
Informează-te complet, angajează-te corect!

Munca și viața
în Olanda



Cuprins

Sursa imaginilor: Biblioteca Guvernului Olandez.

Olanda, Țările de Jos sau Țara Lalelelor? ........................................................ 1

Ce înseamnă munca în străinătate? ................................................................... 2

Ce este important să știţi înainte de a pleca? ................................................ 3

Cum căutaţi un loc de muncă înainte de a pleca în Olanda? .................... 3

Cum găsiți un loc de muncă după ce ați ajuns în Olanda? ........................ 4

Cum alegeţi un angajator serios, care respectă legea 
și drepturile dumneavoastră? ............................................................................. 4

Ce presupune munca în Ţara Lalelelor? ........................................................... 5
• Ce trebuie să conțină contractul de muncă?
• Cât este salariul minim? Care este programul de lucru?

Ce faceți dacă sunteți înșelat sau exploatat? ............................................... 7

Ce este important să știţi despre viaţa în Olanda? ...................................... 8
• Locuința
• Costurile vieţii
• Înregistrarea la primărie 
• Asigurarea medicală
• Ce drepturi și obligaţii au copiii?
• Ce se întâmplă cu automobilul și permisul dvs. de conducere?

Cum puteți învăța limba olandeză? ............................................................. 10

Ce faceți dacă întâmpinați probleme în străinătate? .............................. 10

Date de contact utile în Olanda ........................................................................ 11

Date de contact utile în România .................................................................... 11

Bagajul minim de informații pentru munca în Olanda .......................... 14



Olanda, Țările de Jos sau Țara Lalelelor?
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Olanda este recunoscută drept Ţara Lalelelor și a Morilor 
de Vânt. Bicicletele sunt un alt simbol al Olandei, numărul 
acestora fiind de 18 milioane, de două ori mai mare decât 
al autoturismelor.

Despre olandezi se spune că sunt, în general, direcţi, 
ei considerându-se persoane deschise și tolerante. 

Olanda sau Regatul Ţărilor de Jos este un stat membru 
fondator al Uniunii Europene, organizat ca monarhie 
constituţională, formată din Ţările de Jos și trei insule din 
Caraibe. Populaţia Olandei este de aproximativ 16,5 
milioane de locuitori, orașele cele mai mari fiind 
Amsterdam, Rotterdam și Haga. 

Agricultura, transportul de persoane și mărfuri (aerian, 
rutier și naval), precum și inovarea, tehnologia informaţiei 
și ingineria sunt domenii cheie în economia Olandei și în 
care se găsesc locuri de muncă.

Drepturi de bază 
în Olanda:
Libertate
Egalitate
Solidaritate
Participare



• Libera circulaţie a forţei de muncă reprezintă dreptul dvs. de a lucra în orice 
ţară a Uniunii Europene. Când decideţi să lucraţi în altă ţară, trebuie să aveţi în 
vedere faptul că unele lucruri pot fi diferite faţă de România:

• Pentru a face faţă cu succes acestei avalanșe de lucruri noi în viaţa dvs., 
este bine să vă pregătiţi plecarea din timp. 

Ce înseamnă munca în străinătate?
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• cultură • limbă • costuri
ale vieții

• monedă 
(Olanda: 

euro) 

Decizia de a pleca 
are potenţialul 
de a vă schimba viaţa
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În situaţia în care vă înregistraţi ca rezident în Olanda, 
veţi dobândi, după caz, atât drepturi, cât și obligaţii, precum: 

Înainte de a lua o decizie, este indicat să vă cunoașteţi drepturile și 
obligaţiile, atât în calitate de cetăţean al Uniunii Europene, cât și de rezident 
și angajat într-o altă ţară. 

Ce este important să știți înainte de a pleca?

Cum căutaţi un loc de muncă înainte 
de a pleca în Olanda?

Este recomandată căutarea unui loc de muncă înainte 
de a pleca din România. Este important să găsiţi oferte 
de lucru care se potrivesc: • intereselor • experienței 
• studiilor dvs.

 dreptul de a vă înscrie copiii la școală;

 dreptul de a primi alocaţie pentru chirie;

 dreptul de a vă înregistra la o asociaţie 
de administrare a locuinţelor sociale;

 

Pentru a găsi un loc de muncă, puteţi apela la: 
• o instituţie publică (agenţia judeţeană pentru ocuparea 
forţei de muncă - AJOFM/EURES) • o agenţie de 
recrutare sau plasare • oferte pe internet etc.

