Ce regulamente referitoare la CAO sunt valabile la încadrarea angaja ilor str ini?
angajatul str in are

angajat în Olanda la

contract de munc

prevederile CAO

informa ii

valabile

suplimentare

încheiat cu

Firm de construc ii

Firm de construc ii

CAO pentru domeniul

Publica ia de fa ,

str in

olandez

construc iilor, art. 92:

capitolele 1 i 2

Angaja ii str ini
Firm de construc ii

CAO pentru domeniul

Public ia de fa ,

str in care presteaz

construc iilor, art. 92:

capitolele 1 i 2

lucr ri de construc ii în

Angaja i str ini

Olanda
Birou str in de plasare
temporar a for ei de
munc , i anume:

- specialist în construc ii sau
subunitate a unui concern

Firm de construc ii

CAO pentru domeniul

Publica ia de fa ,

olandez

construc iilor, art. 92:

capitolele 1 i 2

Angaja i str ini*

din domeniul construc iilor

- alt birou de plasare
temporar a for ei de
munc

Firm de construc ii

ABU-CAO pentru angaja ii

Publica ia de fa ,

olandez

temporari, art. 46:

capitolele 1 i 3

Angaja ii temporari cu un
contract de munc str in
(Waga); în completare,
anumite p

i din CAO

pentru domeniul
construc iilor
* În cazul în care specialistul în construc ii este membru al ABU (www.abu.nl) sau al NBBU (www.nbbu.nl), se aplic în întregime
ABU-CAO sau NBBU-CAO, la care se adaug anumite p i din CAO pentru domeniul construc iilor. În acest caz, consulta i
capitolele 1 i 3 din aceast publica ie.
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Situa ii care nu sunt tratate în aceast publica ie
angajatul str in are
contract de munc
încheiat cu

angajat în Olanda la

prevederile CAO valabile

informa ii
suplimentare

Birou str in de plasare
temporar

Firm de construc ii
olandez prin intermediul
unui birou olandez de
plasare temporar a for ei
de munc , i anume:
- specialist în construc ii
sau parte a unui concern
din domeniul
construc iilor

CAO pentru domeniul
construc iilor (în întregime)*

Versiunea integral a
CAO

- alt birou de plasare

ABU-CAO sau NBBU-CAO (în
întregime) pentru angaja ii
temporari , la care se
adaug anumite p i din
CAO pentru domeniul
construc iilor

Bro ura Munca
temporar în domeniul
construc iilor

Firm de construc ii
olandez

CAO pentru domeniul
construc iilor (în întregime)*

Versiunea integral a
CAO

- alt birou de plasare

Firm de construc ii
olandez

Bro ura Munca
temporar în domeniul
construc iilor

Firm de construc ii
olandez

Firm de construc ii
olandez

ABU-CAO sau NBBU-CAO (în
întregime) pentru angaja ii
temporari , la care se
adaug anumite p i din
CAO pentru domeniul
construc iilor
CAO pentru domeniul
construc iilor (în întregime)

temporar a for ei de
munc

Birou olandez de
plasare temporar a
for ei de munc , i
anume:
- specialist în construc ii
sau parte a unui concern
din domeniul
construc iilor

temporar a for ei de
munc

Versiunea integral a
CAO

* În cazul în care specialistul în construc ii este membru al ABU (www.abu.nl) sau al NBBU (www.nbbu.nl), se aplicã în întregime
ABU-CAO sau NBBU-CAO, la care se adaug anumite p i din CAO pentru domeniul construc iilor. În acest caz, consulta i

bro ura Munca temporar în domeniul construc iilo (www.NLconstruction.info)
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1. Introducere
1.1 Despre publica ia de fa
Legea olandez privind condi iile de munc transfrontalier (Waga) transpune în contextul olandez
directiva european privind deta area. Waga prevede care sunt reglement rile legale i prevederile din
CAO aplicabile celor care lucreaz temporar în Olanda ca angaja i ai unei companii str ine. Aceste
regulamente protejeaz concuren a loial i le garanteaz angaja ilor în cauz anumite condi ii de munc
minime.
În aceast publica ie sunt indicate acele p i ale CAO olandez pentru domeniul construc iilor care li se
aplic angaja ilor i angaja ilor temporari care au un contract de munc întocmit în baza altei legisla ii
decât cea olandez i care desf oar temporar lucr ri în domeniul construc iilor în Olanda (denumit în
continuare „deta are din str in tate”).
În publica ia de fa sunt tratate urm toarele forme de deta are din str in tate:
o firm de construc ii str in deta eaz angaja i într-o firm de construc ii olandez ;
o firm de construc ii str in contracteaz lucr ri în Olanda i le presteaz cu ajutorul angaja ilor
proprii;
un birou str in de plasare temporar a for ei de munc plaseaz angaja i temporari într-o firm de
construc ii olandez .
Prevederile concrete din CAO aplicabile depind de forma de deta are. Primele dou forme sunt discutate
în capitolul 2, iar a treia (munca în regim de plasare temporar ), în capitolul 3.
Aceast publica ie – realizat de patronatele i sindicatele care particip la CAO pentru domeniul
construc iilor – se adreseaz :
firmelor de construc ii str ine i birourilor str ine de plasare temporar a for ei de munc ce î i
deta eaz angaja ii în Olanda;
angaja ilor deta i ai acestor firme;
firmelor de construc ii olandeze care fac uz de serviciile acestora.
Textul este disponibil în mai multe limbi. Accesa i www.NLconstruction.info
Aceast publica ie descrie în mod simplificat regulile aplicabile din CAO, l sând la o parte diferite detalii.
Aceasta înseamn c nu se pot emite preten ii de niciun fel pe baza textului acestei bro uri. Textul
complet al prevederilor CAO care stau la baza bro urii este disponibil pe www.cao.szw.nl
(http://cao.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=16538&rubriek_id=392840&link_id=101179&hoofdmenu_it
em_id=16507)

