
Sondaj online 

Grup țintă: lucrători detașați în sectorul agricol 

Numărul de sondaje realizate per țără: 50 
 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

Scopul sondajului este de a afla dacă condițiile dvs. de muncă din țara în care sunteți 

detașat respectă și sunt conforme cu condițiile de muncă existente în statul membru în care 

lucrați și, prin urmare, sunt conforme cu Directiva privind detașarea lucrătorilor (96 / 71 / CE). 

 

Lucrătorul detașat este un lucrător care pleacă dintr-o țară UE (țara de origine) în altă țară 

UE (țara de destinație) în mod temporar pentru a lucra în numele angajatorului său sau al 

unei agenții de angajare temporară sau în numele său. Lucrătorul detașat rămâne acoperit 

de asigurarea socială a țării în care este angajat (angajatorul său continuă să plătească 

contribuții în țara sa, sau lucrătorul în nume propriu continuă să plătească contribuții în țara 

sa), dar majoritatea condițiilor de muncă trebuie să fie în conformitate cu legislația țării de 

destinație. Aceste condiții includ, printre altele, nivelul salariului minim stabilit prin lege sau 

prin convenție colectivă. 

 

Nivelul salariului minim poate fi stabilit prin dispoziții legale sau prin negocieri colective, în 

funcție de țară.  

De asemenea, ar trebui să includă plata pentru orele suplimentare, precum și suma asociată 

concediilor, după caz.  

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web https://www.ugt-fica.org  unde 

veți găsi informații despre salariul la care aveți dreptul în statul în care lucrați.  

 

Sondajul este anonim. Nu ar trebui să vă ia mai mult de 5 minute pentru a-l completa. 

Răspunsul dvs. va fi analizat în Raportul final al proiectului european PROMOTE, ajutând la 

elaborarea studiului salariului și condițiilor de muncă ale lucrătorilor detașați din Europa.  

 

Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dvs.! 

 

https://www.ugt-fica.org/


Adresa de email a angajatului: 

 

1. Țara de origine 

 Valabil în țarile UE 

 

2. Locul angajării 

 Provincii/departament/etc............. 

 

3. Gen 

 Barbatesc 

 Femeiesc 

 

4. Anul nașterii 

 Valabil începând cu 1955 până în 2020 (18-65 ani) 

 

5. Nivelul studiilor 

 Fără studii; 

 Învățământul primar 

 Învățământul secundar  

 Școală profesională  

 Bacalaureat 

 Universitatea 

 

6. Perioada detașării 

 Mai puțin de 3 luni  

 Între 3 și 6 luni  

 Mai mult de 6 luni 

 

7. Câte ore lucrați pe zi? 

    ⃞ 6-8              ⃞ 8  ⃞ +8 

 
 
 
    8. Timpul alocat pauzei zilnice 

   ⃞ 15 minutes       ⃞ 30 minutes ⃞ 1 hour   ⃞ +1 hour  ⃞ Nu există 

 
 
 



   9. Care este programul saptămânal? 

 ⃞ Luni - Vineri        ⃞ Luni - Sâmbătă    ⃞ Luni - Duminică      ⃞ NS/NA 

 

10. Repausul saptămânal 

     ⃞ 1 zi        ⃞ 1 zi și jumătate    ⃞ 2 zile       ⃞ Nu există 

 
 
     11.Salariul mimim per zi 

     ⃞ Mai mic decât salariul minim  ⃞ Salariul minim ⃞ Mai mare decât salariul minim 

 
 
     12. Faceți ore suplimentare? 

     ⃞ DA   ⃞ NU   

 
 
 13. Dacă faceți ore suplimentare, cum vă recompensează compania? 

 ⃞ Odihnă    ⃞ Remunerat    ⃞ NS/NA  

 
 
 14. Dacă compania vă plătește ore suplimentare, cât câștigați? 

 ⃞ Salariul obișnuit/oră   ⃞ Mai mult decât salariul obisnuit/oră 

 
 
 15. Compania vă plătește cheltuielile de călătorie din țara de origine în țara de destinație? 

 Dus- către țara de angajare  

 Întors- către țara de origine  

 Ambele călătorii: în țara de angajare și înapoi în țara de origine  

 Niciuna  
 
 

 16. Ce tip de echipament, sau elemente de protecție a furnizat compania pentru Covid 19?  

 Mănuși            

 Măști  

 Gel hidroalcoolic   

 Niciunul 

 Altele  
 

 
 17. Compania aplică măsuri de protecție în muncă și condiții de angajare ale femeilor       
însărcinate sau ale femeilor care au născut recent?  

      ⃞ YES     ⃞ NO   ⃞ NS/NA 

 
 

18. Compania vă oferă cazare?  

⃞ DA       ⃞ NU 

 
 
19. Dacă firma vă oferă cazare, trebuie să plătiți vreo sumă pentru aceasta?  

     ⃞ DA  ⃞ NU  

 
 
 
20. Dacă compania vă oferă cazare, cum apreciați cazarea? Unde 1 fiind cel mai mic scor și 5 

cel mai mare   



     ⃞ 1     ⃞ 2    ⃞ 3    ⃞ 4    ⃞ 5  

 
 
21. Cine este responsabil pentru transportul de la cazare la locul de muncă?  

    ⃞ Firma  ⃞ Angajat  ⃞ Nu este necesar 

 
 
22. Compania asigură hrana zilnică?  

     ⃞ DA  ⃞ NU  

 
 

23. Credeți că există vreun fel de discriminare în companie?  

     ⃞ Gen    ⃞ Origine   ⃞ Statut marital  ⃞ Vârstă ⃞ Rasă 

 ⃞ Statut social ⃞ Religie sau politică    ⃞ Afilierea la un sindicat ⃞ Nu există  

 
 
24. Crezi că firma promovează tratamentul egal și nediscriminarea între femei și bărbați? 

⃞ DA ⃞ NU 

 


