Cine te poate ajuta?
Prin telefon, SMS, Whats app sau E-Mail:
Germană: Telefon: +41 79 509 31 10
Franceză: Telefon: +41 79 509 31 10
Polonă: Telefon: +41 77 402 49 77
Română: Secția consulară a Ambasadei României la
Berna - Telefon: +41 79 811 51 78 (luni: 10:00-12:00,
marți, miercuri, joi: 15:00-17:00) sau E-Mail:
berna.consul@mae.ro
Spanolâ: Telefon: +41 79 509 31 10
Portugheză: Telefon: +41 78 877 01 79

Suntem o alianță de diverse organizații și voluntari
care susțin lucrătorii agricoli și îi sfătuiesc cu privire
la problemele legate de muncă. Oferta este gratuită
și tratăm confidențial toate informațiile.

E-Mail: landarbeit@protonmail.com
agrisodu.ch
widerstand-am-tellerrand.ch
agriculturedufuture.ch

landarbeit@protonmail.com

Ce trebuie să știi ca
lucrător/lucrătoare în
agricultură în cantonul Zürich

Salariul meu
• Muncitori sezonieri în agricultură beneficiază de un
salariul minim recomandat 3.300 CHF brut/lună = 13,86
CHF/oră1
• Deduceri sociale: impozitare la sursă, contribuția la fondul de pensii (5,3%), asigurarea de șomaj (1,10%), contribuția la fondul de pensii Pilon II, asigurare de accidente,
asigurarea medicală care variază în funcție de contract și
de casa de asigurări.
• Salariul trebuie plătit la sfârșitul fiecărei luni. Trebuie să
primești un fluturaș de salariu detaliat.
• Toate orele de muncă (prevăzute în contract) vor fi obligatoriu plătite.

Timpul de lucru
• 55 ore/săptămână, 5,5 zile/săptămână
• În medie 10 ore/zi
• Pauzele trebuie acordate astfel: min. 1 oră/zi pentru
masa de prânz și de două ori câte 15 minute (dimineața
și după-amiaza).

Ore suplimentare
• Sunt acelea care depășesc 55 ore lucrate /săptămână.
Vor fi remunerate suplimentar, cu 25% mai mult sau
compensate prin timp liber/concediu.

Concediu
• Persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 49 de ani: 4
săptămâni/an = 1,83 zile/lună = 8,33% din timpul normal de lucru.
• Persoanele cu vârsta de până la 20 de ani și peste 50 de
ani: 5 săptămâni/an = 2,29 zile/lună = 10,64% din timpul
normal de lucru.
• Aveți dreptul la concediu plătit.

Alocații pentru copii, alocații pentru
gospodărie
• Alocații pentru copii: 200-250 CHF – în zonele de câmpie/ 220-270 CHF – în zonele de munte; alocațiii pentru
gospodărie: 100 CHF.

În caz de boală sau accident
• Boală: la un contract de muncă de peste 3 luni: aveți
dreptul la o indemnizație cuprinsă între 80-100% din
salariu;
• Accident: aveți dreptul la plata a 80% din salariu;
• Cheltuielile aferente accidentului vor fi preluate de casa
de asigurări.

Cazarea la angajator
• Angajatorul pote reține o sumă maximă de 345 CHF/
lunar.

Cerințe/dotări minime pentru cazare
la angajator
• Spații de locuit curate care dispun de ferestre și dulapuri
individuale cu cheie;
• Asigurarea unei surse de apă potabilă, apă caldă, duș și
toaletă separată;
• Asigurarea unui spațiu de uscare a rufelor;
• Asigurarea unui spațiu destinat preparării/încălzirii
mâncării, dacă aceasta se face personal.

Mesele
• Angajatorul poate reține, în cazul în care asigură masa,
max. 645 CHF/lună (3,50 CHF - mic dejun, 10 CHF - masa
de prânz, 8 CHF - cina).
• Prevederea de mai sus este valabilă și pentru zilele libere sau de concediu.
• Dacă mesele sunt preparate personal, angajatorul nu
are voie să rețină nicio sumă din salariu.

Echipamentele de lucru
• Trebuie să fie asigurate de către angajator (toate uneltele, cizme, pantofi, mănuși, echipamente de protecție,
îmbrăcăminte de ploaie etc.).

1 Salariile și condițiile de angajare pot varia, în funcție de
canton

Infos
Prin inițiativa „condiții de muncă mai bune pentru
muncitorii agricoli“, lansată în mai 2021, se solicită
limitarea timpului normal max. de lucru la 45h/
săptămână, un salariu minim de 4.000 CHF brutto/
lună și includerea lucrătorilor sezonieri din agricultură
în prevederile legislației elvețiene a muncii.

Sfaturi juridice importante
Nu semna un contract decât după ce te-ai asigurat
că ai înțeles conținutul acestuia. Te poți adresa nouă,
dacă ai întrebări sau nelămuriri
Notează-ți într-un carnet, orele de muncă lucrate și
activitatea ta
Verifică, întotdeauna, corectitudinea calculării salariului pe care îl primești
Prevederile prevăzute în contractul de muncă normal sunt orientative, poți negocia condiții mai bune
(salariu, timp de muncă)
Contractul de muncă standard (NAV) din Cantonul Zürich,
valabil în 2021

Ai nevoie de ajutor?
landarbeit@protonmail.com