1.2 Termeni importan i
CAO pentru domeniul construc iilor
Termenul de „CAO pentru domeniul construc iilor” sau „CAO” se refer în aceast publica ie la:
prevederile generale declarate ca fiind obligatorii din contractul colectiv de munc olandez pentru
domeniul construc iilor. În baza articolului 92 din acest CAO, companiile str ine trebuie s le aplice
câteva prevederi din CAO angaja ilor pe care îi deta eaz în Olanda în scopul prest rii temporare de
lucr ri în domeniul construc iilor.
Pentru câteva activit i legate de domeniul construc iilor exist în Olanda CAO-uri separate – de exemplu,
în cazul firmelor care se ocup de zugr vit, tencuit i de instala ii tehnice.
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ABU-CAO pentru angaja ii temporari
ABU-CAO pentru angaja ii temporari (ABU-CAO) este CAO-ul declarat ca având caracter obligatoriu
general pentru angaja ii temporari care lucreaz în Olanda. Companiile str ine care deta eaz angaja i
temporari în Olanda trebuie s aplice câteva prevederi din ABU-CAO. Una dintre prevederile respective
este aceea c angaja ilor temporari de la firmele de construc ii li se aplic suplimentar anumite p i din
CAO pentru domeniul construc iilor.
Firm de construc ii
În publica ia de fa , aceasta este o companie str in care:
dedic mai mult de o jum tate din suma salariilor pentru realizarea, transformarea, între inerea
i/sau demolarea lucr rilor de construc ii i
deta eaz un angajat propriu în Olanda pentru a desf ura temporar aici lucr ri de construc ii.
Birou de plasare temporar a for ei de munc
În publica ia de fa , aceasta este o companie str in care:
dedic mai mult de o jum tate din suma salariilor punerii la dispozi ie a unor angaja i temporari
pentru alte companii (angajatori de personal deta at) i
deta eaz un angajat temporar în Olanda pentru a desf ura temporar aici lucr ri de construc ie
sub supravegherea angajatorului de personal deta at.
Lucr ri de construc ii
Acestea sunt lucr ri în domeniul:
construc iilor civile i utilitare (cum ar fi locuin ele i cl dirile de firme);
terenurilor, al drumurilor i al apelor (de exemplu, lucr ri de deplasare de terenuri intravilane i
construc ia de drumuri, poduri i diguri);
infrastructurii (drumuri, c i ferate, canalizare i re ele de cabluri).
Angajator de personal deta at
Un angajator de personal deta at este o firm de construc ii olandez care folose te serviciile unui
angajat sau ale unui angajat temporar pus la dispozi ie de c tre o companie str in .
Angajat
În prezenta publica ie prin angajat se în elege o persoan deta at în Olanda pentru a presta temporar
aici lucr ri în domeniul construc iilor, în baza unui contract de munc încheiat cu o companie str in .
Angajat temporar
Prin termenul de angajat temporar se în elege : un angajat care este deta at în Olanda de c tre un birou
str in de plasare temporar i care presteaz aici temporar lucr ri de construc ii. Un angajat temporar
poate fi „angajat calificat” sau „nou-venit” (consulta i 3.1).
Posturile de pe antier i posturile „UTA”
În CAO sunt reglementate atât „posturile de pe antier”, cât i „posturile „UTA” ”. Angaja ii din posturile
de pe antier (angaja ii de pe antier) sunt cei care desf oar într-adev r lucr ri de construc ii, cum ar fi
dulgherii, zidarii i demolatorii. Angaja ii din posturile „UTA” (angaja ii „UTA”) îndeplinesc func ii de
conducere, tehnice i/sau administrative în cadrul firmelor de construc ii.
Dac nu se precizeaz explicit altfel, în prezenta publica ie prevederile CAO sunt valabile atât pentru
posturile de pe antier, cât i pentru posturile „UTA”. i angaja ii temporari pot lucra în posturi de pe
antier sau în posturi „UTA”.

Wagabrochure - def. versie 21-12-2011

6

2. Deta area de c tre o firm de construc ii str in
2.1 Introducere
O firm de construc ii str in care î i trimite angaja ii proprii pentru a desf ura temporar în Olanda
lucr ri de construc ii trebuie s aplice câteva prevederi din CAO pentru domeniul construc iilor. Acest
lucru este reglementat în articolul WAGA din CAO: articolul 92, dezvoltat în anexa 16 la CAO. Articolul
WAGA este valabil atât pentru firma de construc ii care desf oar lucr ri contractate folosind angaja ii
proprii în Olanda, cât i pentru firma de construc ii care pune angaja i proprii la dispozi ia unei firme de
construc ii olandeze.
În acest capitol sunt descrise în linii mari cele mai importante reguli din CAO care sunt aplicabile. Textul
complet al acelor prevederi CAO este disponibil pe www.cao.szw.nl
(http://cao.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=16538&rubriek_id=392840&link_id=101179&hoofdmenu_it
em_id=16507)

2.2 Programul de lucru i timpul liber
Programul de lucru
• Norma de lucru obi nuit i zilele lucr toare: Norma de lucru obi nuit este de patruzeci de ore pe
pt mân i opt ore pe zi. O s pt mân de lucru obi nuit este de luni pân vineri. Angajatul nu este
obligat s lucreze sâmb ta, duminica i de sãrbãtorile recunoscute în CAO.
• Programul s pt mânal de lucru i de odihn : Firma stabile te – de comun acord cu angajatul – care
sunt orele de lucru i de odihn ale angajatului în fiecare zi. Pentru angaja ii din domeniul construc iilor,
programul de lucru zilnic este între orele 07:00 i 18:00. Programul de lucru, pauzele obligatorii i timpul
real de c torie nu trebuie s dep easc o valoare cumulat de 11,5 ore pe zi. Dac este necesar,
programul de lucru va fi redus.
• Serviciul în ture: Pentru angaja ii din domeniul construc iilor care lucreaz în ture, perioada de munc
normal este de luni diminea a de la ora 0:00 pân vineri noaptea la ora 24:00. Durata de munc
maxim pe o perioad de dou s pt mâni este de 80 de ore. Ace ti angaja i au dreptul la spor de lucru
în ture.
• Orarul flexibil la lucr ri de infrastructur : În cazul lucr rilor de infrastructur , angaja ii de pe antier pot
lucra în regim de orar flexibil. Cu alte cuvinte: activitatea se poate desf ura i înainte de ora 07:00,
dup ora 18:00, precum i sâmb ta i duminica. Durata de lucru normal r mâne de patruzeci de ore pe
pt mâna calendaristic . Pentru orele lucrate în regim de orar flexibil se acord un spor.
• Orele suplimentare: Este vorba despre ore suplimentare în urm toarele cazuri:
când se lucreaz mai mult de opt ore pe zi sau patruzeci de ore pe s pt mân ;
când se lucreaz înainte de ora 07:00 i dup ora 18:00;
când se lucreaz sâmb ta sau duminica.
Angaja ii de pe antier pot presta ore suplimentare numai în cazuri excep ionale. Ace tia nu sunt obliga i
presteze ore suplimentare, dar dac o fac, atunci au dreptul la o indemniza ie pentru ore
suplimentare. Nici angaja ii „UTA” nu sunt obliga i s presteze ore suplimentare.
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• Serviciul în regim de disponibilitate: Angaja ii de pe antier lucreaz în regim de disponibilitate dac
trebuie s fie disponibili i în afara programului de lucru normal pentru prestarea unor lucr ri care nu pot
fi amânate pân în urm toarea zi lucr toare. Ace ti angaja i au dreptul la o indemniza ie pentru serviciul
în regim de disponibilitate, chiar dac nu sunt chema i pentru a lucra. Indemniza ia pentru ore
suplimentare este valabil numai în m sura în care angajatul lucreaz în timpul serviciului s u în regim
de disponibilitate.
• Normarea: În cazul în care CAO nu con ine prevederi pentru o anumit parte a programului de lucru,
pentru acea parte se aplic normarea privind programul de lucru din CAO.
Condi ii meteo care nu permit desf urarea lucr rilor
• Nu se lucreaz : Firma de construc ii decide dac starea vremii este nefavorabil sau dac este prea
întuneric pentru a putea lucra pe antier (acestea fiind „condi ii meteo care nu permit desf urarea
lucr rilor”). Angaja ii de pe antier pot decide singuri s nu mai lucreze când temperatura perceput
atinge -6 grade Celsius. sau coboar sub aceast valoare Firma de construc ii pl te te în continuare
salariul pentru orele în care nu s-au putut desf ura lucr ri. Pentru informa ii privind temperatura
perceput , accesa i www.weerverlet.nl (www.infoplaza.nl/tbb/)
Zile libere
• Zile de concediu: Angaja ii au dreptul la num rul de zile de concediu precizat în tabelul de mai jos.
Angaja ii de pe antier î i pot lua vara trei s pt mâni de concediu consecutive.
• Zile libere din programul de lucru (reducerea programului de lucru): Angaja ii au dreptul la num rul de
zile libere din programul de lucru precizat în tabelul de mai jos.
• Zilele-senior: Angaja ii în vârst de peste 55 de ani au dreptul la num rul de zile-senior precizat în
tabelul de mai jos.
• Condi ii: Numerele de zile libere precizate în tabel sunt valabile pentru angaja ii care au un contract de
munc pentru patruzeci de ore pe s pt mân i care lucreaz întregul an în domeniul construc iilor din
Olanda. Cei care lucreaz cu norm par ial sau mai pu in de un an în Olanda au dreptul la un num r
propor ional de zile. Firma de construc ii va pl ti în continuare salariul în zilele precizate în tabel.
Num rul de zile de concediu, zile libere din programul de lucru i zile-senior dintr-un an calendaristic
zile de concediu