În oricare dintre aceste cazuri, asiguraţi-vă 
că înţelegeţi exact: • ce vi se propune • ce 
drepturi aveţi • care sunt obligaţiile dvs.

 obligaţia de a 
plăti impozite locale;

 obligaţia de a vă 
încheia o asigurare 
de sănătate.
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Cum alegeţi un angajator serios, 
care respectă legea și drepturile dumneavoastră?

Căutarea unui loc de muncă în Olanda se poate face: 

Traducerea în olandeză sau într-o limbă de circulaţie internaţională a 
certificatelor și diplomelor profesionale pe care le aveţi îl va ajuta pe 
angajatorul olandez să decidă în privinţa angajării dvs.

• Înainte de a semna un contract de 
muncă, e bine să verificaţi dacă 
angajatorul (agenţia) există 
legal. 

• În România, accesaţi 
Inspecţia Muncii judeţeană, 
la telefon sau pe pagina web. 
Pentru Olanda, consultaţi 
Registrele organizaţiei de 
certificare SNA și ale 
organizaţiilor profesionale ABU 
și BBU. 

 cu ajutorul agenției pentru 
ocuparea forței de muncă (UWV); 

 pe portalul www.eures.europa.eu 
(creare profil/ curriculum vitae; citirea 
pe e-mail a listei locurilor de muncă 
existente;

 citind anunţurile de pe internet 
și din ziare.

 prin agenții de muncă temporară 
(uitzendbureaus)

Cum găsiți un loc de muncă după ce 
ați ajuns în Olanda?
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În Olanda, cele mai multe contracte de muncă sunt temporare. 
Munca temporară poate însemna un singur angajator, dar mai 

mulți clienți cu perioade și locuri de muncă diferite pentru fiecare. 
Contractul de muncă stă la baza relației dintre dvs., ca angajat, și 

angajator și e recomandabil să-l încheiați în formă scrisă.

Pe lângă salariu, contractul de muncă ar trebui să conţină: 

• numele și adresele părţilor • obligaţiile și drepturile angajatorului și ale 
angajatului, inclusiv la concediu • orele de lucru și orele suplimentare • condiţiile 
de muncă și echipamentul de protecţie • costurile cazării, transportului (dacă 
oferta conţine un pachet complet de servicii) etc. 

Contractul trebuie întocmit într-o limbă pe care o înţelegeţi, iar obligaţiile trebuie 
să vă fie clare; în caz contrar, este bine să cereţi informaţii suplimentare.

Cine se informează, știe
Cine știe, are șanse

Cine are șanse, reușește

Ce presupune munca în Ţara Lalelelor?



Salariul minim legal în Olanda se indexează automat de două 
ori pe an, în lunile ianuarie și iulie, iar salariul net („în mână”) 
constă în salariul brut, din care se scad taxele și contribuţiile.

Salariul se calculează în funcţie de: • orele lucrate • vârstă
• experienţă. Dacă în domeniul în care lucraţi există salariu stabilit printr-un 
contract colectiv de muncă, același salariu este valabil și pentru dvs.

În iulie 2015, salariul minim era de aproximativ 1.507 euro brut pe o lună 
întreagă de lucru; venitul net fiind de aproximativ 1.300 euro, pentru 
persoanele cu vârsta peste 23 de ani (9,67 euro/oră). O persoană de 18 ani 
câștigă de la 4,40 euro/oră.
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Programul de lucru este extrem de flexibil în 
Olanda, multe persoane alegând să lucreze 

fracţiuni de normă, la serviciu sau de acasă. 
Programul întreg de lucru este, de regulă, de 36, 38 

sau 40 de ore pe săptămână și nu trebuie să depășească, în nicio 
situaţie, 60 de ore pe săptămână. 
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În aceste situaţii, este 
indicat să contactaţi 
poliţia (număr unic de 
urgenţă 112) și inspecţia 
muncii (Inspecție SZW, 
la telefon: 0800 5151).

• nu vă este 
oferit un 
contract 

ferm• vă este 
restrânsă 
libertatea 

de mișcare

• sunteţi 
intimidaţi

• salariul 
nu este cel 

puţin egal cu 
salariul 

minim pe 
economie

• programul 
de lucru 
nu este 

specificat

Posibilitatea de a fi 
înșelați și exploatați 
este mare dacă:

Cereți dreptul dvs. la 
muncă decentă și la 
plată egală pentru 
muncă egală
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Înregistrarea la primărie este obligatorie, dacă intenţionaţi 
să rămâneţi în Olanda mai mult de 4 luni. În acest caz, la 

înregistrarea gratuită la primărie (BRP) veţi primi un cod numeric 
personal (BSN), absolut necesar la:

• închirierea locuinţei • medic • înscrierea copiilor la școală • încheierea unui 
contract de muncă.

