
                              
 

   

Oferta finală a organizațiilor patronale privind CAO pentru sectorul serelor 
 
Organizațiile patronale participante la contractul colectiv de muncă (CAO) pentru sectorul 
serelor, și anume Glastuinbouw Nederland, Plantum și LTO Nederland, prezintă prin 
prezenta o ofertă finală sindicatelor participante la contractul colectiv de muncă pentru 
horticultura de seră, și anume CNV Vakmensen și FNV, în vederea încheierii unui contract 
colectiv de muncă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 1 ianuarie 2023.  
 
Oferta finală se referă la următoarele creșteri salariale pentru angajați: 
 
De la 1 ianuarie 2022 3% 
De la 1 octombrie 2022 2,5% 
La 1 ianuarie 2022 se va plăti o indemnizație unică de 500 EUR, pe baza unui contract de 
muncă cu normă întreagă, pentru angajații aflați în activitate la 1 ianuarie 2021 și care 
sunt încă în activitate la 1 ianuarie 2022. Pentru angajații cu fracțiune de normă și pentru 
angajații cu program de lucru variabil, indemnizația se aplică în mod proporțional. Plata se 
face odată cu prima plată a salariului după încheierea unui CAO. 
 
1) Modelul bazat pe ore anuale 

a) CAO va stipula în mod explicit că modelul bazat pe ore anuale (JUM) poate fi 
aplicat și lucrătorilor temporari, cu condiția să fie îndeplinite toate condițiile 
prealabile ale JUM menționate în prezentul contract colectiv de muncă.  

b) JUM poate intra în vigoare în prima zi a lunii și este comunicat în scris angajaților 
de către angajator cu cel puțin 1 lună înainte.  

c) JUM poate fi demarat imediat la începutul unui contract de muncă, dacă acest 
lucru a fost convenit în scris în contract.  

d) Denumirea JUM se schimbă în „grilă plus/minus”. 
2) Articolele 31 și 32 referitoare la sporuri se modifică în conformitate cu modelul atașat 

(anexa 1). Aceste sporuri se aplică la modelul bazat pe ore anuale și la grila standard. 
Articolul 22 se elimină. 

3) Articolul 19, alineatele (9), (10) și (11) nu se modifică. Se adaugă faptul că angajatul 
poate solicita să lucreze cu zero ore pentru mai mult de 4 săptămâni. 

4) Perioada de expirare 
a) Termenul de expirare pentru zilele de concediu legal va fi redus la doi ani, cu 

condiția ca termenul de expirare de cinci ani să se aplice în continuare drepturilor 
existente, să se mențină un sistem de administrare care să fie clar pentru angajat, 
în care diferitele tipuri de concediu să fie clar indicate și să se poată vedea că 
zilele de concediu care expiră primele sunt și utilizate primele. 

b) În cazul în care cererile de concediu sunt refuzate de către angajator, termenul de 
expirare de 2 ani nu se aplică pentru zilele respective.  

c) În cazul unor litigii privind expirarea zilelor de concediu și dacă există consecințele 
pentru perioada de expirare, sarcina probei revine angajatorului.  

5) Dispoziția privind lanțul rămâne la fel ca în CAO, care a fost în vigoare în perioada 
1.07.2018–1.01.2020. Aceasta nu reprezintă o modificare, dar este important de 
menționat aici.  

6) Ora de începere a unei ture poate fi mutată la o oră ulterioară în aceeași zi lucrătoare, 
fără compensații suplimentare. Angajatul nu poate fi obligat să continue să lucreze 



                              
 

   

după ora de sfârșit a convocării inițiale. Acest lucru trebuie comunicat angajatului în 
prealabil și nu se aplică în cazul în care angajatul s-a deplasat deja la locul de muncă.  

7) Pentru elevi, studenți și lucrători de vacanță, în conformitate cu articolul 12 din CAO 
2018/2019, nu se aplică oferirea unui contract pe perioadă nedeterminată și obligația 
de continuare a plății în cazul anulării unei convocări transmise, dar, pe de altă parte, 
aceștia pot și să se retragă fără consecințe.  

8) După 12 luni de muncă efectivă, angajatorul trebuie să ofere un contract cu volum 
anual fix, calculat în funcție de ultimele 12 luni calendaristice și având un volum 
maxim de 38 de ore.  

9) Este inclus un text despre condițiile meteorologice care nu permit desfășurarea 
lucrului. Precizările suplimentare cu privire la ceea ce constituie condiții 
meteorologice care nu permit desfășurarea lucrului sunt discutate și incluse în CAO.  

10) În cazul în care, la sfârșitul contractului de muncă, angajatul nu respectă termenul de 
preaviz la cererea sa, orele în minus se pot compensa, conform modelului bazat pe ore 
anuale, cu orele de concediu de odihnă sau salariul care mai trebuie plătit(e). În acest 
caz, orele în plus sunt plătite în proporție de 100%. 