zile libere din programul
de lucru

posturi de pe antier
sub 18 ani
18-54 de ani
55-59 de ani
60 de ani sau mai mult

29
25
25
25

22
22
22
22

10
13

posturi „UTA”
sub 18 ani
18-54 de ani
55-59 de ani
60 de ani sau mai mult

27
25
25
25

15
15
15
15

9
11

postul/vârsta
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• rb tori: Angaja ii au dreptul la zile libere pl tite de urm toarele s rb tori: prima i a doua zi de
Cr ciun, ziua de Anul Nou, a doua zi de Pa te, În area Domnului, a doua zi de Rusalii i Ziua Reginei.
Pentru s rb torile religioase necre tine, angaja ii au dreptul de a- i lua zile libere nepl tite.
• Zile libere pentru situa ii deosebite: Angaja ii au dreptul de a- i lua zile libere în situa ii (de familie)
deosebite, cum ar fi o consulta ie medical , mutarea într-o locuin nou , c
toria sau aniversarea
toriei, atunci când partenera na te, când colocatarul/-a este internat( ) în spital sau în cazul
îmboln virii sau al decesului unui membru al familiei. Firma de construc ii va pl ti salariul
pentrumaximum trei asemenea zile pe an .

2.3 Salariul
• Tabelele de salarizare: În tabelele pentru posturile de pe antier sunt trecute sumele minime pe care
trebuie s le pl teasc firma de construc ii. În tabelele pentru func iile „UTA” sunt trecute sumele minime
i maxime pentru fiecare grup de func ii. Tabelele de salarizare actuale se g sesc pe
www.NLconstruction.info
• Avizul de salariu: La fiecare plat a salariului, firma de construc ii este obligat s prezinte angajatului
de pe antier un aviz scris privind salariul brut. Sporurile, primele, indemniza iile, orele suplimentare i
orele de c torie sunt trecute separat în aviz.
• Stabilirea nivelului de salarizare: Suma salariului depinde de urm torii factori:
- atribu iile postului: atribu iile postului sunt decisive pentru grupa de func ii (angaja ii de pe antier
sau angaja ii „UTA”) în care este încadrat angajatul la firma de construc ii;
- vârsta: exist trepte de salarizare pentru angaja ii cu vârsta de cel pu in 22 de ani i angaja ii cu
vârsta de pân la 21 de ani;
- norma de lucru: în tabelele de salarizare sunt trecute sumele corespunz toare unei norme
obi nuite; în cazul normei par iale, aceste sume se calculeaz propor ional;
- experien a de lucru: angaja ii de pe antier care nu au mai lucrat niciodat în construc ii – în
Olanda sau în alt ar – pot fi pl ti i temporar conform unei trepte ierarhice în anumite cazuri.
Acest lucru este valabil i pentru angaja ii „UTA” care nu au mai lucrat niciodat sau nu au lucrat de
mai mult timp în construc ii.
• Clasificarea posturilor de pe antier: Posturile de pe antier din CAO sunt împ ite în cinci grupe de
func ii (de la A la E; consulta i tabelul urm tor). Salariul unui angajat de pe antier cu vârsta de peste 22
de ani depinde de grupa de func ii în care este inclus postul acestuia. Pentru angaja ii mai tineri de pe
antier, salariul depinde de vârst i de nivelul de studii.
Grupele de func ii ale angaja ilor de pe antier
A. Munc necalificat sau slab calificat , f
a fi necesar experien , func ie de asisten (de exemplu,
un ajutor în construc ii care presteaz diferite activit i simple).
B. Un oarecare nivel de cuno tin e profesionale, grad limitat de independen , adesea în regim
independent la lucr ri simple i repetitive (de exemplu, un demolator care lucreaz sub
supraveghere).
C. Cuno tin e profesionale, cunoa terea meseriei i capacitate de a lucra independent. Ace tia sunt
meseria ii propriu-zi i (de exemplu, un faian ar/gresier universal).
D. Cuno tin e profesionale de specialitate, munc independent , adesea în post de conducere (de
exemplu, un zidar universal care lucreaz i la canalizare, placare cu gresie, pere i i igl ).
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E. Cuno tin e specializate aprofundate, munc independent , de cele mai multe ori în post de conducere
(de exemplu, un specialist în funda ii sau maistru la lucr ri cu soneta).
• Clasificarea posturilor „UTA”: Angaja ilor deta i din str in tate li se aplic dou sprezece dintre
treptele de func ii UTA din CAO. La fiecare func ie exist cel mult ase grupe de func ii.
Treptele de func ii „UTA”
1. Execu ie (conducere în cadrul unui proiect de construc ii)
2. Biroul firmei
3. Preg tirea lucr rilor
4. Calcul
5. Planificare, birou de construc ii i birou de proiectare
7. Aprovizionare
8. Gestionarea uneltelor i a materialelor de construc ii
9. Între inerea uneltelor
10. Controlul calit ii asfaltului i/sau a betonului
11. Administra ie general
12. Administrarea lucr rilor
17. Programare i analiz de sistem

