
Condiţii de viaţă şi de 
muncă în Ţările de Jos



Introducere
Dacă doriţi să lucraţi în Olanda, este necesar să vă cunoaşteţi 
drepturile şi să vă familiarizaţi cu principalele reguli privind 
munca şi cazarea. În acest fel vă puteţi feri de dezamăgiri. 
Salariile din Olanda sunt mai mari decât cele din ţara 
dumneavoastră, dar şi costurile de trai sunt mai ridicate. 
Dacă sunteţi bine informat, aveţi şanse mai mari de a lucra 
în condiţii bune şi sigure, bucurându-vă în acelaşi timp de 
şederea în Olanda. Acest material vă prezintă principalele 
aspecte de care trebuie să ţineţi cont. 

Permisul de lucru
De exemplu, nu puteţi lucra în Olanda oricând şi oricum. 
Deşi România este membră a Uniunii Europene, angajatorul 
dumneavoastră este încă obligat să solicite un permis de 
lucru pentru dumneavoastră. Nu vă puteţi ocupa singur de 
această formalitate. De aceea, angajatorul dumneavoastră 
are nevoie de o copie a paşaportului dumneavoastră şi a 
eventualelor diplome sau certificate.

Contractul de muncă
Drepturile şi obligaţiile pe care le aveţi depind de contractul 
de muncă. Fiţi atent la următoarele aspecte: 

Aveţi grijă să primiţi întotdeauna un contract de muncă •	
într-o limbă pe care o înţelegeţi. De cele mai multe ori, 
contractul de muncă se încheie în scris, dar sunt valabile 
şi acordurile orale. Stabiliţi clar următoarele:

nivelul salariului dumneavoastră	
momentul în care vi se plăteşte salariul	
compensaţiile pentru ore suplimentare	
ajutorul pentru chirie şi transport	
plata călătoriei de întoarcere în România	

Lucraţi pentru un birou de plasare a forţei de muncă •	
din Olanda? În acest caz, veţi lucra adesea pentru una 
sau mai multe firme. Particularitatea lucrului pentru un 
birou de plasare a forţei de muncă este că, atunci când 
firma la care aţi fost plasat nu mai are nevoie de serviciile 
dumneavoastră, contractul va expira. Biroul de plasare 
nu este obligat să vă ofere altceva de lucru. Veţi fi plătit 
doar pentru orele lucrate efectiv. Când lucraţi pentru 
un birou de plasare, aveţi şi dumneavoastră dreptul de 
a rezilia în orice moment contractul! Cereţi biroului de 
plasare informaţii privind celelalte condiţii. 
Lucraţi în Olanda pentru o firmă din România? •	 Dacă aţi 
încheiat un contract cu o firmă sau un birou de plasare 
din România care vă trimite la lucru în Olanda, este 
vorba despre o detaşare. În acest caz, dacă doriţi, puteţi 
rămâne încadrat în sistemul de asigurări sociale din 
România. În acest scop, dumneavoastră sau angajatorul 
dumneavoastră trebuie să solicitaţi un formular E-101 
în România. În cazul detaşării, vi se aplică totuşi legea 

olandeză în privinţa salariului, a programului de lucru, 
a orelor suplimentare şi a protecţiei muncii. Aveţi deci 
întotdeauna dreptul de a primi salariul minim olandez!
Lucraţi direct pentru o firmă olandeză obişnuită (aşadar, •	
nu pentru un birou de plasare a forţei de muncă)? În acest 
caz, legea olandeză vi se aplică în întregime. Dacă aveţi un 
contract de muncă pe durată determinată, aveţi dreptul 
la salarizare pe toată perioada contractului. Aceasta 
înseamnă că nu puteţi pur şi simplu să fiţi concediat sau 
să vă daţi demisia înainte de expirarea contractului. Dacă 
aveţi un contract de muncă pe durată nedeterminată, vi 
se oferă o protecţie împotriva concedierii. Pentru a vă 
putea concedia, angajatorul dumneavoastră are nevoie 
de aprobarea autorităţilor. Adesea, în contractele de 
muncă este inclusă o perioadă de probă de două luni. 
În perioada de probă, este posibilă concedierea unui 
angajat fără aprobarea respectivă.