11) Vârsta până la care se aplică o obligație de muncă suplimentară devine 58 de ani 
începând de la 31 decembrie 2022.  

12) Precizare specială privind salariul: 
La articolul 34, alineatul (3): „cel puțin 900 de ore” se modifică în: „cel puțin 1000 de 
ore”. 

13) Primă jubiliară: 
La articolul 38, se elimină pasajul: „cele calculate începând cu vârsta de 21 de ani”. Se 
adaugă: „Anii de serviciu ai elevilor și ai studenților nu se iau în calcul la numărul de 
ani de vechime.” 

14) Indemnizația de navetă 
La articolul 36, se elimină alineatele (1), (2) și (5). Acestea se înlocuiesc cu următoarea 
dispoziție: „În cazul în care distanța de călătorie între domiciliu și locul de muncă este 
de 10–26 de kilometri, angajatul primește o indemnizație de navetă neimpozabilă de 
0,19 EUR pe kilometru parcurs. În cazul în care distanța de deplasare este mai mare de 
26 de kilometri, angajatul primește indemnizația maximă care se aplică pentru o 
distanță de deplasare de 26 de kilometri”.  

15) Grila de salarizare: 
Grila de salarizare A [articolul 34 alineatul (2b)] va fi eliminată de la 1 iulie 2022. 
Angajații care sunt încadrați în grila de salarizare A vor fi încadrați în grila de 
salarizare B [articolul 34 alineatul (2a)] în grupa de muncă aplicabilă. Treapta de 
salarizare aplicabilă pentru un angajat care este încadrat într-o grupă de muncă din 
grila de salarizare B este egală sau imediat superioară față de salariul din grila de 
salarizare A. 
În cazul în care salariul maxim al grupei de funcții din grila de salarizare B este mai mic 
decât salariul actual din grila de salarizare A, angajatul va primi o indemnizație 
personală (PT) egală cu diferența dintre salariul actual conform grilei de salarizare A și 
noul salariu conform grilei de salarizare B. Nu se acordă creșteri salariale peste această 
PT. 
În cazul în care, în viitor, angajatul este încadrat într-o grupă de funcții cu un salariu 
mai mare, PT se va reduce cu diferența dintre salariul din noua grupă și cel din vechea 
grupă. 



                              
 

   

16) Angajații din acest sector vor fi întrebați dacă doresc să continue cu CAO PAWW. 
Rezultatul acestei consultări este comunicat de partenerii sociali și discutat atunci 
când este cazul. 

 
17) Următoarele acorduri protocolare fac parte din această ofertă finală: 

 
Primul protocol de acord prevede următoarele:„CNV Vakmensen și FNV vor coopera în 
mod constructiv, în cazul în care guvernul oferă sectoarelor o marjă de manevră 
pentru elaborarea contribuției reduse la fondul de șomaj pentru munca sezonieră prin 
intermediul tabelelor relevante din CAO, astfel încât să se stabilească în CAO ce 
muncă sezonieră este eligibilă pentru contribuția redusă la fondul de șomaj. Nu cerem 
sindicatelor să își ia vreun angajament anticipat de a crea o marjă pentru contribuția 
de șomaj redusă pentru munca sezonieră în relația cu guvernul”.  
 
Al doilea protocol de acord prevede: 
„Se va analiza dacă părțile pot conveni o durată mai îndelungată pentru o parte din 
articole din CAO.” 
 
Al treilea protocol de acord prevede:  
„Părțile depun eforturi pentru a face textul CAO ușor de înțeles și univoc pentru 
angajator și pentru angajat. Se analizează posibilitatea de a împărți CAO într-o parte 
A și o parte B. În partea A sunt subiecte care sunt importante pentru activitatea 
zilnică din spațiul de producție, iar în partea B sunt subiecte mai aprofundate, 
formale/juridice, care nu se referă la activitatea de zi cu zi.” 
 
Al patrulea protocol de acord prevede: 
„Părțile vor examina ce posibilități există pentru a favoriza revenirea cât mai grabnică 
la muncă a angajaților aflați în incapacitate de muncă.” 
 
Al cincilea protocol de acord prevede: 
„Părțile vor aștepta rezultatul analizei sectoriale, care are loc în prezent, și apoi îl 
vor include în discuția despre viitoarea politică a partenerilor sociali privind 
angajabilitatea durabilă a angajaților. În discuție se află sistemul pentru vârstnici și 
un sistem RVU.” 
 

Această ofertă finală de mai sus este valabilă până la 1 februarie. 
  



