RUMÄNISCH

Motive
întemeiate
să optezi
pentru ver.di

PUTERNICI
DATORITĂ ȚIE

Motive întemeiate
pentru a fi alături
de noi
Fără sindicate, societatea ar arăta astăzi cu totul
altfel. Numeroase condiții de muncă și de viață
care au devenit între timp firești au fost introduse
cu concursul sindicatelor – iar noi dorim să asigurăm și să dezvoltăm în continuare aceste condiții.
În acest scop avem nevoie de un fundament solid,
compus din membrii noștri, avem nevoie și de
dumneavoastră.

Tarife convenabile –
garantate pentru
membrii noștri
Membrii ver.di din întreprinderile care și-au luat
obligația să respecte contractele colective de
muncă beneficiază de protecția oferită de aceste
contracte. Astfel de membri se bucură 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 va plăti de bună voie
contribuțiile negociate prin contractele colective –
însă conform legii nu poate pretinde aceste drepturi. Pe lângă remunerare, contractele colective
garantează și durata timpului de muncă, dreptul
la concediu, la indemnizația de concediu și multe
alte aspecte.

Salariații care beneficiază de contracte
colective de muncă sectoriale câștigă
aproximativ șase la sută în plus față de
salariații pentru care nu se aplică niciun
contract colectiv de muncă.

Consultanță 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 persoane de contact competente. Iar în
caz de conflicte, juristele și juriștii de specialitate
vă oferă, în afara consultanței, și o vastă protecție
juridică gratuită – un serviciu destinat bineînțeles
doar membrilor sindicali.

În anul 2018, peste 35.000 de membri
au beneficiat de protecție juridică:
asistență juridică, revendicări, proceduri
judiciare vizând dreptul muncii, precum
și acțiuni de contestație în cadrul procedurilor de contencios administrativ sau
acțiuni în justiție în materie de drept
social.

Remunerație pe perioada grevei în cadrul
conflictelor de muncă
Uneori, fie negocierile privind contractele colective
sunt într-un impas, fie angajatorul vrea 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 și
plătește o indemnizație de sprijin pe perioada grevei.

Asigurarea protecției
drepturilor la locul
de muncă
ver.di se implică în favoarea respectării drepturilor
fundamentale în companii, a procedurilor codecizionale, a egalității sexelor și a aprecierii forței de
muncă. ver.di sprijină și oferă servicii de consultanță
delegațiilor tineretului și comitetelor de întreprindere
și de personal în vederea unei reprezentări eficiente
a intereselor în cadrul firmelor, precum și a fiecărui
membru sindical în caz de conflicte cu angajatorul.

Și în plus: concedierile sunt mult mai
rare în rândul membrilor sindicali
comparativ cu salariații neafiliați la un
sindicat.

Reprezentare eficientă a intereselor
Cu sprijinul comisiilor tarifare, persoanelor de
încredere și birourilor de reprezentanță ale întreprinderilor, ver.di se implică în impunerea intereselor
salariaților din întreprinderi și a soluționării problemelor din interiorul întreprinderilor. Mai mult decât
atât, ver.di se implică și pe plan internațional pentru
îmbunătățirea condițiilor de muncă. Și în plus, ver.di
este un sindicat democratic: cine dorește să ia parte
la procedurile codecizionale poate să se implice în
mod activ.

Prin forța conferită de aproximativ 2
milioane de membri, ver.di garantează condițiile de muncă pentru multe
milioane de persoane și se luptă pentru
obținerea unor condiții-cadru echitabile
la nivel social.

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 suficient, concilierea vieții profesionale cu cea familială, echitate
în materie de pensii, o politică de sănătate solidară
și multe altele.

Un sindicat
pentru toți
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.

