
Den nye ferielov

Aflați mai multe informații despre noua lege a concediilor de 
odihnă din Danemarca, începând cu 1 septembrie 2020



Începând cu 1 septembrie 2020 intră în vigoare în Danemarca o nouă lege a 
concediilor de odihnă. După noile reguli, veți putea, în calitate de angajat, să vă
luați zilele de concediu în luna imediat următoare, după ce le-ați acumulat. Dacă
sunteți nou pe piața muncii din Danemarca, înseamnă că vă puteți lua concediu cu

plată încă de la începutul angajării dvs.



Fakta
▪ După noua lege a concediilor de odihnă, anul de concediu durează de la 1 septembrie până la 31 august 

anul următor. Concediul puteți să îl luați în perioada 1 septembrie - 31 decembrie anul următor.

▪ Începând cu 1 septembrie 2020, veți acumula 2.08 zile de concediu cu plată pentru fiecare lună sub 
contract de muncă. Vă puteți lua aceste zile de concediu în luna imediat următoare după ce le-ați
acumulat.

▪ Aveți dreptul la 5 săptămâni de concediu cu plată pe an, ceea ce corespunde unui număr de 2.08 zile de 
concediu pe lună.



După noua lege a concediilor, veți avea posibilitatea
să vă luați o parte a concediului în avans, asta dacă
angajatorul vă permite. Aceasta înseamnă că puteți
ajunge la o înțelegere cu angajatorul dvs. să vă luați
concediul cu plată înainte să-l fi acumulat. De 
exemplu, puteți avea două zile suplimentare de 
concediu în octombrie, dar pe care le veți acumula
abia în noiembrie.

Dacă sunteți plătit cu ora sau vă dați demisia de la un
job, atunci vă puteți solicita banii de concediu
folosind NemID în secțiunea de self-service de pe Life 
in Denmark.

În paginile următoare veți putea citi mai multe 
informații despre modalitatea de a solicita banii de 
concediu, dacă, spre exemplu, nu aveți NemID sau
dacă încetați să mai lucrați în Danemarca.

https://lifeindenmark.borger.dk/ActionPage?selfserviceId=9e32b536-e02c-4a1c-94e3-3bd12144c6d5&referringPageId=6534404b-238b-45a0-81d8-48f6bcb6284e




Locuiesc în străinătate și lucrez în Danemarca. Am NemID. Cum aplic
pentru a primi banii de concediu?

Dacă sunteți angajat cu concediu plătit, atunci nu trebuie să aplicați pentru banii de concediu. 
Veți primi salariu pe timpul concediului. Dacă sunteți plătit cu ora sau încetați să mai lucrați, 
atunci vă veți putea solicita banii de concediu pe Life in Denmark, prin a vă autentifica cu
NemID și a completa informațiile necesare. 

Dacă încetați să mai lucrați în Danemarca și vă mutați în străinătate, banii de concediu vă vor 
fi automat plătiți după trei săptămâni după ce ați primit o scrisoare de la Feriepengeinfo. 
FerieKonto transferă banii de concediu în NemKonto-ul dvs.

Nu aveți un NemKonto?
Vă puteți deschide un cont pe www.nemkonto.dk. Puteți alege să înregistrați un cont străin
drept NemKonto-ul dvs. În acest fel, veți putea primi banii de concediu direct pe acesta. 
Atunci când vă deschideți un NemKonto, veți putea trimite un mesaj către FerieKonto prin
intermediul acestei pagini de contact.

NemID este un cont bancar pe care instituțiile
publice îl folosesc pentru plata banilor.

NemKonto este autentificarea dvs. sigură către
soluțiile de self-service din Danemarca.

https://lifeindenmark.borger.dk/ActionPage?selfserviceId=9e32b536-e02c-4a1c-94e3-3bd12144c6d5&referringPageId=6534404b-238b-45a0-81d8-48f6bcb6284e
http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/contact-feriekonto


Locuiesc în străinătate și lucrez în Danemarca. Nu am NemID. Cum
aplic pentru a primi banii de concediu?

Dacă sunteți angajat cu concediu plătit, atunci nu trebuie să aplicați pentru banii de 
concediu. Veți primi salariu pe timpul concediului. Dacă sunteți plătit cu ora sau încetați
să mai lucrați, atunci vă veți putea solicita banii de concediu cu ajutorul unui formular.

