
 

                                                                                                                                      
 

ANUNł 
 

 AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă va organiza în data de 25 martie 

2009 în localitatea Slatina, judeŃul Olt, şi în data de 27 martie 2009, în localitatea Slobozia, judeŃul 

IalomiŃa, două burse ale  locurilor de munca sezoniere în sectorul agricol din Danemarca. 

Danemarca are nevoie de lucrători în agricultură pentru a recolta căpşuni, mazăre, 

zmeură, ceapă, dovleci şi altele. Un grup de angajatori şi consilieri  EURES vor veni în cele 

două localităŃi menŃionate pentru a intervieva candidaŃii care au aplicat on line, în limba 

engleză, pe website-ul www.seasonalwork.dk. 

De asemenea, se caută câŃiva şoferi de tractor, camioane şi autobuze care să lucreze 

la fermele respective pe timpul sezonului de vară 2009.     

Sunt oferite în jur de 500 locuri de muncă. 

 
Perioadele de lucru  pentru:    

• Recoltare căpşuni:  De la sfârşitul lunii mai/mijlocul lunii iunie până la sfârşitul lunii iulie (5-
10 săptămâni)  

• Recoltare mazăre: De la sfârşitul lunii mai până la sfârşitul lunii august (8-10 săptămâni) 
• Recoltare ceapă/dovleci: De la sfârşitul lunii mai până la sfârşitul lunii octombrie  (2 

săptămâni pauză în august) 
• Recoltare căpşuni/zmeură în sere: Din aprilie în noiembrie, perioade diferite. 

 
Cazare:  
 La recoltarea căpşunilor şi mazării, din luna mai până în luna august, în cele mai multe 
dintre oferte aplicanŃii trebuie să îşi aducă un cort, ustensile de gătit şi haine groase. În ferme se 
vor asigura spaŃii acoperite pentru prepararea mâncării, toalete şi TV. Taxa pentru cazare este 
între 2 şi 10 euro/zi, pentru a fi acoperite costurile serviciilor de electricitate, apă, internet, etc.. 
 Uneori angajatorul poate oferi cazare în spaŃiu acoperit (contracost). Aceasta cazare se 
poate face fie în case ale angajatorului, fie în rulote cu 2 camere, toalete şi duş. De asemenea, la 
unele ferme şi corturile pot fi plasate în spaŃiu acoperit .În cazul în care contractul începe înainte 
de luna mai şi după luna august angajatorul va oferi întotdeauna cazare în spaŃiu acoperit. 
 
Transport:  
 AplicanŃii trebuie să îşi planifice şi plătească ei înşişi transportul către Danemarca şi înapoi, 
în România. Lucrătorii pot obŃine o deducere din impozit dacă aduc biletele de avion, biletele de 
feribot sau biletele de autobuz şi comunică oficiilor daneze de impozitare câŃi km au parcurs, vor 
primi 0,91 coroane daneze/km. Dacă lucrătorii stau o singură zi după ce au terminat contractul, nu 
vor obŃine deducerea de impozit aferentă transportului. 
 
Salariu:   
 Recoltatul căpşunilor şi mazării se plăteşte întotdeauna în funcŃie de cantitate – 0,8-0,9 
euro/kg (o medie de 10-15 euro pe oră). AplicanŃii trebuie să culeagă 17 kg./ora astfel încât să 
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câştige 14 euro/oră – dacă nu îndeplinesc acest nivel, aplicanŃii pot să-şi piardă locul de muncă 
după 2 săptămâni ! 
 Pentru alte feluri de muncă se plăteşte conform contractelor, în jur de 14 euro/oră (plus 
bani de concediu) sau conform calităŃii recoltate (lucrătorii trebuie să fie capabili să câştige salariul 
minim pe oră). 
 
Programul de lucru:  
 Se lucrează 30-37 ore/săptămână, uneori câteva ore peste program. Deseori munca 
începe la ora 5 dimineaŃa şi se lucrează până în jurul prânzului – 6 zile pe săptămână. 
 
Impozitarea:  
 Lucrătorii sezonieri plătesc doar 10-12% impozit, conform  regulilor speciale aplicate 
pentru munca de scurtă durată a lucrătorilor sezonieri. CandidaŃii care vor fi acceptaŃi trebuie 
să aducă în Danemarca un formular special (certificat de rezidenŃă fiscală pentru aplicarea 
ConvenŃiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Danemarca, pentru 
persoane fizice române) care se eliberează de către administraŃia finanŃelor publice din 
fiecare judeŃ.  
 
CerinŃe:     

• Vârstă minimă – 18 ani. 
• CunoştinŃe de limba engleză nivel mediu (în unele ferme se acceptă ca doar o 

persoană dintr-un grup de 2-3 aplicanŃi –prieteni, rude – să vorbească bine engleza). 
• MotivaŃie pentru muncă fizică grea, pe perioade lungi de timp. 
• Este preferată experienŃa în munca manuală. 
• Pentru candidaŃii pe posturile de şoferi se solicită: 

- Pentru şoferii de camioane, autobuze se solicită: experienŃă; carnet de 
conducere C, D atestat ARR .  