                              
 

   

 

Anexa 1  

Ore suplimentare care fac sau nu obiectul unui spor, ore neregulate 
a. Orele suplimentare sunt orele care depășesc orele contractate. 

b. Unele ore suplimentare sunt eligibile pentru un spor pentru ore suplimentare. 

c. Când sunt eligibile orele suplimentare pentru un spor pentru ore suplimentare? 

i. Grila standard: 

Orele suplimentare fac obiectul unui spor dacă este vorba despre ore care 
depășesc orele contractate și cel puțin orele dintr-un contract cu normă 
întreagă de 38 de ore. 

ii. Grila plus-minus: 

Orele suplimentare sunt orele în plus din grila plus-minus, pentru care, în 

principiu, nu se impune plata niciunui spor. Orele care, la sfârșitul unei 

perioade convenite, nu au fost compensate între timp cu ore în minus sunt 

considerate în acel moment (= momentul decontării) ore suplimentare 

pentru care se plătește un spor. Cu condiția să fie vorba despre un contract 

de muncă cu normă întreagă. În cazul unui angajat cu fracțiune de normă, 

orele suplimentare fac obiectul plății unui spor numai dacă depășesc un 

contract de muncă cu normă întreagă de 38 de ore pe săptămână (sau 

1983,6 ore pe an întreg). 

d. Orele neregulate sunt orele lucrate: 

i. De luni până inclusiv sâmbătă: de la ora 0:00 la ora 6:00. Dar, pe parcursul a 

13 săptămâni ce vor fi indicate de către angajator, de la ora 0:00 la ora 

5:00. 

ii. De luni până inclusiv vineri: de la ora 20:00 la ora 0:00. 

iii. Sâmbăta de la ora 15:00 până la ora 00:00.  

iv. duminica de la ora 0:00 la ora 0:00. 

 

Sporuri și alte dispoziții  

Există cinci tipuri de sporuri: 

1. un spor pentru ore suplimentare la contractele cu normă întreagă care depășesc 

numărul de ore pe săptămână convenit și un minim de 38 de ore pe săptămână 

(135%: plata pe oră = 100% + sporul de 35% pentru ora respectivă); 

2. un spor pentru orele (suplimentare) pentru mai mult de 10 ore pe zi și/sau mai 

mult de 48 de ore pe săptămână (150%: plata pe oră = 100% + sporul de 50% 

pentru ora respectivă); 

3. un spor pentru orele de lucru neregulate (50%); 

4. un spor pentru munca în zilele de sărbători legale (50%), pe lângă plata 

salariului pentru orele lucrate. Dacă lucrați într-o zi de sărbătoare plătită, pe 



                              
 

   

lângă salariul normal plătit, veți primi și salariul pentru orele lucrate, plus 

sporul de 50%. 

5. Un spor pentru lucrul în zilele de duminică (100%) 

Dacă lucrați în mod structural duminica, puteți lucra maximum 5 ore fără spor 

în intervalul 6:00–15:00 din acea zi. O condiție pentru acest lucru este ca 

angajatul în cauză să nu lucreze și sâmbăta în același weekend (anterior, 

sistemul+ aplicabil domeniului serelor, articolul 23).  

Alte dispoziții: 

6. Articolul 25: Sistemul de ture săptămânale rămâne în vigoare. 
 

7. La salariul și sporul pentru orele lucrate menționate la punctele 1 și 2. Nu se 

datorează indemnizație de concediu de odihnă. 

8. Nu se datorează indemnizație de concediu de odihnă la sporul pentru orele 

lucrate menționate la punctele 3, 4 și 5. La remunerația pentru aceste ore se 

datorează indemnizație de concediu.  

9. În cazul în care o oră suplimentară este și o oră neregulată, se aplică un spor de 

50%, dar nu se datorează indemnizație de concediu de odihnă la salariu și spor. 

 

Modelul sporurilor (pagina următoare) 

  



                              
 

   

 

Un nou model de sporuri pentru orele neregulate 

       
Ore Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică* 

00:00              
01:00              

02:00              

03:00              

04:00              
05:00              

06:00              

07:00              

08:00              
09:00              

10:00              

11:00              

12:00              
13:00              

14:00             

15:00              

16:00              
17:00              

18:00              

19:00              

20:00              
21:00              

22:00              

23:00              

 

Orele cu albastru din schema de mai sus reprezintă orele neregulate. Aceste ore fac 

obiectul unui spor de 50% (cu excepția duminicilor). 

Sâmbăta, toate „orele cu verde” sunt fără spor. 

Orele cu maro din schema de mai sus reprezintă orele neregulate de duminică. Aceste ore 

fac obiectul unui spor de 100%, cu excepția cazului în care se lucrează în mod structural 

duminica sau dacă se aplică sistemul de ture săptămânale. 