Formare și
transparență
Membrii ver.di sunt mai informați decât alții,
deoarece profită – gratuit sau la tarife avantajoase – de o ofertă variată de calificări și cursuri de
formare profesională. Revista ”PUBLIK”, destinată membrilor, vă informează periodic despre
societate, economie, politică și cultură. Pe aceste
subiecte există newsletter-uri, precum și informații actuale privind teme sectoriale și activitatea
profesională.
bildungsportal.verdi.de
verdi-bub.de

Beneficii și reduceri
Multe companii cu care cooperăm vă oferă posibilitatea de a face cumpărături la prețuri mici, de
a achiziționa bilete de intrare cu reducere, vă prezintă oferte atractive pentru concedii și călătorii,
precum și oferte de asigurări și finanțare verificate, în condiții avantajoase.

verdi-mitgliederservice.de
Servicii gratuite de informare
la hotline-ul: 0800-83 73 420

Există multe beneficii financiare pentru membrii noștri de sindicat, cum
ar fi: cursuri de pregătire gratuite,
servicii de consultanță variate, întrajutorare în caz de accidente survenite în
timpul liber, reduceri prin intermediul
serviciilor destinate membrilor ver.di
ș.a.m.d. …

O cotizație justă
pentru fiecare
membru
Cine are mai mult, cotizează mai mult – cine are
puțin, cotizează 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.
Completați pur și simplu declarația de aderare
alăturată sau afiliați-vă online.
mitgliedwerden.verdi.de

Și în plus: cotizația sindicală este
deductibilă din impozitul pe venit.

Consiliere și sprijin
Merită să fii membru ver.di. Gama de servicii de
care beneficiază membrii ver.di este largă și variată:
• C
 onsiliere și reprezentare juridică în chestiuni
sau pe probleme privind dreptul muncii sau
dreptul social
• Servicii gratuite de calculare a impozitului pe
salariu oferite de voluntari
• Consiliere inițială gratuită privind dreptul locativ
• Informații și consiliere referitoare la pensii
• Indemnizație zilnică de 25 euro în caz de spitalizare în urma accidentelor survenite în timpul
dumneavoastră liber (și internare la spital de cel
puțin 48 de ore)
• Sprijin acordat de GUV-FAKULTA în caz de daune survenite în cadrul activității profesionale
(cu o cotizație anuală de doar 21 euro)
• Informații și consiliere acordate liber-profesioniștilor fără angajați proprii
• Informații și consiliere destinate persoanelor fără
ocupație
• International Student Identiy Card (ISIC) gratuit
pentru ucenici, studenți și elevi
• Și multe altele …
verdi.de/service

Ușor accesibil:
CENTRUL DE SERVICII ver.di
De luni până vineri
între orele 7.00 – 20.00
Sâmbăta
între orele 9.00 – 16.00
0800-83 73 433 (0800verdide)
Vă rugăm să rețineți: comunicarea
telefonică nu este posibilă decât în
limba germană. Pe e-mail vă stăm la
dispoziție în limba germană și în limba
engleză: info@verdi.de

ver.di în Internet
macht-immer-sinn.de
verdi.de

Afiliați-vă online
mitgliedwerden.verdi.de
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Pentru că nu
sunteți singuri

Beitrittserklärung / Declaraţie de aderare
Änderungsmitteilung / Comunicarea unei modificări

Vertragsdaten / Date contractuale
Titel / Titlul academic

Vorname / Prenumele

Name / Numele
Straße / Hausnummer / Strada / Numărul
PLZ / Wohnort / Codul poștal / Localitatea
Land / Ţara
Telefon / Numărul de telefon

E-Mail / Adresa de e-mail

Beschäftigungsdaten / Tipul de raport de muncă
Angestellte*r / Angajat
Arbeiter*in / Muncitor
Beamter*in / Funcţionar public
Selbständige*r / Activitate independentă
erwerbslos / Fără ocupaţie profesională
Vollzeit / Normă întreagă

Teilzeit / Normă fracţionată

Anzahl Wochenstunden / Numărul de ore lucrate pe săptămână:

Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
Ucenic / Voluntar / Stagiar
Praktikant*in / Practicant
Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
Elev / Student (fără venit din muncă)
Dual Studierende*r / Student al unui program dual
Sonstiges / Altă categorie:
bis / până la

Mitgliedsnummer / Numărul de membru

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
Sunt / am fost angajat la (întreprinderea / secţia / firma / filala)
Straße / Hausnummer / Strada / Numărul
PLZ / Ort / Codul poștal / Localitatea
Branche / Domeniul profesional
ausgeübte Tätigkeit / Activitatea prestată
monatlicher Bruttoverdienst / Venitul brut lunar
euro
Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
Grupa / clasa de salarizare sau remunerare
Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe /
Anii de activitate / de vechime sau grupa pe criteriu de vârstă

Ich möchte Mitglied werden ab /
Doresc să devin membru
de la data de
Geburtsdatum / Data nașterii
Geschlecht / Sexul

weiblich / feminin

männlich / masculin

Monatsbeitrag in Euro /
Cotizaţia lunară în euro
euro
Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.
Cotizaţia de membru reprezintă conform § 14 al statutului ver.di
un procentaj de 1% din venitul lunar regulat brut, suma minimă
fiind de 2,50 euro.

An / Către: ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Ich wurde geworben durch / Mi-aţi fost recomandaţi
de către:
Name Werber*in / Numele membrului
Mitgliedsnummer / Numărul de membru

SEPA-Lastschriftmandat /
Mandat SEPA de debitare directă
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer / Numărul de identificare a
creditorului: DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / Numărul de
referinţă al mandatului va fi comunicat în mod separat.
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.
Autorizez sindicatul ver.di să debiteze direct din contul meu sumele datorate. Concomitent îmi avizez institutul bancar să permită
debitarea contului meu de către ver.di. Observaţie: pot solicita
restituirea sumei debitate în decurs de opt săptămâni de la data
debitării. În această privinţă sunt valabile condiţiile stabilite de mine
cu institutul meu bancar.
Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) /
Titlul academic / Prenumele / Numele titularului contului (numai
dacă diferă)
Straße und Hausnummer / Strada și numărul
PLZ/Ort / Codul poștal / Localitatea

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift / Localitatea, data și semnătura

Datenschutzhinweise / Informaţii cu privire
la protecţia datelor
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung.
Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten
in ihrer jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum
Datenschutz finden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.
Datele dumneavoastră personale sunt colectate, prelucrate și utilizate de către sindicatul ver.di conform directivei
europene pentru protecţia datelor și legislaţiei germane
privitoare la protecţia datelor în scopul justificării și administrării calităţii dumneavoastră de membru.
În privinţa scopului utilizării datelor dumneavoastră se
va efectua o transmitere a datelor dumneavoastră numai
dacă este necesar în vederea îndeplinirii atribuţiilor sindicale și doar către responsabili numiţi special în acest scop.
O transmitere a datelor dumneavoastră către terţi se va
efectua doar cu acordul dumneavoastră explicit.
Legislaţia germană și europeană referitoare la protecţia
datelor se aplică în versiunea în vigoare la data respectivă.
Mai multe informaţii cu privire la protecţia datelor puteţi
citi accesând link-ul: https://datenschutz.verdi.de.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen
meiner Daten an 1) und nehme die Datenschutzhinweise zur Kenntnis.
Prin prezenta îmi confirm aderarea la sindicatul ver.di / înștiinţez ver.
di cu privire la modificarea datelor mele personale 1) și iau la cunoștinţă informaţiile referitoare la protecţia datelor .
Observaţie: traducerile în limba română au doar un scop orientativ.
Valoare juridică au doar textele în limba germană.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / Câmpurile necorespunzătoare se vor tăia

W3622-29-0618 rumänisch

Ort, Datum und Unterschrift / Localitatea, data și semnătura