2.4 Sporurile, primele i indemniza iile
În lipsa altor men iuni, toate sporurile i indemniza iile sunt exprimate sub form de valori brute.
Angaja ii de pe antier
• Prima de concediu: Aceast prim reprezint 8% din salariul obi nuit.
• Sporul de presta ie: Firma de construc ii poate acorda un spor de presta ie pe lâng salariul la care are
dreptul angajatul conform tabelelor de salarizare. Un asemenea spor poate fi integrat într-un sistem de
promovare a presta iei (munc în acord). Firma i angajatul trebuie s cad de acord cu privire la
aplicarea unui asemenea sistem, iar sistemul trebuie stabilit în scris.
• Indemniza ia pentru costurile de c torie: Angaja ii de pe antier care trebuie s c toreasc zilnic
dus-întors mai mult de 15 km între domiciliul temporar în Olanda i locul de munc pot beneficia de o
indemniza ie conform tabelului de mai jos.
Indemniza ia costurilor de c
mijlocul de transport
transportul în comun
biciclet
motoret
motociclet
automobil

torie pentru angaja ii de pe antier
criteriul
clasa cea mai joas
pe zi lucr toare
pe km
pe zi (minimum)
pe km
pe km

Valoarea
100%
€ 0,80
€ 0,07
€ 0,89
€ 0,22
€ 0,31

• Sporul pentru ofer: Dac un angajat transport unul sau mai mul i colegi cu ma ina sa la solicitarea
firmei de construc ii, angajatul are dreptul la un spor dup cum urmeaz :
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Sporul pentru ofer în cazul angaja ilor de pe antier
distan a la dus
0-30 km
31-65 km
peste 65 km

sporul pe zi
€ 6
€ 9
€ 12

• Indemniza ia pentru orele de c torie: Angaja ii de pe antier care lucreaz în afara municipalit ii
olandeze pe teritoriul c reia sunt caza i au dreptul la plata salariului (f
eventualele sporuri de
presta ie) pentru orele de c torie dus-întors între domiciliul temporar din Olanda i locul de munc .
Indemniza ia pentru orele de c torie nu este valabil pentru prima or de c torie a fiec rei zile.
Pentru determinarea duratei c toriei cu transportul în comun se folose te orarul mijlocului de transport
respectiv. În cazul altor mijloace de transport, se presupune c angaja ii pot parcurge urm toarele
distan e pe or : 5 km pe jos, 15 km cu bicicleta, 25 km cu motoreta i 40 km cu motocicleta. Transportul
cu ma ina între domiciliul temporar i locul de munc : Durata c toriei cu ma ina se stabile te pe baza
unui sistem normat, luându-se în calcul distan a celei mai rapide rute dintre locuin
i locul de munc la
dus i la întors. Consulta i tabelul de mai jos. Angaja ii care transport cu ma ina lor unul sau mai mul i
colegi primesc indemniza ie i pentru prima or de c torie.
Calculul orelor de c

torie cu automobilul (la angaja ii de pe antier)

transportul locuin -serviciu: dus, în km

num rul de ore de c

între

angaja ii care c toresc
singuri sau într-un
automobil condus de
tre altcineva*
0

angaja ii care
transport unul sau
mai mul i colegi

i

torie pl tite pe zi

0 km

25 km

26 km

50 km

pe baza unei viteze de 50
km/or

pe baza unei viteze de
50 km/or

51 km
60 km
71 km
82 km
93 km
106 km

59 km
70 km
81 km
92 km
105 km
sau mai mul i

1,2
1,4
1,6
1,8
2
Timpul de c

2,2
2,4
2,6
2,8
3
Timpul de c
real**

* Prima or de c

torie real**

pe baza unei viteze de
50 km/or

torie

torie a fost deja sc zut .

** Num rul orelor pl tite nu poate fi niciodat mai mic decât în cazul unei distan e de c

torie de 93-105 km dus.

• Indemniza ia pentru ore suplimentare: Angaja ii de pe antier pot alege o indemniza ie în bani sau sub
form de timp liber. În cazul indemniz rii în bani, la salariul pe or obi nuit se adaug procentajele
corespunz toare din tabelul de mai jos. În cazul compens rii în timp, la num rul de ore suplimentare se
adaug acest procentaj. În cazul serviciului în ture, indemniza ia orelor suplimentare se calculeaz la
salariile pe or aplicabile turei respective. În cazul orelor suplimentare în regim de orar flexibil la lucr ri
de infrastructur , indemniza ia orelor suplimentare se calculeaz la salariul pe or obi nuit al angajatului
de pe antier.
Indemniza ia orelor suplimentare pentru angaja ii de pe antier
perioada
primele 3 ore suplimentare pe zi
restul orelor suplimentare de luni de la ora 05:00 pân sâmb
la ora 21:00
de sâmb
de la ora 21:00 pân luni la ora 05:00 i de s rb tori
Wagabrochure - def. versie 21-12-2011
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• Sporul pentru serviciul în ture: Angaja ii de pe antier care lucreaz în ture primesc pentru aceasta un
spor procentual la salariul obi nuit. În cazul serviciului în dou ture, sporul reprezint 10%. În cazul
serviciului în trei ture, sporul este de 15%.
• Sporul pentru orar flexibil la lucr ri de infrastructur : Acest spor este valabil pentru orele flexibile
lucrate înainte de ora 07:00 i dup ora 20:00, care se încadreaz în durata de lucru s pt mânal
normal . Este vorba despre un spor procentual ad ugat la salariul pe or obi nuit al angaja ilor de pe
antier.
Sporul pentru orar flexibil la lucr ri de infrastructur în cazul angaja ilor de pe antier
ore lucrate în regim de orar flexibil
de luni de la ora 20:00 pân vineri la ora 07:00
de vineri de la ora 20:00 pân sâmb
la ora 20:00
de sâmb
de la ora 20:00 pân duminic la ora 07:00
de duminic de la ora 07:00 pân luni la ora 07:00 i de s rb tori

sporul
30%
50%
75%
100%

• Indemniza ia pentru serviciul în regim de disponibilitate: Firma de construc ii stabile te cuantumul
indemniza iei de comun acord cu angaja ii de pe antier. Dac angaja ii au o s pt mân calendaristic
întreag de serviciu în regim de disponibilitate, se aplic o indemniza ie s pt mânal . Dac regimul de
disponibilitate dureaz mai pu in, se calculeaz o indemniza ie pe zi. Orele lucrate în timpul serviciului de
disponibilitate sunt considerate drept ore suplimentare.
Indemniza ia pentru serviciul în regim de disponibilitate în cazul angaja ilor de pe antier (valori minime)
obligativitatea de a nu
si locuin a