Este obligatoriu să încheiaţi o asigurare medicală la o societate de 
asigurări de sănătate. Aceasta vă asigură un pachet medical de 
bază, pentru mai multe beneficii fiind necesară o asigurare 
suplimentară. De asemenea, este important să vă înscrieţi la un 
medic de familie, care vă poate elibera o trimitere către medicii 
specialiști. Copiii sunt asiguraţi gratuit pe asigurarea părinţilor.

Costurile vieţii în Olanda pot fi mai ridicate decât în alte ţări ale 
Uniunii Europene. Există diferenţe între costurile vieţii în mediul 
rural, faţă de viaţa la oraș. Doar ca exemplu, iată câteva preţuri 
estimative:
• chiria - 750 euro (în medie)/aprox. 14 euro pe metru pătrat;
• călătorie scurtă cu autobuzul - 2 euro; 
• benzina - 1,75 euro pe litru; 
• pâinea - 1,80 euro; 
• un meniu cu două feluri de mâncare la restaurant - 30 euro; 
• un pahar de bere - 2,20 euro;
• un bilet la cinema - 9 euro. 

Locuința este un aspect important al vieţii în străinătate. În cazul în 
care angajatorul nu vă asigură o locuinţă, puteţi să închiriaţi chiar 
dvs. una de la: 

• proprietari privaţi • o societate de administrare a locuinţelor sociale. 
După ce aţi găsit locuinţa, trebuie să vă înscrieţi ca rezident al localităţii 

respective. În cazul în care chiria este mare, iar veniturile dvs. sunt mici, aceste 
cheltuieli vă pot fi uneori compensate.

Ce este important să știți despre viaţa 
în Olanda?



În Olanda, trebuie să vă puteţi dovedi identitatea. Astfel, orice 
persoană cu vârsta de peste 14 ani trebuie să aibă asupra sa un 
act de identitate valabil, precum pașaportul sau cartea de 
identitate. Aceste acte sunt foarte importante, nu le lăsaţi în grija 
angajatorului sau a agenţiei de ocupare temporară.

V-aţi înregistrat ca rezident la o primărie în Olanda și doriţi să aveţi 
cu dvs. o mașină din ţară? În acest caz, este necesar să achitaţi 

taxa de drum (MRB) și impozitul pe autovehicule și motociclete 
(BPM), în eventualitatea în care doriţi să solicitaţi un număr de 

înmatriculare olandez.

Copiii în vârstă de 5 până la 18 ani sunt obligaţi să meargă la 
școală. Astfel, copiii care nu vorbesc olandeza acasă au o 
șansă în plus de a se integra în societate.
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Ce faceți dacă întâmpinați probleme 
în străinătate?

Cum puteți învăța limba olandeză?

Învăţarea cât mai rapidă a limbii olandeze vă va ajuta în a comunica 
mai bine cu:

Cunoașterea unei limbi uzuale vă va ușura cu siguranţă integrarea în societate, 
care însă nu se poate face complet fără învăţarea limbii olandeze. 
Puteţi învăţa olandeza:

• vecinii • colegii de 
serviciu

• autorităţile

• singur, 
inclusiv cu 

ajutorul unor 
dvd-uri cu lecţii

• în cadrul unui 
curs oferit de 

autorităţile 
locale 

(primărie)

• găsind 
un voluntar

Când sunteţi în străinătate și aveţi dificultăţi, puteţi apela cu 
încredere la instituţii, precum:

• Inspecție SZW (Inspecţia Muncii din Olanda) • UWV (Agenţia 
pentru ocuparea forței de muncă) • SVB (Casa de asigurări sociale) 

• Poliţie (telefon unic de urgenţă 112) • organizaţii neguvernamentale (SNCU, 
IDHEM, Barka) • sindicate (FNV, CNV) • asociaţii și municipalităţi • Ambasada 
României în Olanda.



