
Informația prezentată în această publicație a fost 
testată de un grup de tineri cu dificultăți de învățare și 
dizabilități intelectuale din Republica Moldova pentru a 

vedea dacă este ușor de citit și ușor de înțeles.

Pandemia este o boală care se transmite repede la un număr mare de 
oameni, așa cum este Covid-19.
Drepturile lucrătorilor sunt scrise în Pactul internațional pentru drepturile 
economice, sociale și culturale.
Pactul internațional este un document prin care țările lumii au grijă ca toți 
oamenii să aibă drepturi egale.

Drepturile lucrătorilor în timpul 
pandemiei de Covid-19

Dreptul la muncă este un drept pe care îl au toți 
oamenii.

Fiecare persoană își poate alege liber unde să 
lucreze ca să poată câștiga bani.

Toți lucrătorii au dreptul la condiții bune de 
muncă care să nu le pună viața în pericol.

Fiecare lucrător are dreptul să facă parte din 
sindicate.

Sindicatul este o organizație care protejează 
drepturile lucrătorilor.

Ce spune Pactul internațional despre drepturile lucrătorilor?
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Statul trebuie să ia măsuri pentru ca oamenii 
care nu lucrează din cauza pandemiei să 
primească ajutor la salariu.

Statul are grijă ca oamenii să nu plătească 
unele impozite în timpul pandemiei.

Statul trebuie să aibă grijă ca toți oamenii să 
câștige bani prin munca pe care o aleg singuri.

Statul trebuie să ia măsuri dacă oamenii sunt 
concediați fără voia lor, chiar dacă au o boală.

Toate aceste măsuri luate în timpul pandemiei 
nu trebuie să încalce dreptul lucrătorilor.

Dreptul la muncă este încălcat dacă în timpul 
pandemiei lucrătorii sunt concediați sau le 
este redus programul de muncă.

Statul ar trebui să acorde atenție mai mare 
persoanelor care nu au loc de muncă, care au 
mai puțini bani, persoanelor care sunt din alte 
țări și persoanelor social-vulnerabile.

Cum trebuie respectat dreptul la muncă așa cum scrie în 
Pactul internațional?

Toți lucrătorii trebuie să fie protejați de riscul 
de îmbolnăvire de Covid-19.

În timpul pandemiei se iau măsuri pentru 
ca oamenii să nu piardă locul de muncă, 
să primească pensia și indemnizațiile.

Cum trebuie protejate drepturile lucrătorilor, mai ales în 
timpul pandemiei de Covid-19?
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În perioada pandemiei de Covid-19, lucrătorii 
trebuie să aibă condiții bune de muncă.

În timpul pandemiei, lucrătorii care au risc 
mare de îmbolnăvire de Covid-19 trebuie să 
fie protejați bine.

Lucrătorii care au risc mare de îmbolnăvire 
sunt cei care lucrează în spitale, în domeniul 
asistenței sociale și cei care lucrează în 
farmacii, magazine sau poștă.

În timpul pandemiei statul trebuie să aibă grijă 
mai ales de medici, șoferi de ambulanțe și alți 
muncitori din domeniul medical.

Este interzisă discriminarea la locul de muncă 
dacă cineva s-a îmbolnăvit de Covid-19 
sau altă situație ce are legătură cu această 
pandemie.

În perioada pandemiei se respectă dreptul 
la muncă așa cum este scris în Pactul 
internațional.

Cum trebuie să fie respectat dreptul la muncă în condiții 
bune și cinstite așa cum scrie în Pactul internațional?

Acești lucrători trebuie să lucreze mai puține 
ore și să aibă timp să se odihnească.

Lucrătorii medicali care au copii mici acasă 
sau persoane cu dizabilități vor primi ajutor 
pentru a avea grijă de ei.
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Dacă simți că dreptul tău la muncă a fost 
încălcat, poți suna la numărul de telefon 
0 22 49 94 00, care este al Inspectoratului de 
Stat al Muncii.

Pentru a te plânge dacă ți-a fost încălcat 
dreptul la muncă poți scrie Ministerului 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
prin internet, la adresa de e-mail 
secretariat@im.gov.md sau prin poștă la 
adresa municipiul Chișinău, str. Miron 
Costin, 17/2, MD 2068.

Orice reproducere sau utilizare a pictogramelor și textului 
în alte publicații electronice sau tipărite se permite doar cu 

consimțământul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului sau cu 
indicarea sursei.

Cum poți să faci parte din sindicate și să discuți despre 
condițiile tale de muncă?

Ce poți face dacă simți că dreptul tău la muncă a fost 
încălcat?

Lucrătorii au dreptul să își apere dreptul la 
muncă cu ajutorul sindicatelor.

Statul trebuie să aibă grijă ca sindicatele să 
participe la luarea hotărârilor despre lucrători.

Toate legile ce vor afecta lucrătorii trebuie 
discutate cu sindicatele.


