلومات يك تضع نفسك بشكل صحيح يف العالقة مع صاحب العمل و معرفة مبن 
ميكنك االتصال يف حال وجود عدم وضوح أو تعترب أن بعضاً من حقوقك قد انتُهكت يف مكان العمل. 

ال يحل هذا الُكتيب محل املشورة املتخصصة من مستشار قانوين أو محاٍم أو من السلطات ، و لكنه 
ميدك باملعلومات التي تحتاجها يك تفهم حقوقك كموظف بشكل أفضل و ماذا عليك أن تفعل إذا كانت 

لديك أي مشاكل يف مكان العمل. 
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الدليل حول 

من لديه الحق يف العمل يف رومانيا ؟

كيف أبحث عن مكان عمل ؟

ما الذي أحتاج إىل معرفته قبل أن أتوظف ؟

)MIC(  عقد العمل الفردي

العمل إنهاء عقد   ، تعليق 

التمييز   ، التحرش   ،  االستغالل 

لفصل  ا

الراتب   

الراحة إجازة 

 تغيري مكان عميل

 وظائف متعددة 

 العمل باألسود )بدون عقد(

للعمل رشوط محددة 

ماذا يعني عقد العمل الفردي  )MIC(؟
ما هي الحقوق و الواجبات التي أمتتع بها بصفتي موظفاً ؟

هل يعد قانونيا تخفيض راتبي ؟
ماذا أفعل إذا مل أستلم راتبي كامال ؟

هل يعترب اتفاٌق مع صاحب العمل أتخىل مبوجبه عن إجازة الراحة  قانونياً ؟
هل يحق لرب العمل أن يطلبني للعمل أثناء إجازة الراحة ؟ 

ماذا يعني تعليق عقد العمل ؟
ماذا يعني إنهاءعقد العمل ؟ 

ماذا يحدث عندما أُطرد من العمل )مفصول( ؟
متى ميكنك الطعن يف الفصل ؟

ماذا يعني االستغالل من خالل العمل ؟
كيف أصل إىل حالة االستغالل من خالل العمل ؟

ماذا يعني التحرش يف العمل ؟
التمييز يف مكان العمل



لديه من 
العمل يف  الحق 

؟ رومانيا  يف 
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بال  األشخاص  و  األجانب  للمواطنني  رومانيا  تسمح 
جنسية الذين يتمتعون بحق اإلقامة ، مبن يف ذلك 
طالبو اللجوء و الالجئون و األشخاص الذين يتمتعون 
املُتساَمح  بوضع  يتمتعون  الذين  أو  فرعية  بحامية 

معهم يف اإلقامة ، بالعمل يف ظل رشوط معينة.

رشوط توظيف األجانب ، مبا يف ذلك األشخاص بال 
جنسية ، يتم تحديدها من قبل أكرث من سلطة ، أما 
السلطات التي ستتعامل معها يف أغلب األحيان فهي 
املفتشية العامة للهجرة )IGI( و املفتشية اإلقليمية 

 . )ITM( للعمل

التي  الرشوط  بنفس  ُمَعينني  أجانب  توظيف  ميكن 
يتم بها توظيف املواطن الروماين، أما يف حالة آخرين 
عىل صاحب  يجب   ، اإلقامة  من  الغرض  فحسب   ،
عن  صادر  للتوظيف  ترصيح  عىل  الحصول  العمل 

. IGI
 

تقديم  العمل  يتعني عىل صاحب   ، الحالة  يف هذه 
مجموعة من املستندات و إثبات أنه يحرتم الرشوط 

املنصوص عليها يف القانون.

إذا كنت تبحث عن وظيفة ، ميكنك التحقق من عروض 
تم  مختلفة  مواقع  عىل   ، اإلنرتنت  عرب  املنشورة  العمل 
 e-jobs ، Best Jobs إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض )مثل
،hypo( أو أن تطلب املساعدة من وكالة تشغيل القوى 
عروض  بجمع  تقوم  التي  املؤسسة  هي  و  العاملة، 

الوظائف املتاحة يف املحافظة التي تتواجد فيها .

من  مستند   (  CV ذاتية  سرية  منك  ستُطلب   ، عادة 
و  إعدادك   ، باختصار   ، فيه  تصف  صفحتني  أو  صفحة 
خربتك يف العمل ( ، أما من أجل بعض الوظائف ، فمن 
األفضل أن يكون لديك خطاب دوافع ) و هي وثيقة من 
صفحة واحدة تصف فيها ملاذا ترغب يف هذه الوظيفة 
 و كيف ميكنك تلبية احتياجات صاحب العمل من خالل

 إعدادك ( .
للمزيد من التفاصيل 
حول حقك يف العمل
يف رومانيا ، اعتامدا 

عىل نوع ترصيح اإلقامة 
الذي تحمله ، انظر إىل 

الجدول يف امللحق !

ميكنك العمل يف رومانيا
 يف ظل ظروف معينة ، اعتامًدا

 عىل ترصيح اإلقامة الذي تحمله

عن أبحث  كيف 
؟ عمل  مكان   
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إذا مل تتمكن من كتابة سريتك الذاتية أو خطاب الدوافع ، فاطلب من منظمة غري حكومية أو صديق يتحدث 
اللغة الرومانية مساعدتك

تذكَّر !

