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Cine suntem? 
Suntem un sindicat care se implică pentru drepturile muncitoarelor și muncitorilor. Re-
prezentăm interesele muncitorilor și muncitoarelor din domeniul agricol și colaborăm în 

acest sens cu activiste, activiști și organizații independente (nonguvernamentale) specifi-
ce. Dorim să prevenim exploatarea muncitorilor și muncitoarelor din agricultură și avem 
experiență in impunerea unor drepturi legitime – dacă este nevoie și pe cale juridică și cu 

implicarea autorităților de stat, doar dacă și tu îți dorești asta.

Vă consiliem gratuit și anonim! 
Dacă devii membru, te reprezentăm și în instanță.

Informează-te! Organizează-te împreună cu colegele și colegii tăi! Înființează 
un comitet sindical de organizare sau inițiază tu o adunare cu colegele și colegii 

de la locul muncii.

Ce trebuie să știi
ca sezonier
Drepturile tale sunt și scopul nostru!
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Salariul meu?
Salariul minim in Oberösterreich:  
7,33 € / oră (brut, înainte să se scadă 
taxe și impozite)

Adică 6,19 € salariu net/oră (după ce 
s-au scăzut toate taxele și impozitele)
• Deci: Salariul minim pe 

săptămână: 247,71 €
• Deci: Salariul minim pe lună: 

1.072,60 € (fără ore suplimentare)

Salariul trebuie plătit lunar.

Trebuie să primești un stat de plată.

Toate orele lucrate trebuie plătite (indife-
rent de munca pe care o prestezi)!

Ce NU trebuie 
plătit de către 
patron?
• Pauzele (minim 30 minute/zi) și
• Deplasarea de la locul de cazare 

la locul de muncă și înapoi. 

Ore suplimentare?
Sunt acele ore care depășesc limita de 40 
ore/săptămână.

Orele suplimentare se plătesc cu 50% în 
plus.

Salariul se dublează în următoarele condiții:
• Ore suplimentare pe timp de noapte 

(între orele 19.00 - 05.00)
• Ore suplimentare duminică 

sau de sărbători legale

Notează-ți neapărat orele lucrate, pentru a 
putea solicita plata orelor lipsă.

Concediu?
Și concediul tău trebuie plătit! (aprox. ½ zi 
pe săptămână cât ai fost angajat) 

Timp de lucru?
• maxim 12 ore/zi

• maxim 60 ore/săptămână

• cu ore suplimentare cu tot

Dacă lucrezi mai mult, angajatorul poate fi 
sancționat!

Sunt interzise ...
• Munca duminica. Excepție: 

Dacă altfel se strică recolta.
• Orice muncă ce depășește 

12 ore pe zi sau, 
• ce depășește 60 de ore pe săptămână.

Ai dreptul să refuzi asemenea munci. 
Angajatorul nu are voie să te concedieze 
pentru asta

Cazare la patron/
șef?
Costuri maxime admise: 1,31 €/zi resp. 
39,24 €/lună (inclusiv consum curentelec-
tric șamd.)

Care sunt dotările 
minime pentru 
cazarea la patron/
șef?
• Locul de cazare se poate încuia
• Dulap cu cheie
• Fereastră
• Apă de băut
• Loc pentru spălat cu apă curentă curată
• Întrerupător de lumină separat
• Toaletă separată
• Loc de preparare/încălzire a mâncării
• Frigider
• Posibilitatea de a usca 

îmbrăcămintea udă 

Masa?
În cazul în care ți se asigură masa com-
pletă (mic dejun, prânz, cină & 2 gustări 
& băuturi) costul total pentru cazare 
și masă nu poate depăși 6,54 € pe zi 
(196,20 pe lună).

Echipamente și 
unelte de lucru
Mănuși, unelte ș.a. trebuie să fie asigurate 
gratuit. Nu este permis ca acestea să ți se 
scadă din salariu.

Cine te ajută? 
Suntem alături 
de tine, anonim și 
pentru orice fel de 
întrebări!
Sună-ne sau trimite-ne un email. 
Email: sezonieri@proge.at

... în munca de sezonier agricolCe trebuie neapărat să știi ...

Deutsch: Barbara Manes 
0043 664 61 45 847

Bosanski/Hrvatski/Srpski:  
Birgit Hohlbrugger  
0043 664 61 45 812
български:  
Julien Jelev/Milena Paneva  
0043 664 61 45 063 

Magyar nyelven: Márta Pinkert  
0043 2682 770 66 

Romana: Radu Plamadeala  
0043 664 288 5489 
український: Kateryna Soltani  
0043 677 63004411


