Contract de muncă pe perioadă determinată
cu utilizarea acordurilor privind costurile extrateritoriale dintre LTO
(Organizația Agrară) Olanda – Serviciul de Taxe și Impozite
Subsemnaţii
Nume organizaţie …………………………………………………………………………………………………
Sediu …………………………………………………………………………………………………..
Număr de membru al xLTO sau de alt tip de organizație tehnică afiliată LTO ……………………...
reprezentată legal în prezenta de: (nume funcționar) ……………………………………...…
numită în continuare”angajatorul”, și
Nume angajat …………………………………………………………………………………………………
Adresa de domiciliu în țara de origine a angajatului: ……………………………………………………………..
Localitatea de domiciliu în țara de origine a angajatului ………………………………………………………………………….
Domiciliu temporar al angajatului ……………………………………………………………………………...
Data nașterii angajatului ………………………………………………………………………………………
Număr civil de înregistrare/ număr de înregistrare a angajatului în scopul contribuţiilor sociale şi fiscale
……………………………………………………………………………….
numit în continuare ”angajatul”, declară prin prezenta că au inițiat un contract de muncă în următoarele
condiții:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Angajatul intră, cu începere de la data de ________data completă* în serviciul angajatorului, în
funcția de ___________________ .
Contractul de muncă este încheiat pentru o perioadă de timp de________ săptămâni, și încetează
de drept la data de ________data completă*.
Se ia în considerare o perioadă de probă pentru ambele părți de o lună*. În timpul acestei perioade
de probă ambele părți pot rezilia contractul în orice moment.
Programul standard de muncă este de 38 de ore pe săptămână. Un program de muncă de mai mult
de 38 de ore pe săptămână se poate face în baza prevederilor Contractului colectiv de muncă.
Angajatul este de acord cu faptul că, dat fiind natura sezonieră a muncii, durata programului de
muncă poate fluctua şi se pot lucra mai multe ore săptămânal şi/sau lunar decât programul de
muncă mediu agreat. Angajatorul şi angajatul vor stabili de comun acord condiţiile de muncă.
Asupra prezentului contract de muncă se aplică prevederile prezente şi viitoare ale Contractului
colectiv de muncă Open Teelten / Creşterea animalelor / Sere*.
Angajatul este încadrat în grupa de angajare ____ anul de angajare____. La intrarea în serviciu
salariul este de ___ € brut pe oră.
Angajatorul declară că este membru al LTO Noord, ZLTO (Organizația agrară sudică), NFO
(Organizația olandeză a cultivatorilor de fructe), KAVB (Asociația regală pentru culturile de bulbi),
NOP (Organizația olandeză a crescătorilor de păsări) sau LTO Noord Glaskracht (Organizația agrară
sere nord).
Angajatorul și angajatul convin să utilizeze reglementarea privind pachetul de beneficii pentru
angajați în ce privește costurile extrateritoriale, agreate între LTO Olanda și Serviciul de Taxe și
Impozite. Reglementarea și modalitatea sa de aplicare sunt detaliate în broșura publicată de LTO cu
privire la angajații extrateritoriali. Reglementarea se aplică după cum urmează:
a)
Compensarea orelor lucrate cu cheltuieli efectuate de angajat este posibilă doar pentru
orele lucrate suplimentar față de cele 38 de ore săptămânal, aici ținându-se cont de Legea salariului
minim și a indemnizației minime de concediu. Numărul maxim de ore ce pot fi compensate este
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9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

limitat la programul maxim de muncă specificat în contractul colectiv de muncă, conform Legii
Muncii (în plus față de 38 de ore pe săptămână).
b)
Angajatul este de acord ca angajatorul să folosească aceste ore spre compensare, conform
condițiilor de mai jos. Angajatul este conștient de faptul că aplicarea acestei reglementări are ca
urmare mai puține drepturi sociale acumulate în Olanda.
c)
Dacă angajatorul oferă angajatului cazare, aceasta trebuie să corespundă normelor stabilite
de LTO pentru cazare (a se consulta declarația națională de intenție cu privire la cazarea
muncitorilor temporari). În ce privește cheltuielile de cazare se iau în considerare la cheltuielile de
cazare efective, respectiv maxim 20% din salariul minim legal pentru perioada salarizată respectivă.
Angajatul declară că dispune de cazare pe cont propriu (nu locuiește la cineva) în țara sa de origine.
d)
În ce privește cheltuielile de transport de la domiciliul din țara de origine / locul unde se
desfășoară munca, pot fi compensate cheltuielile efective de transport pe baza unei declarații
(bonuri/ facturi).
e)
Dacă transportul se face cu un autovehicul, pentru proprietarul acestuia se aplică o normă
fiscală de 0,19 per km per autovehicul. Aici trebuie stabilite câteva date - a se consulta în acest sens
broșura publicată de LTO Olanda.
f)
În ce privește cheltuielile suplimentare de trai, se poate compensa o anume sumă, în
funcție de țara de origine a angajatului. .A se consulta în acest sens broșura publicată de LTO
Olanda.
Prin semnarea prezentului contract, angajatul este de acord că preavizul de cel puțin o lună este/va
fi luat în considerare și că rezilierea contractului se va face de drept, la timp.
Angajatul declară că este la curent și de acord cu regulamentul intern și de muncă în vigoare în
cadrul organizaţiei angajatorului. Acest regulament face parte integrantă din prezentul contract de
muncă între părți. Angajatorul are dreptul de a modifica unilateral contractul de muncă și
regulamentul intern și de muncă, în cazul în care interesul său imperativ impune renunţarea la
interesul angajatului, conform standardelor rezonabile şi de echitate.
Angajatul este obligat să execute toate activitățile care îi sunt alocate în mod rezonabil de angajator
sau în numele acestuia, cât poate de bine și conform indicațiilor date. Asta este valabil şi pentru
activităţile considerate prestabile, de către serviciul personal, în caz de incapacitate de muncă.
În caz de boală angajatul este obligat să informeze angajatorul cât de repede posibil, înainte de ora
de începere a programului, dar în orice caz înainte de ora 09:00 dimineața a aceleiași zile. Angajatul
are dreptul la primirea în continuare a salariului în caz de boală, în baza contractului colectiv de
muncă în vigoare.
Angajatul va pune la dispoziţia angajatorului, la iniţierea raportului de muncă, copia unui act de
identitate valabil, conform Legii obligaţiei de identificare, prezentând în acelaşi timp şi documentul
original. Angajatul se obligă să poată prezenta oricând la locul de muncă un document de
identificare valabil. Angajatul este obligat să notifice imediat angajatorul de orice modificări
(modificări de adresă și altele asemănătoare).
Angajatul este obligat la păstrarea confidențialității cu privire la tot ceea ce află, în exercitarea
funcției sale, despre afacerile și interesele angajatorului.
Resursele societății puse de către angajator la dispoziția angajatului pentru exercitarea funcției sale
rămân în proprietatea angajatorului și trebuie predate de angajat la prima solicitare a
angajatorului, dar în orice caz la finalul raportului de muncă.

Convenit, întocmit în două exemplare și semnat la data de ______________________data completă*
la __________________localitatea*

________________________________
Semnătură angajator
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