نوصيك بتقديم هذه الوثائق باللغة الرومانية ) أو باللغة 
تلك  بها  منك  تُطلب  التي  و  بها  تتكلم  التي  األجنبية 
، و أن تكون   ) ، اإلنجليزية  املثال  ، عىل سبيل  الوثائق 
و خربتك  الرومانية  للغة  معرفتك  بشأن مستوى  صادقاً 

املهنية .

حاول تسليط الضوء عىل معارفك التي قد تكون مهمة 
لتلك الوظيفة و ثِق مبا ميكنك تقدميه من خالل إعدادك 

و خربتك .

http://igi.mai.gov.ro/
https://www.bestjobs.eu/ro/
https://www.ejobs.ro/?gclid=Cj0KCQjwrIf3BRD1ARIsAMuugNtEPePzddUF2xFOs5BTZ2RCyebtQAAmjrfHkY8PUlAnOz3KGoVABqMaAk1VEALw_wcB
https://www.hipo.ro/
http://www.itmbucuresti.ro/
https://www.anofm.ro/lmvw.html?agentie=&categ=3&subcateg=1


صاحب  و  أنت  تصبح  فسوف   ، اتفقتام  إذا 
. العمل  عقد  يف  طرفان   ، املستقبيل   عملك 
و   ، به  القيام  عليك  يتعني  ما  العمل  عقد  سيحدد 
عملك  مقابل  ستكسبه  ما  و  بنشاطك  ستقوم  أين 
) الراتب ، أوقات االسرتاحة ، اإلجازة ، و تسهيالت 

أخرى (. 

يُلزم القانون صاحب العمل بإبرام عقد العمل باللغة 
الرومانية يف نسختني.

 ! عليه  التوقيع  قبل  بعناية  العمل  عقد  اقرأ 
مبا  جيداً  الرومانية  اللغة  تعرف  ال  كنت  إذا 
تعرفها  لغة  إىل  العقد  ترجمة  فاطلب   ، يكفي 
. عليه  ينص  ما  لفهم  مرتجامً  استخدم   أو 
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اتصالك  و  مناسب  عمل  عرض  عىل  عثورك  عند 
بصاحب العمل ، من املهم لك أن تقوم بتوضيح:

أي  تحت  و  العمل  مكان  يف  به  القيام  عليك  ما   •
رشوط سوف تقوم بنشاطك ،

• أين ستعمل ،
• ما هو الراتب الذي ستحصل عليه ،

• ما هو برنامج العمل ،
• ما هو عدد أيام اإلجازة التي ستحصل عليها ، و 

ما إىل ذلك .

خالل  من  املحتمل  العمل  صاحب  يخربك  مل  إذا 
التي  املناقشات  أثناء  أو  )اإلعالن(  املكتوب  العرض 
. ، فمن مصلحتك طرح هذه األسئلة  بينكام   جرت 

ببحثك  العمل  تزعج صاحب  قد  أنك  ال تخىش من 
هذه  تقديم  عىل  بالفعل  معتاد  ألنه   ، أجوبة  عن 
كل  عىل  الحصول  حقك  من  و   ، التفسريات 
. قرار  اتخاذ  من  تتمكن  حتى  املعلومات   هذه 

 CIM اختصاره  يتم  ما  )غالباً  الفردي  العمل  عقد 
الحق  لديك  أن  يعني  . هذا  للتفاوض  نتيجة  ( هو 
يف طلب أكرث مام يُعرض عليك أو التعبري عن عدم 
رضاك عن بعض الرشوط / الجوانب املتعلقة بعرض 
العمل  أن صاحب  يعني  ال  هذا   ، بالطبع   . العمل 
ملزم بتغيري العرض ، و لكن إذا كانت وجهة نظرك 

مقنعة ، فقد يؤدي ذلك إىل تحسني رشوط العمل

عىل سبيل املثال ، ميكنك أن تطلب راتباً 
أعىل ، أو أيام إجازة أكرث ) من الحد األدىن 
و هو 20 يوماً / السنة ( أو برنامج عمل 

أكرث مرونة أو ظروف عمل أفضل.
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)CIM( الفردي   العمل  عقد 

يجب أن تقوم أنت و صاحب العمل بإخطار املفتشية 
 العامة للهجرة يف غضون 01 أيام بإبرامكام عقد

 العمل !

؟ الفردي  العمل  عقد  يعني  ميتثل ماذا  أن  يجب   ، املفعول  ساري  العقد  يكون  ليك 
للرشوط املنصوص عليها يف القانون ، أي أن يحتوي 

عىل معلومات واضحة عن :

 األطراف ) أنت و صاحب العمل ( ،• 
منصبك / وظيفتك ، • 
مدة العقد ، • 
املكان •  و  األسبوعي   / اليومي  العمل  برنامج   

 ، املثال  سبيل  )عىل  النشاط  فيه  ستامرس  الذي 
تعمل يف مطعم  كنت  إذا   ، موقعه  و  املطعم  اسم 

للوجبات الرسيعة ( 
الراتب اإلجاميل / الصايف ،• 
 إجازة الراحة ،• 
فرتة االختبار ) فرتة زمنية ميكنك خاللها أنت و • 

صاحب العمل اختبار ما إذا كنَت مؤهالً للوظيفة(  ،
فرتة اإلشعار ) الفرتة التي يجب أن تعلن فيها • 

سواء أنت أو صاحب العمل عن الرغبة يف إنهاء عقد 
العمل ( .