Date de contact utile în Olanda:

• Pentru probleme de muncă:
     Inspecţia Muncii din Olanda (Inspectie SZW), tel.: 0800 5151

     Agenţia pentru ocuparea forței de muncă (UWV), tel.: 0 088 898 20 01
 Casa de asigurări sociale (Sociale Verzekeringsbank - SVB) www.svb.nl; tel.: 020 
656 56 56.
 Agenţia de administrare fiscală (Belastingdienst) www.belastingdienst.nl; tel.: 
0800 05 34; (055) 5 385 385
 Sindicatele: FNV - tel.: 0 088 - 368 0 368, www.fnv.nl; CNV - tel.: 0900 - 268 46 
36 (0,10 euro/min), www.cnv.nl și MHP - tel.: 0345 851 900, www.vakcentralemhp.nl
 SNCU (Fundaţia pentru Respectarea Contractului Colectiv de Muncă pentru forţele 
de muncă plasate temporar) la adresa www.sncu.nl; tel.: 0800 7008.
 Centrul de Informare pentru Bulgari și Români din Haga (IBR) http://ro.ibrdenhaag.nl,
info@ibrdenhaag.nl 
 Fundaţia Idhem, tel.: 070 365 81 83 (marţea, 19:00 - 21:00 în română), 
http://idhem.nl/ro/migranti/
 Fundaţia Barka office@barkanl.org, tel.: 0652 83 29 88
 Informaţii privind munca și viaţa în Olanda www.migrada.nl

• Pentru alte probleme, inclusiv încălcarea drepturilor omului, discriminare, exploatare 
prin muncă:
 Poliţia olandeză, telefon de urgenţă 112
 Linia verde pentru anunţarea infracţiunilor ca anonim: 0800 7000
 Fundația împotriva Traficului de persoane Comensha, tel.: 033 448 11 86 și 
la e-mail stv@opvang.nl
 Institutul Olandez pentru Drepturile Omului (tel.: 030 8883888)
 Ambasada României în Olanda, tel.: 06 22 82 33 00, haga@mae.ro, adresa: 
Catsheuvel 55, 2517 KA, Haga

Dacă sunaţi din afara Olandei, adăugaţi înaintea numărului: 0031-.

Date de contact utile în România:

 Inspecţia Teritorială a Muncii (ITM) din judeţul dvs. 
 Agenţia judeţeană de ocupare a forţei de muncă (AJOFM)/ 
compartiment EURES
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, tel. verde: 
0800 86 86 22
 Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, tel. verde: 0 800 800 678 
(gratuit din România) și tel. tarif normal 0040 21 313 31 00 (și în străinătate)
 Ambasada Olandei în România (www.muncasiviatainolanda.nl) 
 Poliţia, telefon de urgenţă 112



Notițe



Nume:                Prenume:

Adresă:

E-mail:

Dacă această broșură vă este utilă, dacă doriți mai multe informații sau să participați la
o sesiune de informare, vă rugam să returnați această secțiune reprezentanului instituției 
care v-a dăruit broșura sau să ne scrieți pe e-mail la rodica.carausu@minbuza.nl sau,
prin poștă, Blvd. Dimitrie Pompeiu 5-7, etajul 8, Sector 2, București, 020335, România.



Cum găsiți de lucru?
• Căutați un loc de muncă înainte de a pleca (rețeaua EURES /
AJOFM; UWV, agenția pentru ocuparea forței de muncă din 
Olanda; agenții de recrutare/de plasare; internet și ziare) 
• Verificați seriozitatea angajatorului • Calculați-vă costurile vieții și 
comparați-le cu oferta primită • Semnați un contract clar

Munca în Olanda:
• Contract ferm și cel puțin salariul minim legal 
• Număr de ore de lucru și zile de concediu 
• Echipament de protecție • Asigurare medicală

Viața în Olanda:
• O locuință asigurată de angajator sau închiriată de dvs. 
• Înregistrarea la primărie și primire cod numeric personal (BSN) 
• Înscrierea la un doctor de familie • Înscrierea copiilor la școală 
• Învățarea limbii olandeze • Plata taxelor

Dacă aveți dificultăți în Olanda, apelaţi la:
• Inspecția Muncii / Inspecție SZW (angajatori, 
condiții de muncă) • Poliţia olandeză (restrângere 
libertăți) • Sindicate • Organizaţii neguvernamen-
tale (informații, întoarcere) • Municipalităţi (înregis-
trare, taxe) • Ambasada României (acte, urgențe)

Mai multe informații:
• Ambasada Olandei în București
• tel. +40 21 208 61 41/ +40 208 60 30
• www.muncasiviatainolanda.nl
• www.government.nl

Bagajul minim de informații 
pentru munca în Olanda:


