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Acest ghid este destinat companiilor din ramura 
energetică care folosesc şi detaşează forţa de 
muncă străină, precum şi personalului care vine în 
Finlanda pentru executarea  de lucrări în domeniul 
energeticii  şi pentru care este valabilă legea bazată 
pe directiva UE privind detaşarea personalului. 

Lucrările din domeniul  
energetic privesc în prin-
cipal construirea liniilor 
de distribuţie şi transport 
al energiei electrice, ser-
viciile de suport tehnic 
şi întreţinere a centra-
lelor  electrice conform 
cerinţelor. Din categoria 
acestora fac parte, de 
asemenea, lucrările în 
domeniul comunicaţiilor.

Cu ajutorul acestui 
ghid, atât salariaţii, cât 
şi companiile pot să 
se convingă că sala-

riul şi timpul de lucru 
corespund legislaţiei din 
Finlanda. 

De acest ghid se pot 
folosi, de asemenea, 
întreprinderile care sunt 
beneficiarii lucrărilor 
şi organele de control 
în domeniul protecţiei 
muncii. 

Ghidul cuprinde princi-
palele dispoziţii care se 
referă la salariu şi timpul 
de lucru, ilustrate prin 
exemple practice. 
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1) TIMPUL DE LUCRU

Timpul de lucru este de maxim 8 ore/zi şi 40 de ore/
săptămână. Săptămâna de lucru începe în ziua de 
luni. 

Munca peste normă este considerată munca exe-
cutată suplimentar faţă de durata timpului de lucru 
mai sus menţionat. Dacă timpul de lucru depăşeşte 
8 ore/zi, atunci munca prestată se compensează în 
felul următor:  pentru primele 2 ore lucrate în plus 
se plăteşte salariul majorat cu 50%, iar pentru fieca-
re următoare oră - salariul majorat cu 100%.  
În decursul a 24 ore salariatului trebuie să i se acor-
de 11 ore timp de odihnă neîntreruptă.

Contractul colectiv de muncă în varianta completă 
poate fi găsit pe site-ul Internet:
https://energia.fi/files/2957/Collective_Labour_
Agreement_2018-2020.pdf

Legea privind detaşarea lucrătorilor este prezentată 
pe site-ul Internet:
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2016/
en20160447_20170074.pdf 

Directiva privind delegarea personalului se află pe 
site-ul Internet: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qi-
d=1555050190742&uri=CELEX:32014L0067

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qi-
d=1555050223336&uri=CELEX:32014L00677

https://energia.fi/files/2957/Collective_Labour_Agreement_2018-2020.pdf
https://energia.fi/files/2957/Collective_Labour_Agreement_2018-2020.pdf
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2016/en20160447_20170074.pdf
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2016/en20160447_20170074.pdf
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2016/en20160447_20170074.pdf 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1555050190742&uri=CELEX:32014L0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1555050190742&uri=CELEX:32014L0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1555050223336&uri=CELEX:32014L00677
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1555050223336&uri=CELEX:32014L00677
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0067&qid=1527775045795&from=FI 
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În timpul săptămânii salariatului trebuie să i se  
acorde minimum 35 ore de timp liber neîntrerupt. 
Dacă salariatul munceşte în timpul său liber, atunci 
i se compensează munca cu un salariu majorat cu 
100% sau i se acordă concediu plătit.    

Pentru activitatea prestată duminica se plăteşte 
salariul majorat cu 100%. 

În  Finlanda următoarele zile de sărbătoare  
reprezintă zile libere plătite:

1.  Anul Nou (01.01)
2.  Boboteaza (06.01)
3.  Vinerea patimilor
4.  A doua zi de Paşte
5.  1 Mai (01.05) 
6.  Înălţarea
7.  Ajunul zilei de Sf.Ioan
8.  Sfântul Ioan
9.  Ziua independenţei (06.12)
10.  Ajunul Crăciunului,  Crăciunul şi Sf. Tapani 
 (Sf.Ştefan) (24.12, 25.12 si 26.12).

Dacă salariatul lucrează în timpul sărbătorilor  
menţionate mai sus, atunci acestuia i se plăteşte 
salariul majorat cu 200%. 

Pentru munca prestată în următoarele zile de sâm-
bătă se plăteşte salariul majorat  cu 100%: 

• Sâmbăta Mare
• Sâmbăta care urmează după Paşte
• Sâmbăta care urmează după Înălţare
• Anul Nou
• 1 Mai 
• Ziua Independenţei şi 
• Sâmbăta care urmează după a doua zi de Crăciun 

din aceeaşi săptămână calendaristică.



5

Salariatul primeşte  în fiecare an calendaristic un 
concediu plătit de 100 ore (= 8,3 ore/lună). Timpul 
de concediu în raport cu cheltuielile reprezintă 6,36 
% pentru fiecare oră lucrată în Finlanda. 

2) SALARIUL

Salariul angajatului se compune din:

a) salariul corespunzător complexităţii muncii  
(8 trepte de complexitate)

b) partea personală a salariului care depinde 
de competenţa salariatului şi de îndeplinirea 
sarcinilor, precum şi 

c) diferite sporuri.  

O mare parte a activităţii în cadrul ramurii o  
reprezintă lucrările cu nivel de complexitate de la 
5 până la 7, iar cuantumul minim al salariului este 
următorul începând cu 1 mai 2018: 

• Categoria 5: 2 423 €/lună (13,93 €/oră)
• Categoria 6: 2 587 €/lună (14,88 €/oră)
• Categoria 7: 2 747 €/lună (15,79 €/oră)

Începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim al  
salariului este următorul:

• Categoria 5: 2 452 €/lună (14,10 €/oră)
• Categoria 6: 2 618 €/lună (15,06 €/oră)
• Categoria 7: 2 780 €/lună (15,98 €/oră)
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Pe lângă cele menţionate mai sus se plătesc 
suplimentar:

• minim 3 % spor pentru competenţa salariatului 
cu o vechime  în muncă mai mare de 5 ani;

• diferite alte sporuri, de exemplu, sporul pentru 
condiţii nocive, sporul  pentru schimbul doi şi 
schimbul de noapte, de asemenea, sporul pentru 
lucrările executate pe stâlpi şi pentru conducerea 
echipei.

Cea mai mare parte a lucrărilor (42,4 %) din cadrul 
ramurii are gradul de complexitate 6, unde nivelul 
salariului este de 3 052 €/lună (17,95 €/oră). 

Dispoziţiile privind nivelul salariului, partea 
personală a salariului, precum şi a diverselor sporuri 
se pot găsi în capitolul V din contractul colectiv de 
muncă.

3) CONCEDIUL ANUAL

Salariatului i se cuvin pe lună 2,5 (sau 2) zile de 
concediu plătit. În afară de salariul cuvenit, pentru 
zilele de concediu se calculează un spor de 50%. 

Dacă salariatul nu efectuează concediul, acestuia 
i se plăteşte compensaţia pentru concediu, a cărei 
influenţă asupra cheltuielilor este de 11,3 % pentru 
cei cărora li se cuvin  2,5 zile de concediu, pentru 
fiecare oră lucrată în Finlanda.
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4) PREVENIREA ACCIDENTELOR de muncă 

Pentru personalul delegat se aplică integral 
legislaţia privind protecţia muncii şi ocrotirea 
sănătăţii în muncă. 

Salariatului trebuie să i se pună la dispoziţie mănuşi 
cu un singur deget, de asemenea îmbrăcăminte de 
protecţie care să corespundă condiţiilor de execuţie 
a lucrării (de exemplu, combinezon, îmbrăcăminte 
contra frigului, pelerină, încălţăminte de protecţie). 
Salariatului care lucrează singur i se pun la dispoziţie 
mijloacele de comunicaţie necesare. 

Angajatorul trebuie să încheie, pentru salariaţii săi, 
poliţa de asigurare valabilă în caz de accidente.
Toţi angajaţii care lucrează pe şantierele de 
construcţii trebuie să deţină un cod fiscal. Codul 
fiscal este emis de Administraţia financiară 
finlandeză şi poate fie solicitat fie de persoana în 
cauză, fie de angajator, în numele angajaţilor. Mai 
multe informaţii despre obţinerea unui cod fiscal se 
pot găsi online, la următoarea adresă URL:
https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-
tax-returns/arriving_in_finland/work_in_finland/
working-in-construction/Tax_number/

https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-returns/arriving_in_finland/work_in_finland/wor
https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-returns/arriving_in_finland/work_in_finland/wor
https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-returns/arriving_in_finland/work_in_finland/wor
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