În continuu
la anumite ore
minimum

indemniza ie pe

indemniza ie pe zi (% din indemniza ia s pt mânal )

pt mâna
calendaristic

de luni pân vineri

sâmb

€ 176,13
€ 152,64
€ 129,16

10%
10%
10%

25%
25%
25%

/duminic

• Echipamentul de lucru i uneltele: Firma de construc ii poate asigura gratuit angaja ilor de pe antier
îmbr mintea, înc
mintea i uneltele necesare. În cazul în care angaja ii trebuie s le achizi ioneze
singuri, ace tia au dreptul la urm toarele indemniza ii nete pe zi lucrat :
Indemniza iile nete pentru îmbr

minte, înc

minte i unelte (la angaja ii de pe antier)

obiectul indemniza iei
îmbr minte de lucru
îmbr minte de lucru la firmele de lucr ri cu soneta
cizme
numai cizme pân la genunchi
cizme i îmbr minte impermeabil pentru lucr ri de consolidare a
malurilor
unelte proprii pentru dulgheri/pavatori
unelte proprii pentru zidari/faian ari/gresieri

valoarea
€ 0,87
€ 0,95
€ 0,54
€ 0,43
€ 1,11
€ 0,75
€ 0,54

• Sporul de func ie: Un maistru – un angajat de pe antier cu vârsta de peste 22 de ani care are în
subordine cel pu in cinci angaja i – are dreptul la un spor fa de salariul s u obi nuit. Acest spor este
calculat în tabelul II dintre tabelele de salarizare pentru angaja ii de pe antier. Accesa i
www.NLconstruction.info

Wagabrochure - def. versie 21-12-2011

12

Angaja ii „UTA”
• Prima de concediu: Aceast prim reprezint minimum 8% din salariul anual.
• Indemniza ia pentru costurile de c torie: Indemniza ia de mai jos este valabil pentru angaja ii „UTA”
care trebuie s c toreasc în interes de serviciu.
Indemniza ia costurilor de c

torie pentru angaja ii „UTA”

mijlocul de transport
transportul în comun
motociclet proprie
automobil propriu

criteriul
clasa cea mai joas
pe km
pe km

valoarea
100%
€ 0,22
€ 0,31

• Indemniza ia pentru ore suplimentare: Firma de construc ii le va comunica în scris angaja ilor „UTA”
cum este compensat munca suplimentar de durat considerabil : în timp sau în bani. În cazul în care
nu exist nicio conven ie, angaja ilor „UTA” pân la grupa de func ii 3 li se aplic minimum o indemniza ie
calculat la salariul valabil pe or sub form de timp liber.

2.5 Siguran a i s

tatea

Angaja ii de pe antier
• Aspecte generale: În mod rezonabil i de comun acord cu angaja ii de pe antier, firma de construc ii
trebuie s ia m suri în privin a siguran ei i a igienei.
• Aspecte specifice: CAO con ine i câteva prevederi specifice – de exemplu, cu privire la:
- tineri: restric ii privind, printre altele, orele suplimentare i lucrul cu utilajele, macaralele etc.;
- echipamentele individuale de protec ie obligatorii prin lege, cum ar fi casca de protec ie,
înc
mintea de protec ie i vesta de protec ie: firma de construc ii trebuie s le asigure gratuit, iar
angaja ii de pe antier au obliga ia de a le utiliza (aceast obliga ie este valabil i pentru angaja ii
„UTA” care desf oar activit i pe antier);
- lucr ri în interior: în perioada 1 septembrie-1 mai trebuie evitat pe cât posibil a sta în curentul de
aer; utilizarea produselor cu un con inut ridicat de solven i este interzis ;
- sarcina fizic : maxim admis pentru ridicarea substan elor i materialelor ;
- substan ele periculoase i poluare: diferite interdic ii i prevederi;
- lucr rile care implic ridicarea/macaralele: aten ie acordat competen elor i siguran ei;
- lucr ri de construc ii pe schele: directive pentru protec ia muncii;
- infrastructur : fiecare lucr tor la drumuri trebuie s fi urmat un curs privind protec ia muncii;
- orarul flexibil la lucr ri de infrastructur : reguli speciale pentru lucrul pe timp de sear i noapte.
Angaja ii „UTA”
• Cursuri: Responsabilii pot participa anual la o zi de informare i instruire privind promovarea unor
condi ii de munc bune.
• Substan ele periculoase: Responsabilii trebuie s aib la dispozi ie o list cu substan ele care prezint
un pericol pentru s
tate i siguran
i cu produsele care se utilizeaz sau se prelucreaz pe antier.
Respectiva list con ine i m surile de prevedere care trebuie luate.
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3. Deta area de c tre un birou str in de plasare temporar a
for ei de munc
3.1 Introducere
Birourile str ine de plasare temporar a for ei de munc , ce deta eaz angaja i temporari în Olanda,
trebuie s aplice câteva prevederi din ABU-CAO pentru angaja ii temporari. Acest lucru este reglementat
în articolul WAGA din ABU-CAO: articolul 46, dezvoltat în anexa IV la respectivul CAO. Pentru a vedea
despre ce prevederi din CAO este vorba, consulta i bro ura Plasarea temporar a for ei de munc în
Olanda (www.abu.nl/publicaties/brochures). Aceast bro ur – publicat de Uniunea General a
Birourilor de Plasare Temporar a For ei de Munc (Algemene Bond Uitzendondernemingen – ABU) este
disponibil în limba olandez , englez i polon .
Dac angaja ii temporari respectivi desf oar în Olanda lucr ri de construc ii, sunt valabile, suplimentar,
câteva prevederi din CAO pentru domeniul construc iilor. Acest lucru este stabilit în articolul 21 din ABUCAO pentru angaja ii temporari i în articolul 91 din CAO pentru domeniul construc iilor. În acest capitol
pute i vedea despre ce articole din CAO pentru domeniul construc iilor este vorba.
În cazuri excep ionale, un birou str in de plasare temporar a for ei de munc este privit ca o firm de
construc ii str in . Aceste excep ii sunt urm toarele:
biroul de plasare temporar a for ei de munc este „specialist în construc ii” (aloc mai mult de o
jum tate din suma salariilor angaja ilor temporari care desf oar lucr ri de construc ii) i nu face
parte din patronatele ABU (www.abu.nl) sau NBBU (www.nbbu.nl) sau
biroul de plasare temporar a for ei de munc face parte dintr-un concern de construc ii (un
concern supus contractului CAO pentru domeniul construc iilor).
În aceste cazuri, biroul str in de plasare temporar a for ei de munc trebuie s aplice exact acelea i
reguli din CAO ca o firm de construc ii str in . Consulta i capitolul 2. Într-un astfel de caz ABU-CAO nu
este aplicabil .
În baza CAO, firmele de construc ii olandeze pot angaja temporar doar angaja i trimi i de birouri de
plasare temporar a for ei de munc cu acreditarea NEN. Pe site-ul www.normeringarbeid.nl pute i
verifica dac un birou de plasare temporar a for ei de munc este acreditat sau nu.
Cerin a privind NEN nu este valabil pentru birourile de plasare temporar a for ei de munc ce fac parte
dintr-un concern de construc ii.