إىل أحتاج  الذي   ما 
؟ أتوظف  أن  قبل  معرفته 

تذكَّر !



الجنسية  عن  النظر  بغض   ، املوظفني  يتمتع جميع 
أو الغرض من اإلقامة ، بحقوق معرتف بها مبوجب 

القانون .
القانون   ( العمل  قانون  العامة مذكورة يف  حقوقك 
و صاحب  املوظف  التزامات  و  يحدد حقوق  الذي 

العمل ( باإلضافة إىل ما يرد يف عقد العمل .
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التي  الواجبات  و  الحقوق  هي  ما 
؟ موظفاً  بصفتي  بها  أمتتع 

- استالم الراتب مرة يف الشهر عىل األقل ؛

- أن تحصل عىل مقابل للعمل اإلضايف ؛

-  الحصول عىل عطلة ملدة يومني يف األسبوع ) عادة 
يومي السبت و األحد ( و اسرتاحة يومية للوجبات 

الغذائية ؛

- أن تحصل عىل إجازة راحة مدفوعة األجر ، ملدة 
20 يوماً عىل األقل يف السنة؛

-  العمل يف رشوط الئقة و آمنة ) عىل سبيل املثال 
تتلقى  أن   ، البناء  مواقع  أحد  يف  تعمل  كنت  إذا   ،
الحصول  و   ، العمل  يف  بالسالمة  املتعلق  التدريب 
عىل معدات وقائية و اتخاذ تدابري السالمة لتجنب 

اإلصابة أثناء العمل ( ؛

املوظفني  مع  متساوية  معاملة  عىل  الحصول    -
معاملتك  تتم  ال  أن   ، املثال  سبيل  )عىل  اآلخرين 
االنتامء  أو  العرق  أو  الدين  بسبب  مختلف  بشكل 
إىل مجموعة اجتامعية، و أن ال يتم استبعادك من 

بعض األنشطة التدريبية ألنك أجنبي ( .

أجله  من  توظيفك  تم  الذي  بالعمل  تقوم  أن    - 
و  العمل  لتوجيهات صاحب  وفقاً  بالعمل  القيام   (

وفقاً لعقد العمل ( ؛

- أن تحرتم قواعد السلوك و االنضباط يف العمل ) أن 
ال تزعج زمالءك ، أن تحرتم برنامج العمل (  ؛

- أن تحرتم قواعد األمن و الصحة يف العمل ؛

من  جزءاً  كان  إذا   ، الخصوصية  رشط  تحرتم  أن   -
العقد )عىل سبيل املثال ، ال تتحدث مع أي شخص 
الذي  املكان  أو  بعملك  متعلقة  معينة  قضايا  حول 

تعمل فيه ( ؛

:  ) أمثلة   ( حقوقك 

:  ) أمثلة   ( التزاماتك 
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؟ راتبي  تخفيض  قانونيا  يعد  هل 

راتبي  أستلم  مل  إذا  أفعل  ماذا 
؟ كامال 

 / و   ITM و ، العمل  صاحب  بإخطار  تقوم  سوف 
أو املحكمة . لديك الحق يف الحصول عىل تعويض 
 ( الحالة  بهذه  تأثرت  قد  ألنك  راتبك  إىل  باإلضافة 
إصالح الرضر الذي لحق بك بسبب عدم دفع الراتب 

، مثل اإليجارات و الفواتري املستحقة( 

 MTI انظر إىل منوذج اإلخطار )الشكوى( إىل
يف نهاية هذا الكتيب .

لراتب ا

يتم تخفيض الراتب عن طريق تعديل عقد العمل الفردي و ال ميكن القيام بذلك بدون موافقتك . إذا وافقت 
، ستوقع عىل وثيقة إضافية لعقد العمل الفردي .
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مبوجبه أتخىل  العمل  صاحب  مع  اتفاٌق  يعترب  هل 

؟ قانونياً  الراحة   إجازة  عن 

ال ميكنك التخيل عن إجازة الراحة . و إذا مل تتمكن من أخذ إجازة الراحة كاملة خالل عام واحد ، فأنت ملزم 
بأخذ جميع أيام اإلجازة املتبقية يف الـ 18 شهراً التالية بعد نهاية تلك السنة .

يف حال تركت وظيفتك الحالية )إنهاء عقد العمل( و ما زالت لديك أيام من إجازة الراحة ، فيمكن أخذها 
خالل فرتة اإلشعار قبل املغادرة أو ميكن لصاحب العمل أن يدفع لك مبلغاً إضافياً بدال عنها .

