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DOSAR INFORMATIV PENTRU 
MUNCITORUL SEZONIER 
ANGAJAT ÎN DIVERSE 
ACTIVITĂȚI ÎN FLORĂRIE  
 

(INFORMAȚII PENTRU VDAB EURES)    

 

 

 

ACTIVITĂȚI 

PLANTARE 

- Plantare în ghivece / replantat/ plantat  
- Deplasarea plantelor (înăuntru sau afara) 
- Tunderea/legatul 
- Plivitul 

 

RECOLTARE 

- Recoltare și transport intern 
- Sortat și împachetare 
- Pregătire pentru vânzare: etichetare și încărcare 

 

REGIUNEA DIN FLANDRA 

Horticultura ornamentală este răspândită în Flandra, dar are cea mai puternică concentrație în Flandra de 
Est, în principal în regiunea Lochristi - Wetteren. În zona din jurul Lochristi se cultivă în principal plante de 
ghiveci, de ex. azalee. În regiunea din jurul Bruxelles-ului există o concentrare a sectorului florilor tăiate. 

 

CERINȚELE POSTULUI 

- Nu sunt necesare cunoștințe sau studii anterioare 
- Flexibilitate și motivație 
- Capacitatea de a efectua (deseori) munci fizice repetitive: mai ales la cules de pe sol este necesară o 

condiție fizică bună. 
- Simțul acurateții: ochi pentru calitate și siguranță 
- Respectarea regulilor și acordurile - urmarea instrucțiunilor de lucru 
- Munca în echipă 
- Munca împreună cu persoane de altă origine/din altă tară 
- Munca are loc în aer liber sau într-o seră.  
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ACTIVITATEA DE RECOLTARE ȘI PERIOADA DE LUCRU (ACTIVITĂȚI PE TOT PARCURSUL 
ANULUI): 

SPECIALITĂȚI: CONDITIILE ȘI PERIOADA DE VÂRF DE MUNCĂ 

 

Azalee      Perioada: mai - iunie 

Regiunea: Gent 

 

Plante de așternut    Perioada: februarie – mai 

Regiunea: nu e una specifică 

 

Crizanteme     Perioada: octombrie 

Regiunea: nu e una specifică 

 

Flori tăiate și plante de apartament înflorite Perioada: În special în preajma sărbătorilor  

Regiunea: nu e una specifică 

 

Plante de apartament verzi  Perioada: nu e una specifică, în funcție de acțiunile 
comerciale. 

  Regiunea: nu e una specifică 

 

CONDIȚII DE MUNCĂ          

- Este vorba despre un loc de muncă ca și lucrător sezonier 
- În 2022 sunt 100 de zile de muncă posibile 
- Se va lucra cu contracte de o zi 
- Salariul orar minim brut în 2022 este de 10,59 euro/oră 

Este foarte important să urmați cu atenție instrucțiunile producătorului! 

 
Salariul se calculează pe bază lunară. În vederea plății impozitelor se reține un procent de 18,725%. Acest 
lucru nu e valabil pentru cetățenii belgieni. După aceea, nu mai trebuie plătite taxe. 

În calitate de lucrător sezonier veți primi un fluturaș de salariu (în fiecare lună).  

 
Remarcă : dacă ați câștigat mai mult de 70% din totalul veniturilor în Belgia (câștigate în Belgia și în țara 
natală), atunci este fiscal avantajos să depuneți anul următor o declarație fiscală de venituri în Belgia. Vi se va 
restitui o parte din taxele plătite.  

- Dacă ați lucrat mai mult de 50 de zile, veți primi anul următor o primă de sfârșit de an în valoare de 
190 euro plătită de Fondul social și de garanție pentru afaceri horticole (het Waarborg - en Sociaal 
Fonds voor het Tuinbouwbedrijf). Această primă se plătește în anul următor sezonului de muncă. 
Furnizați adresa dvs. din țara de origine Fondului social pentru horticultură (het Sociaal Fonds 
Tuinbouw). 

- Dacă ați lucrat mai mult de 30 de zile pentru același angajator veți primi un premiu de fidelitate în 
valoare de 0,5 euro/zi plătit de Fondul social și de garanție pentru afaceri horticole (het Waarborg - 
en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf). Acest premiu se plătește în anul următor sezonului de 
muncă. Furnizați adresa dvs. din țara de origine Fondului social pentru horticultură (het Sociaal 
Fonds Tuinbouw). 
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TIMPUL DE MUNCĂ  

Programul de lucru în horticultură este în mod normal de 38 de ore pe săptămână. 

Muncitorii sezonieri lucrează cu contracte de o zi.  

În timpul sezonului puteți lucra maxim 11 ore pe zi și 50 de ore pe săptămână.  

Toate orele lucrate vor fi plătite la salariul orar normal.  

 

CARDUL DE CULEGĂTOR   

Pentru angajații sezonieri, există un card de culegător în care trebuie notate zilele de muncă sezonieră. Țineți 
acest formular asupra dvs. când munciți. 

 

CAZAREA  

În multe cazuri angajatorii oferă cazare. Cazarea trebuie să respecte anumite standarde (suprafață, căldură, 
instalații sanitare, ..).  

Angajatorul poate solicita o chirie pe bază lunară. În acest sens se vor face acorduri la începutul sezonului. 
Chiria poate fi de aproximativ 100 – 150 de euro pe lună.  

 

ÎNREGISTRAREA LA MUNICIPALITATE   

În calitate de angajat sezonier, trebuie să vă înregistrati la primaria unde aveți domiciliul. 

Primăria emite un act de rezidență. 

Veți primi, de asemenea, un număr de registru național (sau un număr bis) în Belgia. 

 

DECLARATIA PRIVIND SECURITATEA SOCIALĂ  

Prestațiile vor fi raportate trimestrial la asigurările sociale din Belgia. 

    

SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ 

Informații referitoare la sănătatea la locul de muncă sunt disponibile pe următoarele website-uri: 
www.cm.be, www.kcgs.be, www.vdab.be, … 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE SECTORUL FLORICULTURII ÎN BELGIA:  

Sectorul floriculturii angajează aproximativ 2000 de muncitori obișnuiți. În plus, sunt angajați aproximativ 
1000 de lucrători sezonieri cu norma intreaga. Acești lucrători temporari sunt cruciali pentru a face față 
productiei în periodele de vârf. 

 

Florăriile: distribuția totală a ocupării forței de muncă în Flandra 

- 64% Flandra de Est 
- 13% Anvers 
- 9% Flandra de Vest 
- 9% Limburg 
- 5% Brabantul Flamand 

 

 
REPARTIZAREA CULTURILOR ÎN ANUL 2021: 

 
Azalee:                Flandra de Est   213,09 ha  

 

Plante de așternut     Flandra de Vest  49,32 ha 

         Flandra de Est     40.34 ha 

          Anvers                  35,04 ha 

         Limburg                12.22 ha 

         Brabantul Flamand     32,15 ha 

 

Flori tăiate:     Flandra de Est    23.54 ha 

           Anvers             14,75 ha 

                              Brabantul flamand     11,44 ha 

 

Plante de apartament care înfloresc:   Flandra de Est    13.52 ha 

                                               Flandra de Vest  7,99 ha 

                                            

  
  

 

 