3.2 Angaja ii califica i i cei nou-veni i
Stabilirea p ilor din CAO pentru domeniul construc iilor care le sunt aplicabile angaja ilor temporari
trimi i de un birou str in de plasare temporar a for ei de munc depinde, printre altele, de statutul pe
care îl au ace ti angaja i temporari: muncitori califica i sau nou-veni i. Muncitorii califica i i cei nou-veni i
pot fi încadra i atât pe antier, cât i în posturi „UTA”.
Un muncitor calificat este un angajat care:
a lucrat într-o perioad de doi ani cel pu in dou sprezece luni în total ca angajat sau angajat
temporar în domeniul construc iilor în Olanda i/sau în alt ar sau
urmeaz studii profesionale în domeniul construc iilor, a ob inut o diplom în urma unor asemenea
studii sau a ob inut o diplom tehnic de specialitate în domeniul construc iilor la nivelul 2 (sau la
un nivel comparabil).
Wagabrochure - def. versie 21-12-2011
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Un nou-venit este un angajat temporar care nu întrune te (una dintre) aceste cerin e.
O parte a prevederilor din CAO se aplic exclusiv muncitorilor califica i. Respectivele prevederi apar pe
fond galben în acest capitol. Celelalte prevederi cuprinse în acest capitol sunt valabile atât pentru
muncitorii califica i, cât i pentru cei nou-veni i. În textul care urmeaz , termenul „angajat temporar” se
refer la ambele categorii.

3.3 Programul de lucru i timpul liber
Programul de lucru
• Norma de lucru obi nuit i zilele lucr toare: Norma de lucru obi nuit este de patruzeci de ore pe
pt mân i opt ore pe zi. O s pt mân de lucru obi nuit este de luni pân vineri. Angaja ii temporari
nu sunt obliga i s lucreze sâmb ta, duminica sau de s rb torile cre tine oficiale. S rb torile cre tine
oficiale sunt: Vinerea mare, prima i a doua zi de Pa te, În area Domnului, prima i a doua zi de Rusalii
i prima i a doua zi de Cr ciun.
• Programul s pt mânal de lucru i de odihn : Angajatorul temporar stabile te – în urma unei consult ri
– care este programul de lucru i de odihn zilnic al angaja ilor temporari. Pentru angaja ii temporari de
pe antier, programul de lucru zilnic este între orele 07:00 i 18:00. Programul de lucru, pauzele
obligatorii i timpul real de c torie nu trebuie s dep easc o valoare cumulat de 11,5 ore pe zi. Dac
este necesar, programul de lucru este redus.
• Serviciul în ture: Pentru angaja ii temporari de pe antier care lucreaz în ture, perioada de munc
normal este de luni diminea a de la ora 0:00 pân vineri noaptea la ora 24:00. Durata de munc
maxim pe o perioad de dou s pt mâni este de optzeci de ore. Ace ti angaja i temporari au dreptul la
spor de lucru în ture.
• Orarul flexibil la lucr ri de infrastructur : În cazul lucr rilor de infrastructur , angaja ii temporari de pe
antier pot lucra în regim de orar flexibil. Cu alte cuvinte: activitatea se poate desf ura i înainte de ora
07:00, dup ora 18:00, precum i sâmb ta i duminica. Durata de lucru normal r mâne de patruzeci de
ore pe s pt mâna calendaristic . Pentru orele lucrate în regim de orar flexibil se acord un spor.
• Orele suplimentare: Este vorba despre ore suplimentare în urm toarele cazuri:
când se lucreaz mai mult de opt ore pe zi sau patruzeci de ore pe s pt mân ;
când se lucreaz înainte de ora 07:00 i dup ora 18:00;
când se lucreaz sâmb ta sau duminica.
Prestarea de ore suplimentare este admis numai în cazuri excep ionale . Angaja ii temporari nu sunt
obliga i s presteze ore suplimentare. Dac angaja ii temporari de pe antier presteaz ore suplimentare,
ei au dreptul la o indemniza ie pentru ore suplimentare.
PREVEDERI SUPLIMENTARE PENTRU MUNCITORII CALIFICA I
• Serviciul în regim de disponibilitate: Un angajat calificat de pe antier lucreaz în regim de
disponibilitate dac trebuie s fie disponibil i în afara programului de lucru normal pentru prestarea de
lucr ri care nu pot a tepta pân în urm toarea zi lucr toare. Angajatul respectiv are dreptul la o
indemniza ie pentru serviciul în regim de disponibilitate, chiar dac nu este chemat pentru a lucra.
Indemniza ia pentru ore suplimentare este valabil numai în m sura în care muncitorul calificat lucreaz
în timpul serviciului s u în regim de disponibilitate.
Wagabrochure - def. versie 21-12-2011
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• Normarea: În cazul în care CAO nu con ine prevederi pentru o anumit parte a programului de lucru, se
aplic pentru acea parte normarea privind programul de lucru din CAO.
Zile libere
• Zile de concediu: Angaja ii temporari au dreptul la num rul de zile de concediu prev zut de ABU-CAO
pentru angaja ii temporari.
PREVEDERI SUPLIMENTARE PENTRU MUNCITORII CALIFICA I
• Zile libere din programul de lucru (reducerea programului de lucru): Muncitorii califica i au dreptul la
num rul de zile libere din programul de lucru precizat în tabelul de mai jos. Biroul de plasare temporar a
for ei de munc poate compensa în bani zilele libere din programul de lucru.
• Zilele-senior: Muncitorii califica i în vârst de peste 55 de ani au dreptul la num rul de zile-senior
precizat în tabelul de mai jos.
• Condi ii: Numerele de zile libere precizate în tabel sunt valabile pentru angaja ii cu norm de munc de
patruzeci de ore pe s pt mân i care lucreaz întregul an în domeniul construc iilor în Olanda. Cei care
lucreaz cu norm par ial sau mai pu in de un an în Olanda au dreptul la un num r propor ional de zile.
Biroul de plasare temporar a for ei de munc va pl ti în continuare salariul în zilele precizate în tabel.
Num rul de zile libere din programul de lucru i zile-senior dintr-un an calendaristic pentru muncitorii califica i
postul/vârsta

zile libere din programul de lucru

zile-senior

posturi de pe ºantier
pâ la 54 de ani
55-59 de ani
60 de ani sau mai mult

22
22
22

10
13

posturi „UTA”
pân la 54 de ani
55-59 de ani
60 de ani sau mai mult

15
15
15

9
11

3.4 Salariul
• Tabelele de salarizare: În tabelele pentru angaja ii temporari de pe antier sunt trecute sumele minime
pe care trebuie s le pl teasc biroul de plasare temporar . În tabelele pentru angaja ii temporari din
posturile UTA sunt trecute sumele minime i maxime pentru fiecare grup de func ii. Tabelele de
salarizare actuale se g sesc pe www.NLconstruction.info
• Stabilirea nivelului de salarizare: Suma salariului depinde de urm torii factori:
- atribu iile postului: atribu iile postului sunt decisive pentru grupa de func ii (posturi de pe antier
sau posturi „UTA”) în care este încadrat angajatul temporar de c tre biroul de plasare temporar a
for ei de munc ;
- vârsta: exist trepte de salarizare pentru angaja ii temporari cu vârsta de cel pu in 22 de ani i
pentru cei cu vârsta de pân la 21 de ani;
- norma de lucru: în tabelele de salarizare sunt trecute valorile corespunz toare unei norme
obi nuite; în cazul normei par iale, aceste sume se calculeaz propor ional;
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-

experien a de lucru: angaja ii temporari de pe antier care nu au mai lucrat niciodat în construc ii
– în Olanda sau în alt ar – pot fi pl ti i temporar conform unui salariu de început în anumite
cazuri. Acest lucru este valabil i pentru angaja ii temporari „UTA” care nu au mai lucrat niciodat
sau nu au lucrat de mai mult timp în domeniul construc iilor.