العمل لرب  يحق  هل 
أثناء للعمل  يطلبني  أن 

؟ الراحة  إجازة 

إجازة  للعمل من  يطلبك  أن  العمل  لصاحب  ميكن 
تتطلب  التي  الطوارئ  حالة  يف   ، فقط   ، الراحة 
صاحب  يلتزم  الحالة  هذه  يف   . العمل  يف  وجودك 
عائلتك  نفقات  و  نفقاتك  جميع  بتحمل  العمل 
الالزمة للعودة إىل العمل ، و كذلك أي رضر يُحتمل 

أن يحدث نتيجة انقطاع إجازة الراحة .

الراحة إجازة 

11

العمل عقد  تعليق 

الحجر  أثناء  العقد  تعليق  ميكن  مثال: 
العجز  إجازة  األمومةو  إجازة  و  الصحي 
يعود  ال  عندما   - العمل  عن  املؤقت 

بإمكانك العمل بسبب مرض ما ( .

؟ العمل  عقد  تعليق  يعني  ماذا 

خالل فرتة التعليق ، يكون عقد العمل سارياً حتى 
تتلقى  ال  و  تعمل  ال   ، موظفاً  بصفتك   ، كنت  إذا 

راتباً .

و كقاعدة عامة ، يحدث التعليق عند ظهور وضع 
مينع القيام بالعمل ، ألسباب موضوعية ، ال ميكن 

السيطرة عليها من قبل أي من الطرفني .
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؟ العمل  عقد  إنهاء  يعني  ماذا 

اإلنهاء باتفاق الطرفني - توافق أنت و صاحب • 
العمل عىل إنهاء عقد العمل .

أو  إذاً  فاستِقْل   ، الوظيفة  ترك  يف  ترغب  كنت  إذا 
اقرتح عىل صاحب العمل إنهاء عقد العمل باتفاق 

الطرفني . 

تريد  لكنك  و  يريد طردك  العمل  كان صاحب  إذا 
، يف  العمل  العمل لدى نفس صاحب  االستمرار يف 
نفس الوظيفة ، فال توقع بأي شكل من األشكال عىل 
وثيقة استقالة أو قرار إنهاء العقد باتفاق الطرفني !

مع  العمل  عالقة  إنهاء  يعني  العمل  عقد  إنهاء 
صاحب العمل . 

الحاالت الرئيسية إلنهاء عقد العمل هي التالية :

عندما •   - العمل  صاحب  من  مببادرة   ، الفصل 
هذه  يف  معك.  العمل  عدم  العمل  صاحب  يقرر 
الحالة ، من الرضوري أن يتبع صاحب العمل إجراءاً 
معيناً ، و ال ميكنه أن يخربك بعدم القدوم إىل العمل 

اعتباراً اليوم التايل.

االستقالة - أنت كموظف تقرر أنك مل تعد تريد • 
أنك تخرب صاحب  يعني  األمر  . هذا  الوظيفة  هذه 
العمل كتابًة بأنك مل تعد ترغب يف العمل معه ، بدءاً 
من تاريٍخ معني - مع مراعاة فرتة اإلشعار املذكورة 

يف عقد العمل .  

إذا قدمت استقالتك أو أنهيت عقد العمل باتفاق الطرفني ، فلن تتمكن من الحصول عىل إعانات البطالة .

إعانة البطالة هي املساعدة املالية التي متنحها الدولة ألولئك الذين عملوا مبوجب عقد عمل ملدة 21 شهراً عىل 
األقل خالل العامني املاضيني . تعرَّف عىل املزيد حول إعانات البطالة عىل موقع وكالة توظيف القوى العاملة ، أو 

اطلب هذه املعلومات من هذه املؤسسة أو من منظمة غري حكومية تعمل يف هذا املجال .
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تذكَّر !

http://www.bucuresti.anofm.ro/acte_ind.htm


يقرر صاحب العمل الفصل ألسباب عديدة مثل: 

مل تحرتم القواعد وااللتزامات التي كان عليك احرتامها يف العمل	 
 مل تكن لديك املؤهالت الالزمة	 
lتم إلغاء مكان عملك أو توقفت الرشكة عن نشاطها ) حالة اإلفالس مثالً (.	 

يف حالة الفصل ، يلتزم صاحب العمل بإبالغك قبل 02 يوم عمل عىل األقل ) فرتة اإلشعار ( .

يف هذه الحالة ، ستتلقى قرار الفصل ، الذي يجب أن يكون مربراً ) أن يحتوي عىل تفسريات تتعلق بسبب 
طردك( و أن يتضمن تاريخ التوقف عن النشاط ، باإلضافة إىل املوعد و املحكمة التي ميكنك االعرتاض عىل 

القرار أمامها .

يف هذه الحالة ، إذا كان لديك إجازة راحة مل تأخذها ، فإن صاحب العمل ملزم بدفع املبلغ املستحق بدال 
عن تلك الفرتة .

14

؟  ) )مفصول  العمل  من  أُطرد  عندما  يحدث  ماذا 

بإخطار  يقوم  أن  العمل  صاحب  عىل  يجب 
املفتشيةالعامة للهجرة يف غضون 10 أيام ، بأن 

عقد العمل الخاص بك قد انتهى .