Salariul
Aveţi întotdeauna dreptul de a primi salariul brut minim 
olandez. Angajatorul dumneavoastră trebuie să reţină 
impozitele şi contribuţiile sociale şi să vă prezinte un fluturaş 
de salariu pe care scrie ce salariu vă plăteşte şi ce sumă 
reţine pentru impozite şi contribuţii sociale. Începând din 1 
iulie 2009, salariul minim legal brut este de 1398,60 € pe lună 
pentru persoanele cu vârsta de cel puţin 23 de ani. Pentru 
persoanele cu vârsta între 15 şi 22 de ani, salariul minim este 
mai scăzut. Pe lângă această sumă, aveţi dreptul la 8% bani 
de concediu. De două ori pe an, la 1 ianuarie şi 1 iulie, are loc 
regularizarea salariului minim.
Dacă lucraţi în Olanda pentru un birou de plasare a forţei de 
muncă, aveţi de obicei dreptul la un salariu mai mare decât 
cel minim, datorită contractului colectiv de muncă pentru 
branşa de plasare a forţei de muncă: veţi primi în acest caz 
minim 8,51€ pe oră brut. Dacă prestaţi ore suplimentare sau 
lucraţi seara, aveţi dreptul la un spor de 25%, iar dacă lucraţi 
noaptea se aplică un spor de 50% la salariu. 

Cheltuielile medicale
În Olanda aveţi obligaţia de a vă ocupa de încheierea 
unei asigurări de sănătate. În mod normal, firmele 
olandeze nu se ocupă de acest aspect! Asigurarea de 
sănătate costă aproximativ 90 € pe lună, iar uneori 
puteţi primi o reducere. Lucraţi pentru un birou de 
plasare a forţei de muncă? În acest caz, biroul de 
plasare este obligat să vă ofere o asigurare de sănăta-
te. Dumneavoastră aveţi dreptul să alegeţi o altă asigurare 
de sănătate. Asigurarea de sănătate din Olanda îi poate 
include pe membrii familiei dumneavoastră din România. 
Pentru aceasta, trebuie să vă declaraţi membrii familiei şi să 
plătiţi o primă pentru soţia/soţul dumneavoastră. Pentru 
copiii cu vârsta de până la 18 ani, asigurarea este gratuită.
Doar dacă sunteţi angajat la o firmă din România şi a fost 
emis pentru dumneavoastră un formular E-101, nu aveţi 
obligaţia de a vă ocupa de asigurare. 



Alte aspecte importante
Impozitele
Pentru a putea să lucraţi în Olanda, aveţi nevoie de un 
număr social-fiscal (aşa-numitul număr SOFI). Dacă lucraţi 
pentru un birou olandez de plasare a forţei de muncă, 
acest birou va solicita în numele dumneavoastră numărul 
de la Administraţia Financiară. În caz contrar, trebuie să 
solicitaţi chiar dumneavoastră numărul SOFI la Administraţia 
Financiară. Puteţi face acest lucru telefonic, în limba engleză: 
0031-(0)555385385. 
Dacă lucraţi temporar în Olanda, probabil aveţi dreptul la 
returnarea impozitului pe salariu. Pentru aceasta, puteţi 
solicita un formular la Administraţia Financiară. Aveţi grijă să 
completaţi formularul cu numărul contului dumneavoastră 
bancar.

Indemnizaţia de boală
În caz de boală, un angajator obişnuit va trebui, în mod 
normal, să vă plătească în continuare salariul integral. Dacă 
lucraţi pentru un birou de plasare a forţei de muncă, aveţi 
dreptul la 91% din salariu în caz de boală. Dacă sunteţi 
bolnav, trebuie să anunţaţi angajatorul cu privire la aceasta 
înainte de ora 10. Dacă lucraţi pentru un birou de plasare a 
forţei de muncă, trebuie să anunţaţi atât biroul de plasare, 
cât şi firma unde aţi fost plasat.