Dacă nu aveți NemID și dacă altcineva în afară de FerieKonto vă plătește banii de 
concediu, atunci va trebui să completați un formular și să îl trimiteți la Feriepengeinfo. 
Formularul îl găsiți aici.

Dacă FerieKonto vă plătește banii de concediu și aveți un NemKonto activ, atunci puteți
trimite solicitarea cu ajutorul următorului formular.

Nu aveți un NemKonto?
Vă puteți deschide un cont pe www.nemkonto.dk. Puteți alege să înregistrați un cont
străin drept NemKonto-ul dvs. În acest fel, veți putea primi banii de concediu direct pe
acesta. După ce ați făcut aceasta, puteți completa și trimite acest formular.NemID este un cont bancar pe care instituțiile

publice îl folosesc pentru plata banilor.

NemKonto este autentificarea dvs. sigură către
soluțiile de self-service din Danemarca.

https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E04A0D9363C5494595BE7B412A31E396.ashx
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E861176679AB4552BA38F3941B4944EB.ashx
http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E861176679AB4552BA38F3941B4944EB.ashx


Am părăsit piața de muncă daneză și nu locuiesc în Danemarca. Am 
NemID. Cum aplic?

Dacă nu mai sunteți înregistrat în Registrul Național Danez (Registrul CPR), nu mai
lucrați pentru un angajator danez și nu mai primiți ajutor financiar de la statul danez, 
atunci vă vor putea fi plătiți toți banii de concediu.

Feriepengeinfo cere celor care trebuie să vă plătească banii de concediu să facă acest 
lucru. De aceea, trebuie să vă asigurați că plătitorul are datele dvs. bancare cele mai
recente. Dacă FerieKonto e cel care trebuie să vă plătească banii de concediu, atunci
aceștia vă vor fi plătiți în NemKonto.

Nu aveți un NemKonto?
Vă puteți deschide un cont pe www.nemkonto.dk. De asemenea, puteți alege să
înregistrați un cont străin drept NemKonto-ul dvs. În acest fel, veți putea primi banii de 
concediu direct pe acesta. După ce ați făcut aceasta, puteți completa și trimite acest 
formular.

NemID este un cont bancar pe care instituțiile
publice îl folosesc pentru plata banilor.

NemKonto este autentificarea dvs. sigură către
soluțiile de self-service din Danemarca.

http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E861176679AB4552BA38F3941B4944EB.ashx


Am părăsit piața de muncă daneză și nu locuiesc în Danemarca. Nu am 
NemID. Cum aplic pentru a primi banii de concediu?

Dacă nu mai sunteți înregistrat în Registrul Național Danez (Registrul CPR), nu mai
lucrați pentru un angajator danez și nu mai primiți ajutor financiar de la statul danez, 
atunci vă vor putea fi plătiți toți banii de concediu.

Dacă nu aveți NemID și dacă altcineva în afară de FerieKonto vă plătește banii de 
concediu, atunci va trebui să completați un formular și să îl trimiteți la Feriepengeinfo. 
Formularul îl găsiți aici.

Dacă încetați să mai lucrați în Danemarca și sunteți înregistrat la o adresă în străinătate, 
atunci banii de concediu vă vor fi plătiți după trei săptămâni după ce ați primit o 
scrisoare de la Feriepengeinfo. FerieKonto vă plătește banii de concediu direct în
NemKonto-ul dvs.

Nu aveți un NemKonto?
Vă puteți deschide un cont pe www.nemkonto.dk. De asemenea, puteți alege să
înregistrați un cont străin drept NemKonto-ul dvs. În acest fel, veți putea primi banii de 
concediu direct pe acesta. Atunci când vă deschideți un NemKonto, veți putea trimite
un mesaj către FerieKonto prin intermediul acestei pagini de contact.

NemID este un cont bancar pe care instituțiile
publice îl folosesc pentru plata banilor.

NemKonto este autentificarea dvs. sigură către
soluțiile de self-service din Danemarca.

https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/-/media/E04A0D9363C5494595BE7B412A31E396.ashx
http://www.nemkonto.dk/
https://lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark/Work/Holiday-allowance/contact-feriekonto


Puteți citi mai multe informații despre regulile daneze în ceea ce 
privește concediul de odihnă și situația dvs. pe

www.lifeindenmark.dk/Living-in-Denmark

http://www.lifeindenmark.borger.dk/Living-in-Denmark