العمل من  )اإلقالة(  الفصل 

ذا تم فصلك ، لك الحق يف التقدم بطلب للحصول عىل إعانات البطالة من وكالة التوظيف املحلية ، 
رشيطة أن تكون قد عملت ملدة 21 شهراً عىل األقل خالل العامني املاضيني .

15

؟ الفصل  يف  الطعن  ميكنك  متى 

يجب أن تعلم أن صاحب العمل ال ميلك الحق يف طردك من العمل دون سبب وجيه و هو ملزم باتخاذ سلسلة 
من الخطوات يك يطردك ، حسب السبب . 

عىل سبيل املثال ، إذا تم اتهامك بعدم احرتام التزاٍم ما يتعلق بالعمل ، يجب عىل صاحب العمل تربير ذلك 
كتابة و أن مينحك الفرصة لرشح ما حدث .

عندما يتم تعليق عقد العمل أثناء الحجر الصحي ؛	 
عندما تكون يف إجازة الراحة ؛	 
عندما تكون يف إجازة أمومة أو إجازة تربية الطفل .	 
عند املشاركة يف إرضاب ؛	 
عندما ال تستطيع العمل بسبب مرض مؤكد بشهادة طبية ؛	 

ناك العديد من املواقف التي قد يكون الفصل فيها غري قانوين . إذا كنت تعتقد أن صاحب عملك ال يحرتم 
حقوقك ، ميكنك الذهاب إىل مفتشية العمل اإلقليمية للحصول عىل املشورة أو املساعدة يف إيجاد حل أو 
ثًة  التوجه إىل املحكمة . إذا حكمت املحكمة لصالحك ، يحق لك الحصول عىل تعويض يساوي الرواتب محدَّ

و االستحقاقات األخرى التي كنت ستتمتع بها لو مل يتم فصلك بشكل غري قانوين .

أمثلة عن الفصل غري القانوين

: فصلك  يف  الحق  العمل  صاحب  فيها  ميلك  ال  التي  املواقف  بعض  ييل  فيام 

تذكَّر !

https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari
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تغيري ميكنني  هل 
؟ عميل  مكان   

الحصول ميكنني  هل 
؟ وظيفتني  عىل   

ميكنك تغيري مكان عملك ، عند نفس صاحب العمل أو عند صاحب عمل آخر ، يف أي وقت أثناء مدة صالحية 
ترصيح إقامتك .

إذا كان لديك ترصيح إقامة بغرض العمل ، ميكنك تغيري مكان عملك خالل 90 يوماً من انتهاء العقد السابق 
 .IGI  صاحب العمل الجديد سيحتاج للحصول عىل ترصيح عمل من .

تحقق يف الجدول املوجود يف نهاية الكتيب ما إذا كان صاحب العمل الجديد ملزماً بالحصول عىل ترصيح عمل 
من IGI إلبرام العقد ، حسب عىل ترصيح إقامتك .

17

كان  الكتيبإذا  نهاية  يف  الجدول  من  تحقق 
بإمكانك العمل بدوام كامألو بدوام جزيئ ، 

اعتامداً عىل نوع ترصيح إقامتك .

إذا كان لديك الحق يف العمل تحت نفس الرشوط كاملواطن الروماين ، ميكنك الحصول عىل عدة عقود عمل 
يف الوقت نفسه ، و لكن ال ميكنك العمل لدى نفس صاحب العمل ألكرث من 48 ساعة يف األسبوع . إذا كنت 

تعمل لدى أكرث من صاحب عمل ، فال يحق لك العمل أكرث من 60 ساعة / أسبوع .

)نصف فقط  بدوام جزيئ  لكن  و  الحصول عىل وظيفة  فيمكنك   ، دراسية  إقامتك ألغراض  كان ترصيح   إذا 
 دوام ( .

(C) UNHCR/Mark Henley

A refugee from Eritrea, under training on a pre-apprenticeship course.
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باألسود العمل  من  بدالً   ، عمل  بعقد  سأعمل   ملاذا 
؟ عقد(  )بدون 

العمل باألسود ) أي العمل غري املعلن عنه / العمل 
بدون عقد عمل ( ينطوي عىل بعض املخاطر اآلنية 
عىل   ، العمل  لصاحب  أو  لك  سواء   ، املستقبلية  و 

سبيل املثال:

عليها 	  ينص  التي  الحقوق  من  تستفيد  لن   
مزايا  و  راتب،   : مثل   ، املوظفني  أجل  من  القانون 
و   ، الراحة  إجازة  و   ، غذائية(  وجبات  )بطاقات 

حامية يف حالة الفصل ، و إعانات البطالة ؛

ِقبَل 	  من  مدفوع  صحي  تأمني  لديك  يكون  لن 
صاحب العمل ؛   

 إذا قام ITM/IGI بالتفتيش ، فسيتم تغرميك 	 
أنت و صاحب العمل ؛

لن تتمكن من متديد حقك يف اإلقامة املؤقتة إذا 	 
كان ذلك يعتمد عىل وجود عقد عمل ؛

قد يؤثر عىل إمكانية الحصول عىل حق اإلقامة 	 
موارد  إثبات  عليك  سيتعني  حيث   ، األمد  الطويلة 

عيشك عند التقدم للحصول عليها . 