Siguranţa la locul de muncă
Angajatorul trebuie să vă informeze cu privire la riscurile 
muncii dumneavoastră. Acesta este obligat să vă pună la 
dispoziţie gratuit echipamentul individual de protecţie 
necesar (de exemplu, cască sau încălţăminte de protecţie).

Cazarea
Interesaţi-vă cine va suporta costurile cazării în Olanda. 
Dacă vi se asigură cazare, întrebaţi cât veţi plăti şi pentru 
ce. Stabiliţi condiţiile în scris. Dacă vi se oferă un spaţiu de 
locuit, acesta trebuie să fie locuibil. Cazarea într-o pensiune 
poate costa între 30 € şi 60 € pe săptămână. Dacă vă căutaţi 
pe cont propriu un spaţiu de locuit în Olanda, acest lucru vă 
va costa probabil 400 € pe lună, adesea chiar mai mult. În 
oraşele mari, precum Amsterdam sau Utrecht, suma poate 
fi mult mai mare. Dacă doriţi să rămâneţi în Olanda mai 
mult de 4 luni, trebuie să vă înscrieţi la primăria localităţii în 
care locuiţi. 
Dacă aveţi obiecţii cu privire la calitatea cazării, le puteţi 
adresa în primă instanţă proprietarului imobilului. În cazul 
în care acesta nu ia nicio măsură, iar dumneavoastră 
vă menţineţi obiecţiile, vă puteţi adresa autorităţilor 
municipale. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi 
www.arbeidsinspectie.nl, de unde puteţi descărca şi o 
broşură în limba română.

Asistenţă în caz de nelămuriri
sau probleme
Generalităţi
Dacă aveţi nelămuriri sau probleme referitoare la muncă, 
puteţi lua legătura cu un sindicat din Olanda sau România. 
Probabil va trebui să fiţi membru. Mai multe sindicate din 
Olanda au înfiinţat un serviciu adresat tocmai angajaţilor 
temporari: SNCU (Stichting Naleving CAO Uitzendwezen, 
Fundaţia pentru Respectarea Contractului Colectiv de 
Muncă al Angajaţilor Temporari). Dacă aveţi întrebări privind 
drepturile sau salariul dumneavoastră, le puteţi adresa în 
limba olandeză sau engleză la: 

SNCU 
Postbus 9438
3007 AK  Rotterdam 
Tel: 0180 642530
Internet: www.sncu.nl

Inspecţia Muncii
Pentru reclamaţii privind plata salariului minim, siguranţa 
şi sănătatea la locul de muncă şi orarul de lucru, puteţi 
contacta direct Inspecţia Muncii din Olanda. 
În acest scop, puteţi folosi formularul în limba română 
disponibil pe www.arbeidsinspectie.nl (site-ul Inspecţiei 
Muncii din Olanda). 

Iată şi datele de contact pentru scrisori sau apeluri 
telefonice în limba engleză: 
Inspecţia Muncii
Postbus 820
3500 AV  Utrecht
Tel: 0031 (0)800 – 270 00 00
E-mail: arbeidsinspectie@minszw.nl 

Formularul E-101
Dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră poate 
solicita formularul E-101 la:
Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
Str. Latină nr. 8, Sector 2 
Bucureşti



Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii privind munca în 
Olanda, puteţi accesa următorul site: 

www.english.szw.nl
„Aveţi informaţii în alte limbi, cum ar fi bulgara sau 
franceza?” 

Aici veţi găsi şi informaţii în limba dumneavoastră.
www.newtoholland.nl
Acesta este un site în limba engleză.

Număr de ordine 172Ro

Broşură gratuită

T 0800 9051 (gratis)
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