• Clasificarea posturilor pentru angaja ii temporari de pe antier:
Posturile de pe antier din CAO sunt împ ite în cinci grupe de func ii (consulta i tabelul urm tor).
Salariul unui angajat temporar de pe antier cu vârsta de cel pu in 22 de ani depinde de grupa de func ii
în care este inclus postul acestuia. Pentru angaja ii temporari mai tineri de pe antier, salariul depinde de
vârst i de nivelul de studii.
Grupele de func ii pentru angaja ii temporari de pe antier
A. Munc necalificat sau slab calificat , f
a fi necesar experien , func ie de asisten (de exemplu,
un ajutor în construc ii care presteaz diferite activit i simple).
B. Un oarecare nivel de cuno tin e profesionale, grad limitat de independen , adesea în regim
independent la lucr ri simple i repetitive (de exemplu, un demolator care lucreaz sub
supraveghere).
C. Cuno tin e profesionale, cunoa terea meseriei i capacitate de a lucra independent. Ace tia sunt
meseria ii propriu-zi i (de exemplu, un faian ar/gresier universal).
D. Cuno tin e profesionale de specialitate, munc independent , adesea în post de conducere (de
exemplu, un zidar universal care lucreaz i la canalizare, placare cu gresie, pere i i acoperi uri de
igl ).
E. Cuno tin e specializate aprofundate, munc independent , de cele mai multe ori în post de conducere
(de exemplu, un specialist în funda ii sau maistru la lucr ri cu soneta).

• Clasificarea posturilor pentru angaja ii temporari „UTA”:
Angaja ilor temporari deta i din str in tate li se aplic dou sprezece dintre treptele de func ii „UTA” din
CAO. La fiecare func ie exist cel mult ase grupe de func ii.
Treptele de func ii ale angaja ilor temporari „UTA”
1. Execu ie (conducere în cadrul unui proiect de construc ii)
2. Biroul firmei
3. Preg tirea lucr rilor
4. Calcul
5. Planificare, birou de construc ii i birou de proiectare
7. Aprovizionare
8. Gestionarea uneltelor i a materialelor de construc ii
9. Între inerea uneltelor
10. Controlul calit ii asfaltului i/sau a betonului
11. Administra ie general
12. Administrarea lucr rilor
17. Programare i analiz de sistem

3.5 Sporurile, primele i indemniza iile
În lipsa altor men iuni, toate sporurile i indemniza iile sunt exprimate sub form de valori brute.
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Angaja ii temporari de pe antier
PREVEDERI SUPLIMENTARE PENTRU MUNCITORII CALIFICA I
• Sporul de presta ie: În cazul în care firma de construc ii a angajatorului temporar sau pe antier se
acord un spor de presta ie , biroul de plasare temporar va pl ti acela i spor muncitorilor califica i. Un
spor de presta ie este un spor care se aplic la salariul garantat al angajatului temporar.
• Indemniza ia pentru costurile de c torie: Angaja ii temporari de pe antier care trebuie s
toreasc zilnic dus-întors mai mult de cincisprezece kilometri între domiciliul temporar în Olanda i
locul de munc pot beneficia de o indemniza ie conform tabelului de mai jos.
Indemniza ia costurilor de c
mijlocul de transport
transportul în comun
biciclet
motoret

criteriul
clasa cea mai joas
pe zi lucr toare
pe km
pe zi (minimum)
pe km
pe km

motociclet
automobil
*

torie ale angaja ilor temporari de pe antier
Valoarea
100%
€ 0,80
€ 0,07
€ 0,89
€ 0,19*
€ 0,19*

Aceasta este indemniza ia neimpozitat valabil pentru 2011.

PREVEDERI SUPLIMENTARE PENTRU MUNCITORII CALIFICA I
• Indemniza ia pentru orele de c torie: Muncitorii califica i de pe antier care lucreaz în afara
municipalit ii olandeze pe teritoriul c reia sunt caza i au dreptul la plata salariului (f
eventualele
sporuri de presta ie) pentru orele de c torie dus-întors între domiciliul temporar din Olanda i locul de
munc . Indemniza ia pentru orele de c torie nu este valabil pentru prima or de c torie a fiec rei
zile. Pentru determinarea duratei de c torie cu transportul în comun se folose te orarul mijlocului de
transport respectiv. În cazul altor mijloace de transport, se presupune c angaja ii pot parcurge
urm toarele distan e pe or : 5 km pe jos, 15 km cu bicicleta, 25 km cu motoreta i 40 km cu
motocicleta. Transportul cu ma ina între domiciliul temporar i locul de munc : Timpul de c torie cu
ma ina se stabile te pe baza unui sistem normat, luându-se în calcul distan a celei mai rapide rute dintre
locuin
i locul de munc la dus i la întors. Consulta i tabelul de mai jos.
Calculul orelor de c

torie cu automobilul (la angaja ii temporari de pe antier)

transportul locuin -serviciu: dus, în km
între

num rul de ore de c

torie pl tite pe zi*

i

0 km

25 km

0

26 km

50 km

51 km
60 km
71 km
82 km
93 km
106 km

59 km
70 km
81 km
92 km
105 km
sau mai mul i

pe baza unei viteze de
50 km pe or
1,2
1,4
1,6
1,8
2
Timpul de c torie real**

* Prima or de c

torie a fost deja sc zut .

** Num rul orelor pl tite nu poate fi mai mic decât în cazul unei distan e de c
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• Indemniza ia pentru ore suplimentare: Angaja ii temporari de pe antier pot alege o indemniza ie în
bani sau sub form de timp liber. În cazul indemniz rii în bani, la salariul pe or obi nuit se adaug
procentajele corespunz toare din tabelul de mai jos. În cazul compens rii în timp, la num rul de ore
suplimentare se adaug acest procentaj. În cazul serviciului în ture, indemniza ia orelor suplimentare se
calculeaz la salariile pe or aplicabile turei respective. În cazul orelor suplimentare în regim de orar
flexibil la lucr ri de infrastructur , indemniza ia orelor suplimentare se calculeaz la salariul pe or
obi nuit.
Indemniza ia pentru ore suplimentare în cazul angaja ilor temporari de pe antier
perioada
primele 3 ore suplimentare pe zi
restul orelor suplimentare de luni de la ora 05:00 pân sâmb
la ora 21:00
de sâmb
de la ora 21:00 pân luni la ora 05:00 i de s rb tori