قد يؤثر ذلك عىل إمكانية الحصول عىل الجنسية 	 
الرومانية ، ألنه عندما تتقدم بطلب للحصول عليها 
قانوين يف  أنك حصلت عىل دخل  تثبت  أن  ، يجب 

رومانيا يف السنوات الثالث األخرية ؛

أنه  أي   ، لالستغالل  باألسود  العمل  يعرضك 
ميكن أن يجعلك تؤدي عمالً مخالفا إلرادتك 
/ عمالً قرسياً ، دون االستفادة من حقوق أو 
ظروف عمل الئقة ، و ال من الحامية الالزمة 

، إلخ .
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؟ العمل  خالل  من  االستغالل  يعني  ماذا 

من  االستغالل  حالة  إىل  أصل  كيف 
؟ العمل  خالل 

االستغالل من خالل العمل هو أمر تعسفي يرتكبه 
أجله  من  تعمل  الذي  الشخص  أو  العمل  صاحب 

لتحقيق ربح من عملك .

توجد يف وضع استغالل من خالل العمل ، إذا :

كنت تعمل أكرث من 48 ساعة يف األسبوع )مبا 	 
يف ذلك الساعات اإلضافية( ؛ 

بعد يوم عمل مدته 12 ساعة ، ال تحصل عىل 	 
اسرتاحة ملدة 24 ساعة ؛

)الوقت 	  اإلضافية  الساعات  مقابل  تتلقى  ال 
الذي يتجاوز 40 ساعة يف األسبوع ، بحد أقىص 48 
ساعة( ساعاِت اسرتاحة مدفوعة األجر و / أو زيادة 

يف الراتب )نقود إضافية( ؛

 تحصل عىل أقل من الحد األدىن للرواتب أو ال 	 
تقبض أجراً عىل اإلطالق ؛

ال يريد صاحب العمل أن مينحك أيام اسرتاحة 	 
أو إجازة راحة أو إجازة مرضية؛

أكرث من 30 	  تعمل  و  عاماً  أقل من 18  عمرك 
ساعة يف األسبوع ؛

هذا األمر ميكن أن يحدث لألسباب التالية :

أنت تقبل املعاملة املسيئة / غري الصحيحة من 	 
ِقبَل صاحب العمل و تخىش أن تفقد مصدر دخلك ؛

تم إجبارك أو خداعك أو تهديدك يك تعمل .	 

التمييز  ، التحرش   ، االستغالل 

؟ العمل  يف  التحرش  يعني  ماذا 

يحدث التحرش عندما يترصف معك صاحب العمل أو زميلك يف العمل بشكل يسء أو يهينك أو يرضبك أو 
يعزلك عن زمالئك اآلخرين .

: العمل  مكان  يف  التحرش  عىل  األمثلة  بعض  إليك 

 تُهان أو تُذل ؛	 

االعتداء عىل معتقداتك الدينية أو السياسية ؛	 

يُقرتح عليك مامرسة عالقات جنسية مع زمالء أو رؤساء أو حتى مع صاحب العمل ؛	 

تتم مراقبتك باستمرار أو االتصال بك كثرياً من قبل صاحب العمل / زميل ما ؛	 

 ال يُسمح لك بالتعبري أو الشكوى من الظروف التي يتم التعامل بها معك ؛	 

تُفرض عليك مهام تُِذلُّك ؛	 

 تعمل يف ظروف صعبة ، تحت تهديد شخص 	 
ما ؛

تتعرض للتهديد أو الرضب يك تعمل ؛	 
أنت مجرب عىل التسول أو البغاء )الدعارة( .	 

أمثلة عىل حاالت استغالل خطرية :
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العمل مكان  يف  التمييز 

من املمكن أن تتعرض للتمييز يف مكان العمل إذا عاملك صاحب العمل بشكل مختلف عن املوظفني اآلخرين 
املوجودين يف وضع مشابه لوضعك ، أو ألنك يف سن معينة ، أو لكونك امرأة أو رجل ، أو ألن لديك إعاقة ، أو 

دين معني ، أو ميول جنسية معينة ، إلخ .

ميكن أن يحدث التمييز فيام يتعلق بظروف العمل أو الراتب أو إنهاء عالقة العمل )الفصل( . 

عىل سبيل املثال ، يوجد متييز يف مكان العمل عندما يقرر صاحب العمل طردك بسبب دينك ، عىل الرغم من 
أنك قد أوفيت بجميع التزاماتك كموظف .

مثال آخر للتمييز يف العمل هو عندما يقرر صاحب العمل طردك ألنهم اكتشفوا أنك حامل ، أو عندما يخربك 
صاحب العمل املحتمل أنه ال يريد توظيفك ملجرد أنك من بلد معني .

يف الحاالت املذكورة أعاله ، و كذلك يف أي حالة أخرى ترى فيها أن صاحب العمل قد تم انتهك حقوقك ، عليك أن 
تُبلِّغ صاحب العمل و أن تعرض عليه األمور التي سببت لك عدم الرىض .

