RUMÄNISCH
Oare de ce ver.di? Iată de ce ver.di!

Există multe motive
întemeiate pentru a fi
alături de noi

O a r e d e c e v e r. d i ?
I a t ă d e c e v e r. d i !
Există multe motive
întemeiate pentru
a fi alături de noi
ver.di înseamnă Uniunea Sindicală a prestatorilor de servicii
(Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft). Membrii noștri reprezintă
peste 1000 de profesii, aceștia fiind fie salariați, liber-profesioniști,
funcționari publici sau studenți. Ei sunt ori prestatori de servicii, ori
lucrează în sectorul adiacent prestării de servicii din domeniul
educației, artei și culturii sau în mass-media. La ver.di se regăsesc
persoane din toate mediile sociale. Obiectivele angajamentului
nostru sindical sunt solidaritatea și dreptatea în domeniul muncii.
Noi dorim ca munca depusă să fie recunoscută și apreciată.
De o varietate impresionantă, de o forță reconfortantă: organizați
în 13 departamente, reuniți în grupuri profesionale și de
specialitate, membrii noștri se implică îndeaproape în problematicile care îi interesează, în temele sectorului ”lor”. Pentru fiecare
categorie profesională ver.di are la dispoziție experți proprii, care
le acordă sprijin membrilor noștri în fiecare domeniu de activitate.
Cu concursul a circa 2 milioane de membri, ver.di le asigură
multor milioane de persoane mediul de muncă și luptă pentru
obținerea unor condiții-cadru echitabile din punct de vedere
social. Noi luptăm pentru garantarea unor condiții de muncă mai
umane și pentru păstrarea locurilor de muncă. În acest scop
conducem negocieri salariale, consiliem comitete de întreprindere
și comitete de personal și desfășurăm o activitate de lobby în plan
politic național și internațional. Dorim ca sfera politicului să creeze
condiții-cadru prielnice păcii, siguranței și bunăstării unor largi
categorii sociale.

Există o mulțime de alte motive pentru a deveni membru ver.di:

S O L I D A R I TAT E ș i
D R E P TAT E
UN SINDICAT
PENTRU TOȚI
Pentru că numai împreună
suntem puternici! Noi cumulăm
interesele membrilor noștri – iar
prin prisma comunității consolidăm puterea fiecărui individ.
Noi creăm unitate din diversitate. Spre deosebire de asociațiile
profesionale, reunim într-o singură branșă oameni cu profesii
cu totul diferite. La noi, solidaritatea i se opune egoismului de
grup și toți urmăresc același scop.

O COTIZAȚIE JUSTĂ PENTRU TOȚI
Cine are mai mult, cotizează mai mult – cine are mai puțin,
cotizează mai puțin. Cu un procent din venitul lor brut regulat,
membrii noștri susțin un sindicat capabil să-și apere propriile
drepturi. Iar cine nu exercită o activitate profesională, plătește o
cotizație redusă. Și în plus: cotizația sindicală este deductibilă din
impozitul pe venit.

EXERCITAREA INFLUENȚEI
ver.di se implică pe termen lung pentru: dreptul la muncă, condiții
bune de muncă și de formare profesională, precum și pentru un
salariu echitabil, o remunerație egală pentru o muncă de valoare
egală, un salariu minim pe economie acceptabil, concilierea vieții
profesionale cu cea familială, condiții-cadru echitabile, o politică
de sănătate solidară...

ASIGURAREA PROTECȚIEI DREPTURILOR
PERSONALE LA LOCUL DE MUNCĂ
ver.di se implică în favoarea respectării drepturilor fundamentale în
întreprinderi, a procedurilor codecizionale, a egalității sexelor și a
aprecierii forței de muncă. ver.di sprijină și oferă servicii de
consultanță delegaților tineretului și comitetelor de întreprindere și
de personal în vederea unei reprezentări eficiente a intereselor în
cadrul întreprinderilor, precum și a fiecărui membru sindical în caz
de conflicte cu angajatorul sau cu diverși clienți.

REPREZENTAREA INTERESELOR
PENTRU SALARIAȚI DIN LUMEA ÎNTREAGĂ
Reprezentanții ver.di se implică pe plan internațional pentru
îmbunătățirea condițiilor de muncă – pentru ca salariații să nu
intre în conflicte unii cu ceilalți.

PROCEDURI PARTICIPATIVE LA VER.DI
ver.di este o organizație democratică: cine dorește să ia parte la
procedurile codecizionale poate să se implice în mod activ. În
acest scop sunt organizate adunări generale, comisii tarifare,
comitete. Membrii ver.di luptă în cadrul comitetelor de între
prindere și de personal împreună cu administrația și cu secretarii
sindicatului în vederea găsirii, spre exemplu, unor soluții la
probleme de natură operațională, iar reprezentanții noștri își aduc
expertiza în organele de supraveghere ale autogestionării
asigurărilor de sănătate și de pensii, ale caselor de asigurări
pentru accidente de muncă și boli profesionale, ale societăților de
gestiune colectivă.