sporul
25%
50%
100%

• Sporul pentru serviciul în ture: Angaja ii temporari de pe antier care lucreaz în ture primesc pentru
aceasta un spor procentual la salariul obi nuit. În cazul serviciului în dou ture, sporul reprezint 10%.
În cazul serviciului în trei ture, sporul este de 15%.
• Sporul pentru orar flexibil la lucr ri de infrastructur : Acest spor este valabil pentru orele flexibile
lucrate înainte de ora 07:00 i dup ora 20:00, care se încadreaz în durata de lucru s pt mânal
normal . Este vorba despre un spor procentual ad ugat la salariul pe or obi nuit al angaja ilor temporari
de pe antier.
Sporul pentru orar flexibil la lucr ri de infrastructur în cazul angaja ilor temporari de pe antier
ore lucrate în regim de orar flexibil
de luni de la ora 20:00 pân vineri la ora 07:00
de vineri de la ora 20:00 pân sâmb
la ora 20:00
de sâmb
de la ora 20:00 pân duminic la ora 07:00
de duminic de la ora 07:00 pân luni la ora 07:00 i de s rb tori

sporul
30%
50%
75%
100%

PREVEDERI SUPLIMENTARE PENTRU MUNCITORII CALIFICA I
• Indemniza ia pentru serviciul în regim de disponibilitate: Biroul de plasare temporar stabile te
cuantumul indemniza iei de comun acord cu angaja ii temporari de pe antier. În acest sens, se respect ,
în principiu, regulamentul angajatorului temporar privind indemniza iile. Dac angaja ii califica i au o
pt mân calendaristic întreag de serviciu în regim de disponibilitate, se aplic o indemniza ie
pt mânal . Dac regimul dureaz mai pu in, se calculeaz o indemniza ie pe zi. Orele lucrate în timpul
serviciului de disponibilitate sunt considerate drept ore suplimentare.
Indemniza ia pentru serviciu în regim de disponibilitate în cazul angaja ilor califica i de pe antier (valori
minime)
obligativitatea de a nu
si locuin a

indemniza ie pe
pt mâna
calendaristic

în continuu
la anumite ore
minimum

€ 176,13
€ 152,64
€ 129,16

indemniza ie pe zi (% din indemniza ia s pt mânal )
de luni pân vineri
10%
10%
10%

sâmb
25%
25%
25%

/duminic

• Echipamentul de lucru i uneltele: Angajatorul temporar poate asigura gratuit angaja ilor temporari de
pe antier îmbr
mintea, înc
mintea i uneltele necesare. În cazul în care angaja ii temporari trebuie
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le achizi ioneze singuri, ace tia au dreptul la indemniza ii nete pentru fiecare zi lucrat conform
tabelului de mai jos.
Indemniza iile nete pentru îmbr

minte, înc

minte i unelte (în posturi de pe antier)

obiectul indemniza iei
îmbr minte de lucru
îmbr minte de lucru la firmele de lucr ri cu soneta
cizme
numai cizme pân la genunchi
cizme i îmbr minte impermeabil pentru lucr ri de consolidare a
malurilor
unelte proprii pentru dulgheri/pavatori
unelte proprii pentru zidari/faian ari/gresieri

valoarea
€ 0,87
€ 0,95
€ 0,54
€ 0,43
€ 1,11
€ 0,75
€ 0,54

• Sporul de func ie: Un maistru – un angajat temporar de pe antier cu vârsta de peste 22 de ani care
are în subordine cel pu in 5 angaja i – are dreptul la un spor fa de salariul s u obi nuit. Acest spor este
calculat în tabelul II dintre tabelele de salarizare pentru angaja ii de pe antier. Accesa i
www.NLconstruction.info
Angaja ii temporari din posturile „UTA”
• Indemniza ia pentru costurile de c torie: Indemniza ia de mai jos este valabil pentru angaja ii
temporari „UTA” care trebuie s c toreasc în interes de serviciu.
Indemniza ia costurilor de c

torie ale angaja ilor temporari „UTA"

mijlocul de transport
transportul în comun
motociclet proprie
automobil propriu

criteriul
clasa cea mai joas
pe km
pe km

valoarea
100%
€ 0,19 *
€ 0,19 *

* Aceasta este indemniza ia neimpozitat valabil pentru 2011.

• Indemniza ia pentru ore suplimentare: Biroul de plasare temporar a for ei de munc stabile te de
comun acord cu angajatorul temporar cum va fi compensat munca suplimentar de durat
considerabil : în timp sau în bani. În cazul în care nu exist nicio conven ie, angaja ilor temporari „UTA”
pân la grupa de func ii 3 li se aplic minimum o indemniza ie calculat la salariul valabil pe or sub
form de timp.

3.6 Siguran a i s

tatea

• Acelea i reguli ca i pentru personalul permanent: În ceea ce prive te siguran a i condi iile de munc ,
angaja ilor temporari li se aplic acelea i reguli ca i personalului permanent al angajatorului temporar.
În CAO pentru domeniul construc iilor sunt prev zute, printre altele, reguli privind utilizarea c tii de
protec ie, ridicarea greut ilor, manipularea substan elor periculoase i m surile de prevedere privind
lucr rile la drumuri.
• Rolul angajatorului temporar: Angajatorul temporar r spunde de aplicarea regulilor în vigoare privind
siguran a i condi iile de munc . Acesta va instrui clar angaja ii temporari în aceast privin .
• Rolul angaja ilor temporari: Angaja ii temporari au obliga ia de a respecta instruc iunile angajatorului
temporar privind protec ia muncii.
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4. Adrese
4.1 Participan ii la contractul colectiv de munc pentru domeniul construc iilor
Patronate
Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl
NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (Organiza ia NVB pentru dezvoltatori i
antreprenori)
www.nvb-bouw.nl
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (Federa ia Antreprenorilor din Domeniul Construc iilor
i al Infrastructurii din Olanda)
www.aannemersfederatie.nl
Vereniging van Waterbouwers (Organiza ia constructorilor din domeniul apelor)
www.waterbouwers.nl
Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (Organiza ia Întreprinderilor din Domeniul
Pavajelor – OBN)
www.obn.nl
Sindicate
FNV Bouw
www.fnvbouw.nl
CNV Vakmensen
www.cnvvakmensen.nl

4.2 Participan ii la contractul colectiv de munc ABU i/sau NBBU pentru angaja ii
temporari
Patronatul ABU-CAO
Algemene Bond Uitzendondernemingen (Uniunea General a Birourilor de Plasare Temporar a
For ei de Munc – ABU)
www.abu.nl
Patronatul NBBU-CAO
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (Uniunea Olandez a Birourilor de
Plasare Temporar a For ei de Munc – NBBU)
www.nbbu.nl
Sindicatele ABU- en NBBU-CAO
FNV Bondgenoten
www.fnvflex.nl
CNV Dienstenbond
www.cnvdienstenbond.nl
De Unie
www.unie.nl
Landelijke Belangenvereniging (Asocia ia Na ional de Interese – LBV)
www.lbv.nl
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