إذا كانت املشكلة غري ممكنة الحل مبارشة مع صاحب العمل ، فلديك الحق يف تقديم شكوى إىل  ( ITM مستند 
تكتبه أنت ، يتضمن بيانات التعريف الخاصة بك و بيانات صاحب العمل ، و الوظيفة التي تشغلها و الوضع الفعيل 
الواقع ( . تجد منوذجاً مرفًقا يف نهاية هذا الكتيب ، و الذي ميكنك ملؤه مبارشة.  هذه الشكوى كافية لـ ITM  إلجراء 
تفتيش عند صاحب العمل ، و بعد ذلك ستقرر التدابري التي ستفرضها.  باإلضافة إىل ذلك ، لديك الحق يف الطعن أمام 

املحكمة يف أي إجراء ينتهك صاحب العمل مبوجبه حقوقك .
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تذكَّر !



محددة. غري  ملدة  اإلقامة   حق 

 يتم تجديد الترصيح كل 3 سنوات لالجئني.
ملن  سنتني  كل  الترصيح  تجديد  يتم 

لديهم حامية فرعية.

الفرتة  خالل  دراستك  تكمل  مل  إذا 
طلب  ميكنك   - البداية  يف  املمنوحة 
متديد حق اإلقامة ملدة عام واحد كحد 

أقىص إلكامل دراستك.
- متديد  دراستك  أكملت  قد  كنت  إذا 
حق اإلقامة ملدة أقصاها 9 أشهر ، من 

أجل الحصول عىل عمل .

املؤقتة  اإلقامة  يف  حقك  متديد  ميكن 
لفرتات تصل إىل 5 سنوات.

حق  املُمول  ُمنح  التي  الفرتة  لنفس 
اإلقامة خاللها.

بشكل مستقل ، ملدة تصل إىل 6 أشهر 
مقدم  سيكون  الفرتة  هذه  وخالل   ،
غرض  نحو  االنتقال  عىل  قادًرا  الطلب 

آخر من اإلقامة يف رومانيا.

لفرتات  التمديد  مع   ، أشهر   6 ملدة 
جديدة تصل إىل 6 أشهر.

Durata dreptului 

de ședere

)i(  إذا مل تتلق رًدا عىل طلب اللجوء 
بعد 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب 

اللجوء ، ألسباب ال تتعلق بك ؛

يف  اللجوء  إجراءات  أثناء    )ii(
املرحلة القضائية.

يف  الحق  لديك  كان  إذا   )iii(
 ، اللجوء  بطلب  التقدم  قبل  العمل 

فستتمكن من مواصلة العمل.
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مبوجبها  العمل  ميكنني  التي  املحددة  الرشوط  هي  ما 
؟ وضعي  حسب 

طلب اللجوء

طلب اللجوء
بشأن  نهايئ  قرار  صدور  حتى  صالح 

طلب اللجوء.
ال

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

تحت نفس الظروف مثل املواطنني 
الرومانيني.

ترصيح  أساس  عىل  العمل  ميكنك 
.IGI إقامة صادر عن

 8 عمل  عقد  عىل  الحصول  ميكنك 
ساعات / يوم وعقد آخر بحد أقىص 

4 ساعات / يوم.

ميكنك العمل بدوام جزيئ فقط ملدة 
أقصاها 4 ساعات يف اليوم.

متديده  ميكن  محددة.  لفرتة  صالح 
طوال مدة عقد العمل ، التي ميكن أن 
فئة  ، حسب  فرتة قصوى  إليها  تضاف 

العامل.

صالح لفرتة محددة. ميكنك طلب متديد 
ملدة تساوي إجاميل مدة الدراسة.

 األشخاص الذين
 يتمتعون بوضع
 الالجئ و بوضع
الحامية الفرعية

العمل

 الدراسة

مدة حق اإلقامة  رشوط مامرسة الحق يف
العمل

ترصيح 
*IGI

ميكنك العمل بدوام جزيئ فقط ملدة 
أقصاها 4 ساعات يف اليوم.

تحت نفس الظروف مثل املواطنني 
الرومانيني .

وعقد  يوم   / ساعات   8 عمل  عقد 
آخر بحد أقىص 4 ساعات / يوم.

ميكنك العمل فقط خالل الفرتة التي 
يف  بالبقاء  التسامح  منحك  فيها  تم 

األرايض الرومانية.

لـ  اإلقليمية  الدائرة  خارج  التنقل  
IGI يتم فقط مبوافقة مسبقة .

مل شمل األرسة مع

 أ( املواطنون
الرومانيون

 ) سوف يسجل
 يف ترصيح اإلقامة
 معلومة  فرد من
أفراد العائلة (

 ب( الالجئون /
 األشخاص ذوو

 الحامية الثانوية
 / األجانب الذين

لديهم ترصيح إقامة

 وضع
التسامح

هل من الرضوري الحصول عىل ترصيح عمل من  IGI ؟هل من الرضوري الحصول عىل ترصيح عمل من  IGI ؟

 الدراسة

مدة حق اإلقامةطلب اللجوء  رشوط مامرسة الحق يف
العمل

ترصيح 
*IGI



Către Inspectoratul Teritorial de Muncă din judeţul  ……..

