Este mult mai bine dacă
vă afiliați și deveniți
membru.
Există multe motive pentru a vă alătura 
IG Metall.
Rumänisch

IG Metall: împreună pentru 
o viață bună.
Doriţi să vă implicaţi pentru venituri mai bune, condiţii de
muncă excelente şi mai multă corectitudine? Şi noi.

O viață bună înseamnă de fapt o
activitate bună și eficientă.
Noi – IG Metall: avem peste 2,2 milioane de membri şi
ne implicăm în mod constant în crearea unor condiţii
bune de muncă. Căci munca este un element definitoriu
al vieţii noastre. Pentru a putea face posibil un trai bun,
este nevoie de puterea modelatoare a unei comunităţi
puternice.
Contractele colective de muncă stabilesc standarde

Doriţi condiţii reglementate şi să
aveți dreptul la acestea?
Cea mai mare realizare a noastră sunt contractele colective de muncă. Acestea reglementează condiţiile de
muncă, cum ar fi cuantumul veniturilor, timpul de lucru
săptămânal, dreptul la concediu şi sporurile, dreptul la
angajarea în companie după programul de ucenicie la
locul de muncă, dreptul la formare continuă şi perfecţionare şi posibilitatea timpului de muncă parţial înainte de
pensie. Acestea sunt aplicabile în industria metalurgică şi
a produselor electrice, în industria fierului şi oțelului, în

ramurile industriei textile şi a îmbrăcămintei, industriei
lemnului şi a maselor plastice, în IT&C şi pentru mecanicii auto şi electricieni. Iar acestea nu au efecte numai asupra societăţilor care sunt obligate să respecte contractul
colectiv, ci stabilesc standarde pentru întreaga ramură.
www.igmetall.de/tarife
Protecţie juridică

Art. 27 a statutului IG Metall

Doriţi să beneficiaţi de consiliere
şi reprezentare profesionistă?
Răspundem la toate întrebările dumneavoastră privind
cadrul de muncă. Suntem alături de dumneavoastră
cu sfaturi şi fapte, indiferent dacă este vorba despre
încadrarea corectă în grupe, verificarea contractelor de
muncă sau a certificatelor, a deciziilor de concediere sau
a deciziilor de pensionare. În cazul unor diferende, puteţi
apela la consilierea juridică gratuită din partea noastră.
Vă reprezentăm extra-judiciar, şi bineînţeles, dacă este
necesar, şi în faţa instanţei. Iar acest lucru este valabil şi
pentru toate situaţiile privind drepturile dvs. care rezultă
din legislaţia muncii şi din legislaţia privind contribuţiile
sociale – deci şi faţă de agenţia de ocupare a forțelor de
muncă, casele de asigurare de sănătate, asigurare pentru
pensionare sau asociaţiile profesionale.
www.igmetall.de/rechtsschutz
Asistenţă Art. 23 şi 24 din statutul IG Metall

Doriţi să vă implicaţi şi să faceţi acest
lucru împreună cu alte persoane?
Vă ajutăm pe dvs., pe colegii şi colegele dvs. în cazul
unor diferende privind activitatea: reprezentanţii noştri

sunt bine pregătiţi, IG Metall cunoaşte foarte bine
situaţia de la fața locului, iar angajamentul lor este
solicitat în mod expres. Nu se poate renunţa la IG Metall
atunci când sunt înfiinţate comitete de întreprindere sau
atunci când apar diferende privind aplicarea unor tarife
obligatorii. Dacă se ajunge la grevă în cazul conflictelor
de muncă, vom achita pentru fiecare zi de grevă o
indemnizaţie echivalentă cu salariul.
www.igmetall.de/leistungen
Alte servicii Art. 26, 28, 30 din Statutul IG Metall

Se termină solidaritatea la ieşirea 
pe poarta întreprinderii?
Suntem alături de dvs. şi în cazul accidentelor care 
au loc în afara locului de muncă. Asigurarea noastră
pentru timpul liber este valabilă la nivel mondial,
indiferent dacă aţi avut accidentul acasă, în grădină sau
în timpul unei călătorii: indiferent dacă aţi avut accidentul cu maşina, motocicleta sau mountain-bike-ul – în
cazul unei perioade de spitalizare de peste 48 de ore
este valabilă asigurarea.
IG Metall vă ajută şi în cazul unor situaţii de urgenţă
speciale. Indiferent dacă este vorba despre o situaţie de
urgenţă personală sau colectivă, cum au fost de exemplu
inundaţiile din 2013, puteţi solicita ajutor financiar.
Dacă se ajunge în cele mai grave situaţii, acordăm ajutor
supravieţuitorilor. Casele de asigurări de sănătate au
eliminat din lista lor de servicii ajutorul de deces,
începând din anul 2004. IG Metall continuă să achite
acest ajutor.
www.igmetall.de/leistungsrechner

tall sau trimiteți-l la adresa: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder und Erschließungsprojekte,

Domiciliu *

Angajat în întreprinderea/cod poştal/localitate

Strada *

Cod poştal *

Nr. casă *

Sex *
M= bărbat
W= femeie

 pe perioadă determinată de la ____________________________________

 full-time  part-time

Profesie/activitate/studii superioare/calificare

E-mail privat

E-mail la serviciu

Ţara *

Data naşterii * (zi I lună I an)

Informații suplimentare găsiți pe www.igmetall.de/beitreten

Telefon (  la serviciu  privat )

Cetăţenie *

(se completează de către IG Metall)

Prenume *

Nume *

Declaraţie de adeziune

Nr. membru

ligatorii

BIC

Titular/-ă cont

Număr cont

Cod bancar

Lună

An

Venit brut*

de la ___________________ până la ____________________

Număr membru solicitant/solicitantă

✗
Localitate, dată, semnătură de adeziune*

Declaraţie de adeziune
Confirm corectitudinea datelor mele personale, pe care le pun la dispoziţia IG
Metall în scopul înregistrării datelor legate de adeziunea mea. Sunt de acord ca
IG Metall şi delegaţii de sindicat să colecteze, prelucreze şi utilizeze date personale în scopul îndeplinirii sarcinilor statutare şi cu respectarea normelor
prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor. Indexarea contribuţiei în
funcţie de evoluţia veniturilor se face printre altele de către delegaţii sindicali
din întreprindere. În acest context, din datele publice ale întreprinderii, cum
sunt activitatea şi categoria salarială aferentă, se determină salariul lunar şi
contribuţia de membru de sindicat. Folosirea datelor în scopuri de marketing
nu este posibilă.

