
SINDICATUL 
METAL!
URGI"TILOR DIN 
DANEMARCA
Sindicatul dvs. în perioada în 
care lucra!i în Danemarca



BINE A#I VENIT 
ÎN DANEMARCA

UNDE NE 
PUTE!I G"SI

Dac! Dansk Metal are 
reprezentan"i de încredere la 

locul dvs. de munc!, pute"i discuta 
împreun! cu ei orice problem!. În 

caz contrar, suna"i-ne la sediul 
central, la num!rul de telefon 

(+45) 3363 2000

Sper c! timpul pe care dvs. îl ve"i petrece 
muncind în Danemarca va fi o experien"! 
pozitiv!. Poate fi destul de dificil s! v! 
familiariza"i cu toate regulile #i drepturile 
care exist! în Danemarca.

De mai bine de 125 de ani, Sindicatul 
Metalurgi#tilor din Danemarca (Dansk 
Metal) lucreaz! cu profesionalism 
pentru a proteja drepturile #i interesele 
membrilor s!i.

Prin urmare, v! recomand!m s! deveni"i 
membru al Sindicatului Metalurgi#tilor din 
Danemarca – un partener puternic care s! 
v! fie al!turi oricând ave"i nevoie de ajutor. 
Sindicatul Metalurgi#tilor din Danemarca 
(Dansk Metal) este o asocia"ie democratic!, 
în care deciziile sunt luate de c!tre 
membrii s!i.

Avem 100.000 de membri în industria de 
produc"ie, construc"ii, IT #i telecomunica"ii, 
dar #i în serviciile pentru întreprinderi în 
toat! Danemarca. Aceast! bro#ur! v! 
prezint! câteva dintre problemele cu care 
v! putem ajuta. Vom face tot posibilul s! ne 
asigur!m c! munca dvs. aici în Danemarca 
se desf!#oar! în mod corect #i în condi"ii de 
siguran"!.

Cu stim!

CLAUS JENSEN 
Pre#edintele Sindicatului

VERIFICA!I"V# CONDI!IILE DE 
ANGAJARE 

Având statutul de lucr!tor str!in în 
Danemarca, ave"i dreptul la acela#i salariu #i 
la acelea#i condi"ii de munc! pe care le au 
cet!"enii danezi.

În plus, angajatorul dvs. trebuie s! respecte 
un num!r mare de reguli care se aplic! 
tuturor angajatorilor, indiferent dac! un 
contract colectiv este sau nu în vigoare la 
locul dvs. de munc!.

Contractele colective semnate de Dansk 
Metal v! garanteaz! c! ve"i avea condi"ii 
bune de munc! în Danemarca. Ne 
instruim proprii reprezentan"i de încredere 
#i siguran"!, care lucreaz! în fiecare zi 
pentru a se asigura c! to"i colegii lor 
lucreaz! în condi"ii bune #i au o salarizare 
corespunz!toare.

Contacta"i-ne imediat dac! b!nui"i c! nu 
sunte"i pl!tit suficient de bine sau dac! 
considera"i c! nu sunt respectate 
regulile.



ALTE AVANTAJE DE 
A FI MEMBRU AL 
DANSK METAL

Asisten"! gratuit! privind 
întreb!rile referitoare 
la urm!toarele:

  plata impozitelor, a 
pensiei #i a concediului 
de odihn!

  salarizarea #i condi"iile 
de munc!

  încetarea angaj!rii #i 
accidentele de munca 
în domeniul industrial.

PE CINE TREBUIE 
S" ÎNTREBA!I

Majoritatea locurilor de 
munc! au reprezentan"i 
sindicali de s!n!tate 
#i sigu ran"!, cât #i 
un reprezentant de 
încredere. Ace#tia v! 
pot ajuta cu rezolvarea 
oric!rei probleme în ceea 
ce prive#te s!n!tatea 
#i sigu ran"a, sau cu 
problemele legate de 
salarizare si orele de 
lucru. Familiariza"i-v! cu 
reprezentan"ii sindicali, 
astfel încât ei s! v! poat! 
oferi tot sprijinul necesar.

CONTRACTUL DE MUNC#

Ave"i dreptul la un contract de munc! 
dup! ce a"i lucrat mai mult de o lun!, #i în 
condi"iile în care lucra"i mai mult de 8 ore 
pe s!pt!mân!.

ÎN CONTRACT TREBUIE S# FIE 
STIPULATE URM#TOARELE: 

 atât numele #i adresa dvs., cât #i numele 
#i adresa angajatorului

 data începerii angaj!rii #i programul dvs. 
de lucru

 salariul/salariul net #i suplimentele 
salariale

 o descriere a postului sau descrierea 
sarcinilor de lucru

 durata angaj!rii #i condi"iile de încetare a 
angaj!rii

 dreptul la concediu

 condi"iile prev!zute în contractele 
colective de munc!.

Contacta"i-ne imediat în cazul în care nu 
vi s-a emis un contract de munc! sau dac! 
nu sunte"i sigur c! contractul dvs. este 
în regul!.

AVE!I MARE GRIJ# DE 
DUMNEAVOASTR#

Ave"i dreptul de a munci f!r! a v! pune în 
pericol s!n!tatea. În Danemarca, nu exist! 
nicio plat! suplimentar! pentru munca în 
condi"ii deosebit de periculoase. Angajatorii 
au datoria de a reduce la minimum orice 
riscuri pe care le implic! munca dvs.

Trebuie s! urma"i toate normele de la locul 
de munc! care au rolul atât s! asigure un 
mediu de munc! sigur #i s!n!tos, cât #i s! 
previn! accidentele la locul de munc!.

DIN ACEST MOTIV, TREBUIE:

  s! urma"i instruc"iunile care v-au fost 
date – #i s! cere"i managerului dvs. s! v! 
dea instruc"iuni în cazul în care acestea 
nu v-au fost date

  s! utiliza"i echipamentul de siguran"! 
disponibil, de ex. sistemele de evacuare 
a gazelor rezultate în urma opera"iunii de 
sudare, #i echipamentele de ridicare la 
transportul #i manevrarea sarcinilor grele

  s! utiliza"i echipamentul individual de 
protec"ie din dotare

  s! respecta"i cerin"ele din fi#ele tehnice 
cu date de securitate referitoare la 
substan"ele chimice pe care le manipula"i

  s! respecta"i manualul de utilizare pentru 
toate echipamentele tehnice

  s! men"ine"i locul de munc! ordonat 
#i organizat, în special zonele destinate 
transportului

  s! nu v! asuma"i niciodat! riscuri în 
ceea ce prive#te siguran"a dvs. sau a 
colegilor dvs.

Dac! nu sunte"i sigur cum s! îndeplini"i 
o sarcin! într-un mod adecvat #i în 
condi"ii de siguran"!, cere"i instruc"iuni 
managerului dvs.

Contacta"i-ne imediat în cazul în care 
ave"i un accident sau dac! ave"i îndoieli 
cu privire la siguran"a dvs. la locul de 
munc!. Rolul nostru este acela de a ne 
ajuta membrii s! ob"in! desp!gubiri #i s! î#i 
îmbun!t!"easc! mediul de munc!.
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