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Îți cunoști drepturile de  
angajat în Danemarca?

Danemarca este pe locul doi în Europa 
când vine vorba de salarii și condiții bune 
de muncă pentru angajați, specialiști și 
direcțiune. 

Spre deosebire de cele mai multe țări 
europene, piața de muncă daneză este 
construită în primul rând pe acorduri 
colective între angajator și organizațiile 
angajaților, asigurând-se astfel un grad 
ridicat de consens pe piața muncii.

Cele mai multe condiții de muncă se 
negociază la nivel național și de companie 
în acord cu nevoile specifice ale fiecărei 
companii. Împreună, angajații și angajatorii 
încheie acorduri reciproc obligatorii 
privind problemele pieței de muncă. 
Guvernul intervine cât mai puțin posibil 
în reglementarea condițiilor de salariu și 
muncă.

Acesta este motivul pentru care 
majoritatea angajaților din Danemarca 
sunt membrii unui sindicat. Numărul 
acestora este unul dintre cei mai mari din 
lume. De fapt, aproape 66% dintre toți 
angajații sunt membrii unui sindicat și 
colegii tăi danezi se așteaptă ca și tu să 
devii unul.
 

Sindicatele FH au contribuit la crearea 
unor condiții bune pentru salarii și munca 
în Danemarca sub forma unor acorduri 
colective la nivel național.

Angajații din Danemarca au luptat mult 
pentru a primi dreptul de a încheia 
acorduri colective la locul de muncă. 
Aceste acorduri determină regulile privind 
salarierea, pensia, orele de munca, șamd. 
De aceea este important să existe un 
acord colectiv cu angajatorul tău.

Dacă ai îndoieli legat de măsura în care 
există un acord colectiv la locul tău de 
muncă sau dacă dorești să știi ce reguli ți 
se aplica, poți contacta filiala locală 3F.
 

Când ești membru, sindicatul te 
poate ajuta cu următoarele:
• Asigurarea unor condiții bune pentru 

salariu și angajare
• Consiliere despre condițiile daneze 

de muncă și munca în general în 
Danemarca

• Examinarea contractului tău de 
angajare și consiliere privind condițiile 
tale de angajare

• Ajutor și asistență juridică pentru 
soluționarea problemelor privind munca 

• Negocierea acordurilor colective
• Salariu de grevă pe perioada 

conflictelor de muncă oficiale
• Ajutor și consiliere în legătură cu  

salariul, pensia și condițiile de muncă 
• Ajutor cu îmbunătățirea mediului tău de 

muncă 
• Consiliere și ajutor despre cursuri și 

calificări profesionale 

Este foarte important de știut că nu 
toate instituțiile care-și spun sindicat, au 
acorduri colective cu angajatorii sau pot să 
te ajute. Doar așa-numitele sindicate FH 
au un acord la nivel național cu angajatorii 
și pot să te ajute pe baza acestor acorduri. 
De aceea este foarte important să fii 
membru doar în sindicatele afiliate FH.
 

Vizitează www.FHO.dk și află care sindicat 
are un acord național în sectorul tău de 
muncă și aderă la acel sindicat.

Pentru mai multe informații, contactează-l 
pe Anthony Sylvester
e-mail: anthony.sylvester@3f.dk 
tel.: +45 70 300 300
mobil: +45 40 4360761

Această broșură este pentru tine dacă 
dorești informații despre drepturi-
le tale ca angajat în Danemarca și 
despre cum un sindicat te poate 
ajuta.

Pentru mai multe informații contacte-
ază-l pe Anthony Sylvester: 
anthony.sylvester@3f.dk
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