_____________________________________

solicitat de (nume, prenume)

Cum se numeşte instituţia de învăţământ superior? ____________________________

 studii superioare în paralel  studii superioare

 calificare

 contract de detaşare/de prestări servicii
Cum se numeşte întreprinderea angajatoare? ________________________________

Contribuție **

✗Localitate / Dată / Semnătură pentru retragere

Zi

Deschis începând cu data de:

În cazul în care nu aveţi la îndemână codurile IBAN şi BIC, vă rugăm să indicaţi numărul de cont şi BLZ (codul băncii)

D E

IBAN

Date bancare Banca/filiala

Mandat SEPA de retragere din cont (retrageri recurente)
Numărul de identificare ca creditor al IG Metall: DE71ZZZ00000053593
Referinţă mandat: Nr. membru01
Prin prezenta împuternicesc IG Metall ca la scadenţa stabilită să retragă din contul meu,
prin notă de debit, contribuţia lunară de 1% din salariul lunar brut, pe care o datorez în
conformitate cu articolul 5 din statutul sindicatului. În acelaşi timp dispun institutului
meu de credit să dea curs notelor de debit prin care IG Metall face retrageri din contul
meu.
Notă: am posibilitatea ca în decurs de opt săptămâni, începând cu data debitării, să solicit restituirea sumei debitate. În această situaţie sunt valabile condiţiile pe care le-am
stabilit cu institutul de credit. Dacă intervin modificări ale datelor mele, mă oblig să le
comunic imediat IG Metall.

*Vă rugăm să completaţi câmpurile o
**Se completează de către IG Metall
Stand März 2015 ungarisch

Predați acest document: reprezentanților sindicali / oamenilor de încredere IG Metall de la biroul administrativ IG M
60519 Frankfurt am Main

în

districte

peste
	 de reprezentanţe

peste

peste
	 de funcţionari activi

Suntem prezenți la fața
locului – în întreaga
Germanie.
www.igmetall.de/vor-ort

Prezenți la fața locului.
De la Flensburg până în Lörrach, de la Aachen 
până în Bautzen.

twitter.com/igmetall
youtube.com/igmetall

facebook.com/igmetall
flickr.com/igmetall

IG Metall creează conexiuni.
Suntem numeroși. Alăturaţi-vă
şi dvs!

milioane de membri

IG Metall-Vorstand
FB Mitglieder und Erschließungsprojekte
60519 Frankfurt am Main

peste
	 de unităţi în 30 de domenii

peste
	 de comitete de întreprindere IG Metall în

Vă rugăm să depuneţi documentul la
Comitetul de întreprindere, la reprezentanţii
IG Metall sau la IG Metall din locaţia dvs.
Sau introduceţi-l într-un plic şi trimiteţi-l
înapoi. Preferaţi să deveniţi membru direct
prin internet?
www.igmetall.de /beitreten

Da, doresc să mă implic.

Fiţi întotdeauna la curent

Doriţi să fiţi informat/-ă şi să fiţi la
curent cu cele mai recente evoluţii?
Vă informăm detaliat cu privire la temele sociale şi sindicale prin broşurile, ghidurile şi secțiunea informativă de
pe internet. În cadrul seminarelor noastre vă instruim și
vă ajutăm din punct de vedere organizaţional şi sindical.
Dispunem, de asemenea, de multe reţele pentru schimbul
practic de informaţii, reţele dedicate de exemplu femeilor,
studenţilor sau persoanelor cu calificare înaltă.
Revista dedicată membrilor noştri metallzeitung vă
oferă lunar informaţii noi, rapoarte, reportaje şi alte
informaţii interesante din câmpul muncii.
Toate ofertele sunt gratuite pentru membri.

„Un muncitor din industria metalurgică
depinde de apartenenţa în cadrul IG Metall,
dacă dorește să fie reprezentat eficient și
corespunzător în zona socială.”
Din Hotărârea Curţii Federale de Justiţie a Republicii
Federale Germania, pronunţată la data de 10.12.1984, 
II ZR 91/84

Vă stăm la dispoziţie dacă aveţi întrebări privind
apartenenţa la IG Metall sau cu privire la alte aspecte
privind condiţiile de muncă bune şi sigure.

mitglieder@igmetall.de
069 66 93-2221

Wir. Die IG Metall.
Sindicatul se prezintă.
Doriţi să aflaţi mai multe informații despre IG Metall?
Revista noastră „Wir. Die IG Metall.” prezintă într-un
mod elocvent valorile firmei noastre, ce oferim şi ce
înseamnă sindicat. Aceasta este parte din toate pachetele
informative şi poate fi comandată gratuit la

www.igmetall.de/duauch
„Über-Uns-Portal” poate fi găsit la
wir.die-igmetall.de
Rămânem conectaţi şi informaţi.
Abonaţi-vă la ghidul nostru informativ pe adresa
www.igmetall.de/infoservice
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Mai aveţi întrebări
suplimentare?

