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Cine suntem? 
Suntem un sindicat care se implică pentru drepturile muncitoarelor și muncitorilor. 

Reprezentăm interesele muncitorilor și muncitoarelor din domeniul agricol și colaborăm 
în acest sens cu activiste, activiști și organizații independente (nonguvernamentale) 

specifice. 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.

Te 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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Aici este QR Code Scanner despre 
DREPTURILE TALE în cinci limbi 
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Salariul trebuie plătit în fiecare lună. În 
plus, ai dreptul la un fluturaș de salariu. 
Toate orele lucrate, indiferent de activita-
tea pe care o desfășori, trebuie plătite!

Muncă în acord (pe 
unitate de produs)?
Este legală. Dar și în cazul acesta trebuie 
să ți se plătească salariul minim pe oră. 
Notează-ți neapărat orele lucrate!

Ore de lucru?
max. 12 ore/zi 
max. 60 ore/săptămână
Inclusiv toate orele suplimentare.

Ore suplimentare?
Toate orele peste programul normal de lu-
cru. Pentru orele suplimentare se percepe 
o suprataxă de cel puțin 50 %. 

Notează-ți zilnic orele 
lucrate, pentru a putea 
solicita plata orelor lipsă.
>> află de la sindicatul tău PRO-GE care 
sunt drepturile tale exacte: 
www.proge.at

Este interzisă orice 
muncă care depășește ...
12 ore/zi
60 ore/săptămână
Poți refuza o astfel de muncă în orice mo-
ment! Nu poți fi concediat din acest motiv. 
Dacă lucrezi mai mult de atât, angajatorul 
tău este pasibil de pedeapsă!

Ore pe care șeful meu nu 
trebuie să le plătească:
Pauzele (min. 30 minute/zi) și deplasarea 
de la cazare la lucru și înapoi.

Concediu?
Ai dreptul legal la concediu de odihnă.
Dacă nu îl folosești, trebuie să ți se plă-
tească la încetarea raportului de muncă.

Plăți speciale?
Ai dreptul la primă de concediu și de Crăciun.

Asigurare?
În Austria ai dreptul la asigurare de sănă-
tate, asigurare de accidente, asigurare de 
pensie, asigurarea de șomaj. Atunci când 
începi să lucrezi, trebuie să obții de la an-
gajator o copie a înregistrării la ÖGK. 
>> Informații despre cum să obții cardul 
electronic (cardul de asigurare ÖGK):
www.chipkarte.at

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

CE TREBUIE SĂ ȘTII 
CA SEZONIER

Bosanski/Hrvatski/Srpski:  
Toni Steinmetz ) +43 664 6145962

български:  
Milena Paneva ) +43 664 6145063 

Magyar nyelven:  
Márta Pinkert ) +43 2682 77066 

Romana:  
Radu Plamadeala ) +43 664 2885489 

український:  
Kateryna Soltani ) +43 677 63004411

Shqip:  
Fisnik Lang ) +43 676 846954816 

Slovenski:  
Blaz Gyoha ) +43 664 847707

Česky/Slovenský:  
Martina Lackner ) +43 664 88525655

Salariul minim în 
Austria Inferioară 
(Niederösterreich)?

8,91 € brut/oră 

7,33 € net/oră*)

293,26 € net/săptămână*)

1.269,81 € net/lună*)

*) După deducerea taxelor și impozitelor.
Cu excepția orelor suplimentare.

Cine te ajută? 
Suntem alături de 
tine, anonim și pentru 
orice fel de întrebări!

* sezonieri@proge.at

Sună-ne sau trimite-ne un email. 

Deutsch:  
Senol Alic  
) +43 664 6145834