- Pentru şoferii de tractor:  experienŃă, carnet de conducere categoria F şi/sau 
calificarea de „Mecanic agricol” (experienŃa în lucrări de întreŃinere a 
culturilor: arat şi grapat, semănat, erbicidat–maşini de stropit prin pulverizare, 
etc.) se solicită. De asemenea, şoferii de tractor trebuie să facă dovada 
calificării/experienŃei lor în pulverizarea erbicidelor (act solicitat de guvernul 
danez) printr-un certificat/o recomandare care se poate obŃine de la direcŃiile 
agricole judeŃene, primarii, loc de muncă anterior. Acest 
certificat/recomandare trebuie tradus în limba engleză (nu este necesară 
legalizarea lui).  

- Pe lângă munca propriu zisă (condusul camionului/tractorului) aplicanŃii 
trebuie să şi culeagă fructe/legume. 

 
IMPORTANT !  
  
 Este OBLIGATORIU ca fiecare candidat să îşi înregistreze on line CV-ul, în limba 
 engleză, pe site-ul danez www.seasonalwork.dk. DATA ULTIMEI APLICAłII PE 
 ACEST SITE ESTE  17 martie 2009 ! 

        Persoanele care nu se înregistrează pe acest site sau care nu completează 
corect aplicaŃia=CVul nu vor fi invitate să participe la selecŃie. SelecŃia persoanelor 
care vor fi invitate să participe la interviu aparŃine în totalitate 
angajatorilor/consilierilor EURES danezi !!! 
 ÎnştiinŃarea persoanelor selectate de către angajatorii danezi pentru a 
participa la interviu se va face de către consilierul EURES din cadrul AJOFM, din 
judeŃul de domiciliu al candidatului. 



Referitor la completarea aplicaŃiei: 
 

1. Toate datele personale trebuie completate corect (inclusiv nr. de 
telefon, fix sau mobil şi adresa de email). Nu uitaŃi să vă înregistraŃi o 
adresă de email validă, pe care ulterior veŃi primi electronic contractul de 
muncă, dacă veŃi fi acceptat de către angajatorii danezi. Toate datele care 
vor fi trecute în contract vor fi preluate din informaŃiile înregistrate de 
candidat, prin urmare corectitudinea lor este esenŃială. 
         O adresă de email este acceptată de sistemul informatic danez o 
singură dată, de ex. dacă  vor aplica mai mulŃi prieteni sau rude, nu se poate 
folosi aceeaşi adresă de email,  pentru fiecare persoană în parte trebuie 
completată o altă adresă de email 
2. Perioada de lucru: Se va menŃiona perioada în care lucrătorul e dispus să 

lucreze în Danemarca. 
3. AbilităŃi / educaŃie 

-  carnetul de conducere pentru o anumită categorie (autobuz, tractor, 
camion), în cazul candidaŃilor care vor să obŃină un post de şofer 
-  calificările pe care le deŃine aplicantul (institutia de învăŃământ, calificarea 
obŃinută) 
-  carnet de conducere, în general 

4. ExperienŃa anterioară  
-  se va preciza experienŃa de muncă din România dar şi din Europa 
-  orice experienŃă de muncă este importantă şi trebuie înregistrată 
-  aplicantul trebuie să precizeze cel puŃin ultimele 3 perioade/locuri de  
  muncă,  dacă aplicanŃii au avut atâtea locuri de muncă)   

5. AbilităŃi de limbă străină – Engleza, nivel minim cel puŃin, nivel mediu -
ideal. Dacă aplicantul poate vorbi în germană e bine de ştiut că doar câŃiva 
angajatori danezi cunosc limba germană, deci şansele de ocupare sunt ceva 
mai mici. 

6. Dacă aplicantul doreşte să vină la fermă împreună cu altă persoană – 
trebuie să bifeze acest lucru în câmpul aferent prin precizarea codului sau 
numelui acelei persoane. 

 

Completarea aplicaŃiei nu înseamnă obŃinerea automată a unui loc de 
muncă, este doar o condiŃie obligatorie pentru a putea fi admis la 
interviu ! 

 

Actele ce  trebuie aduse de către persoanele cărora le-a fost făcută invitaŃia 
de a participa la bursă, în ziua interviului: 
 
   -    înştiinŃarea scrisă de la AJOFM  

- o copie a aplicaŃiei efectuate în limba engleză pe site-ul www.seasonalwork.dk  
      ( este vorba de un CV on line) 
- copie a BI/CI/ Paşaport 
- cazierul judiciar în original care să ateste că nu are antecedente penale 

(termen de valabilitate şase luni) 
- în cazul persoanelor care candidează pe un post de şofer – actele menŃionate mai 

sus, la cerinŃe 
           -    adeverinŃă de la medicul de familie cu menŃiunea apt pentru muncă  
 