Sesizare

Stimate domnule/ Stimată doamnă Inspector Şef,

Subsemnatul(a) ........................................... născut(a) la data de ....................... 
cu domiciliul în județul / sectorul ..................... localitatea ..................... strada 
............................... nr. ......... bloc........... scara .......... etaj ........... apartament ............ 
nr. telefon............................... posesor al permisului de şedere ....... seria......  
nr .................. eliberat la data de .................. de către ......................................  
CNP ................................ de profesie ...................................... angajat sau fost angajat 
din data de ..................... în funcția de ................................ la........................................
...cu sediul în localitatea...........................str ......................................... nr. ....................  
județul .................. nr. telefon .................. luând la cunoștință că inspectorii de 
muncă vor păstra confidențialitatea celor sesizate de mine în conformitate cu 
art. 18, alin. 1, lit. c din Legea nr. 108/1999 (republicată) pentru înființarea și  
organizarea Inspecției Muncii, și cunoscând că falsul în declarații este prevăzut și 
pedepsit de art. 326 Cod Penal cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă 
adresez o petiție prin care sesizez următoarele probleme:

(aici vei scrie care este problema pe care o sesizezi - de exemplu, neplata salariului de către angajator, ore de 
muncă suplimentare neplătite, concediere ilegală, muncă la negru, discriminare la locul de muncă)

Data Semnătura

إىل املفتشية اإلقليمية للعمل ملحافظة ........... 

شكوى

سيئرلا شتفملا ةمرتحملا ةديسلا / مرتحملا ديسلا

أنا املوقع أدناه ........................................... املولود )ة( بتاريخ ....................... املقيم يف محافظة / القطاع 
................. .... مدينة  ................................. شارع ........... .................... رقم ......... بناء ........... مدخل 
.......... طابق ........... شقة ..... ....... ، رقم الهاتف ............................... حامل ترصيح اإلقامة ....... تسلسل ..... 
رقم .................. صادر بتاريخ .................. من ِقبَل .................. الرقم الرمزي الشخيص ........................... 
املهنة ................................. موظف أو موظف سابق منذ تاريخ ..................... يف وظيفة ....................... 
عند .......................... مقرها يف مدينة ........................... شارع ........................................... رقم  ........... 
ما  العمل سيحافظون عىل خصوصية  أن مفتيش  العلم  .................. مع  الهاتف  .................. رقم  محافظة 
أخطرتهم به ، وفقاً للامدة 18 ، البند 1 ، الحرف c من القانون رقم 108/1999 )املعاد نرشه( لتأسيس و تنظيم 
مفتشية العمل ، و مع معرفة أن التصاريح الكاذبة منصوص و معاقب عليها مبوجب املادة 326 من القانون 
الجزايئ بالسجن من 3 أشهر إىل سنتني أو بغرامة ، أتقدم بهذه  العريضة التي أُبلِّغ  فيها عن املشاكل التالية:

) هنا ستكتب عن املشكلة التي تُبلِّغ عنها - عىل سبيل املثال ، عدم دفع صاحب العمل للراتب ، ساعات عمل إضافية غري مدفوعة األجر ، الفصل غري القانوين ، العمل باألسود )بدون عقد عمل( ، التمييز 
يف مكان العمل(

تاريخ التوقيع



ملزيد من املعلومات:

املفتشية اإلقليمية للعمل يف املحافظة التي تقيم فيها : 
https://www.inspectiamuncii.ro/contact

فريق   .)UNHCR( الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  من  بدعم  املنشور  هذا  إصدار  تم 
نظر وجهة  بالرضورة  يعكس  أن  دون   ، املنشور  هذا  محتوى  عن  مسؤول  لالجئني  الروماين  الوطني   املجلس 

.)UNHCR(

املفتشية العامة للهجرة
http://igi.mai.gov.ro/ro/node/contact

15A رقم ، Lt. Col. Marinescu C-tin عنوان املقر املركزي - شارع 
 ، القطاع 5، الرمز الربيدي 050037 ، بوخارست

هاتف : +13 75 410 021 4
الفاكس : +01 75 410 021 4

igi@mai.gov.ro : لربيد اإللكرتوين

)UNHCR(  رومانيا
https://www.unhcr.org/ro/

 العنوان : Bulevardul Primăverii no. 48A, القطاع 1 ،
الرمز الربيدي 011975 ، بوخارست
هاتف : +73 / 72 78 201 021 4

الفاكس : +94 15 210 021 4
 rombu@unhcr.org : الربيد اإللكرتوين

املجلس الوطني الروماين لالجئني
http://www.cnrr.ro/index.php/ro/

 العنوان : شارع Viesparilor رقم 19 ، الطابق 2 ، القطاع 2 ،
الرمز الربيدي 020641 ، بوخارست

 هاتف : +10 62 312 021 4 / +75 52 405 031 4
الفاكس : +10 62 312 021 4

 office@cnrr.ro : الربيد اإللكرتوين