PROTECȚIE și
S I G U R A N ȚĂ
DREPTURI NEMIJLOCITE
DATORITĂ CONTRACTELOR COLECTIVE DE
MUNCĂ
Membrii ver.di salariați ai
întreprinderilor care și-au luat obligația să respecte contractele
colective de muncă beneficiază de protecția oferită de aceste
contracte. Astfel de membri beneficiază de sprijin în cazul în care
doresc să-și revendice drepturile în instanță. Cine nu este membru
sindical nu poate decât să spere că angajatorul plătește de bună
voie contribuțiile negociate prin contractele colective – însă
conform legii nu poate pretinde aceste drepturi.

CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ
REGLEMENTEAZĂ CONDIȚIILE DE MUNCĂ
MAI BINE DECÂT MULTE LEGI
Pe lângă remunerare, contractele colective reglementează și
durata timpului de muncă, dreptul la concediu, la indemnizația de
concediu și multe alte aspecte în beneficiul angajaților. Astfel,
multe contracte colective asigură spre exemplu 30 de zile de
concediu în baza unei săptămâni de lucru de 5 zile. În lipsa unui
contract colectiv sau a unui contract corespunzător de muncă se
aplică Legea concediilor federale - concediul reducându-se la
patru săptămâni. Plățile suplimentare cum ar fi indemnizația de
concediu nu sunt garantate decât prin contracte colective. Acest
lucru este valabil și pentru învoirea în cazuri speciale.

CONSULTANȚĂ ȘI REPREZENTARE
JURIDICĂ DE CALITATE
La ver.di, consultanța juridică este la mare preț. Indiferent dacă
este vorba de dreptul muncii sau de dreptul social, membrilor
sindicali le stau la dispoziție parteneri de discuție competenți. Iar
în caz de conflicte, juriștii de specialitate vă oferă, în afara
consultanței, și o vastă protecție juridică gratuită – un serviciu
destinat bineînțeles doar membrilor sindicali. Protecția juridică de
la ver.di cuprinde la nevoie și reprezentanța în instanță, lucru
valabil și în caz de litigiu cu Casa de Asigurări Sociale, cu
organisme precum Casa de Pensii și Casa de Asigurări în caz de
Accident, Casa de Asigurări de Sănătate Publică sau Agenția
pentru Ocuparea Forței de Muncă.

INDEMNIZAȚIE PE PERIOADA GREVEI ÎN
CADRUL CONFLICTELOR DE MUNCĂ
Uneori, fie negocierile privind contractele colective sunt într-un
impas, fie angajatorul încearcă să-și impună propriile interese în
mod unilateral. Atunci, greva este deseori inevitabilă. Dat fiind că
patronatul nu plătește salariul angajaților în caz de grevă sau de
lock-out, ver.di intervine în favoarea membrilor săi. Pentru evitarea
prejudiciilor economice, ver.di plătește o indemnizație pe perioada
grevei.

REPREZENTARE EFICIENTĂ A INTERESELOR
COMUNE ÎN ÎNTREPRINDERE
Reuniunile membrilor, comisiile tarifare, persoanele de încredere,
reprezentanții publici, precum și ai întreprinderilor se implică
împreună cu ver.di în impunerea intereselor lor și a soluționării
problemelor din interiorul întreprinderii.
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An: ver.di-Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

vierteljährlich
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SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich
BIC

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift

Personalnummer

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!

Einwilligungserklärung
zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre
mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine
diesbezüglichen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen, zur
Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft betreffenden
Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt
werden können.

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz

Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten,
deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie
dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft.
Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser
Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder
beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet
wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes
in der jeweiligen Fassung.

INFORMARE și
CALIFICARE
MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ DATORITĂ UNEI
INFORMĂRI PERIODICE
În afara publicației ver.di-Publik,
membrii sindicali primesc și
anexa din sectorul lor de activitate, precum și informații specifice
pe teme actuale din domeniul politicii sociale, economice și
sectoriale. Există diverse newsletter-uri pe subiecte diferite și
bineînțeles și dialogul personal. Membrii ver.di sunt efectiv mai
bine informați!

PARTICIPAREA ACTIVĂ ÎN REȚEAUA
SINDICALĂ A MEMBRILOR VER.DI
Rețeaua sindicală a membrilor ver.di nu vă oferă doar o privire de
ansamblu asupra serviciilor disponibile, ci și posibilități de
participare în mod activ, comentarii și aprecieri referitoare la teme
politice variate: https://mitgliedernetz.verdi.de

ACCES FACIL: CENTRUL DE SERVICII VER.DI
Dacă aveți întrebări sau în caz de probleme ne puteți contacta
(gratuit) la numărul de telefon: 0800-83 73 433 (0800 verdi de)
de luni până vineri între orele 7.00 – 20.00 și sâmbătă între
orele 9.00 – 16.00 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa:
info@verdi.de și veți primi imediat un răspuns.

TRANSFER FUNDAT DE CUNOȘTINȚE
LA ÎNDEMÂNA FIECĂRUIA
ver.di le oferă membrilor săi o gamă largă de calificări și cursuri
de formare profesională. Cursurile care oferă o calificare în
domeniul politic, social sau de specialitate pot fi frecventate fie
gratuit, fie la tarife avantajoase de membrii sindicali.
www.bildungsportal.verdi.de

CURSURI SPECIALE DESTINATE
GRUPURILOR DE INTERESE DE TIP PUBLIC
Bineînțeles că ne ocupăm și de calificarea membrilor comitetelor
de întreprindere și de personal, a reprezentanților tineretului,
precum și a altor grupuri de interese. Resortul Formare &
Consultanță din cadrul ver.di organizează cursuri de bază și cursuri
tematice destinate grupurilor de interese de tip public: www.
verdi-bub.de

C O N S U LTA N ȚĂ ș i
O F E R T E A VA N TA J O A S E
SERVICII GRATUITE DE
CALCULARE A
IMPOZITULUI PE SALARIU
ver.di vă ajută să economisiți
bani și le oferă membrilor
sindicali sprijin la întocmirea declarației de venit – fie în cadrul unei
consultanțe individuale cu programare, fie comod, pe e-mail.
Pentru informații suplimentare: www.lohnsteuerservice.verdi.de

CONSULTANȚĂ TELEFONICĂ GRATUITĂ
PE TEMA DREPTULUI DE A ÎNCHIRIA
De luni până marți între orele 12–14, precum și joia între orele
18–20, membrii ver.di au dreptul la o primă consultanță telefonică
oferită de Asociația Chiriașilor din Germania (Deutscher Mieterbund), referitoare la problemele individuale legate de dreptul de a
închiria (030 – 22 32 373, tarife obișnuite). Pentru informații
suplimentare: www.verdi.de/service.de

CONSULTANȚĂ INDIVIDUALĂ
REFERITOARE LA PENSIE
Este o prestație la care membrii sindicali ver.di au acces prin plata
cotizației: voluntari aflați în serviciul Statului sau al landurilor
federale, respectiv consilieri vă informează în mod competent la
fața locului.

SERVICIU ÎN CAZ DE ACCIDENTE
SURVENITE ÎN TIMPUL LIBER
Pentru membrii ver.di a fost înființată o instituție care poate oferi
sprijin financiar sub forma unei indemnizații pentru fiecare zi de
spitalizare, precum și o despăgubire în caz de deces sau de
invaliditate pentru accidente survenite în timpul liber. Pentru
informații suplimentare: www.verdi.de/service

INFORMAȚII ȘI CONSILIERE PENTRU
PERSOANELE FĂRĂ OCUPAȚIE
Și persoanele care și-au pierdut locul de muncă sunt binevenite la
ver.di, pentru ca interesele persoanelor fără ocupație să poată fi
apărate de o organizație puternică. Puteți beneficia de consultanță
individuală la reprezentanța ver.di sau on-line:
www.arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/service

CONSULTANȚĂ PENTRU LIBER-PROFESIONIȘTI
ȘI COLABORATORI
Datorită rețelei de consultanță www.mediafon.net, liberprofesioniștii și colaboratorii organizați în cadrul ver.di sunt mereu
bine informați. Informații suplimentare referitoare la organizarea
sindicală a liber-profesioniștilor puteți obține aici:
www.selbststaendige.verdi.de

ISIC – LEGITIMAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE STUDENT
ver.di preia costurile pentru emiterea legitimației. Ucenici, elevi și
studenți beneficiază astfel de sprijin și reduceri la multe întreprinderi cu care ver.di cooperează în 110 țări (www.isic.de).
Formularul-tip pentru solicitarea emiterii unei legitimații este
disponibil la reprezentanța locală ver.di și on-line în rețeaua
membrilor: https://mitgliedernetz.verdi.de

Membrii ver.di profită de numeroase oferte ale întreprinderilor
cu care cooperăm. Deși aceste firme trebuie să respecte
standardele sindicatelor, se pot face totuși economii, după cum
urmează: oferte de asigurări și finanțare verificate, oferte
atractive pentru concedii și călătorii, reduceri la cumpărături sau
la biletele de intrare la diferite manifestări. La numărul gratuit
0800 – 83 73 420 și pe site-ul de internet www.verdi-mitgliederservice.de veți găsi informații privitoare la toate ofertele actuale.

ORGANUL DE SPRIJIN SINDICAL GUV-FAKULTA
În cadrul activităților de ordin profesional se pot ivi uneori daune
cu urmări costisitoare pentru angajați. În astfel de situații,
GUV-Fakulta poate oferi ajutor prin prisma diverselor prime, a
protecției juridice și a sprijinului de urgență. Cotizația suplimen
tară se ridică momentan la 21 de euro/an. Aflați mai multe:
www.guv-fakulta.de

CONTACT
Telefon: 0800-83 73 433
E-mail: info@verdi.de
www.verdi.de
DEVENIȚI CU UȘURINȚĂ
MEMBRU, ACCESÂND ADRESA
www.mitgliedwerden.verdi.de
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