Pensia
Dacă angajatorul dvs. face parte dintr-o organizaţie
patronală sau este acoperit de o convenţie de aderare,
dvs. sunteţi acoperit de un regim de pensii la care este
obligat să contribuie angajatorul dvs. De regulă, plăţile
reprezintă 12 % din salariul lunar brut, din care dvs.
trebuie să plătiţi 4 %, iar angajatorul dvs. trebuie să
plătească restul.
Multe case de pensii oferă un regim de sănătate, ceea
ce însemnă că dvs. aveţi dreptul la tratament gratuit
de exemplu de masaj sau de fizioterapie. Pensia dvs.
conţine şi un număr de asigurări - de exemplu în caz de
deces sau de boală critică. Întrebaţi sindicatul dvs. despre regulile care se aplică firmei la care sunteţi angajat.
Vacanță
Conform legislației daneze, aveți dreptul la 25 de zile
de concediu pe an cu salariu de vacanță echivalent cu
12,5% din salariu. Pentru vacanța ce o så o tineti până
la 30 aprilie 2020, plata pentru concediu este calculată în funcție de salariul dvs. din 2018.
În perioada 1 mai - 31 august 2020, indemnizația de
vacanță este calculată din salariul dvs. în perioada 1
ianuarie - 31 august 2019.
De la 1 septembrie 2020, se calculează plata de concediu (12,5%) din salariul dvs. actual (vacanță concurentă). Aici veti câștiga 2,08 zile pe luna, care pot fi
tinute în luna următoare.
Acordurile vă oferă, de asemenea, 1 săptămână suplimentară de vacanță (a 6-a săptămână).
Despre sindicat
80% din totalul lucrătorilor în construcții sunt organizați în sindicatele BAT. Sindicatele au contracte colective pentru toate domeniile din sectorul construcțiilor

din Danemarca și în fiecare an asigură miliarde de
coroane în compensație membrilor lor. Sindicatele din
BAT organizează toți lucrătorii în construcții și încheie
contracte colective cu toate companiile, indiferent de
naționalitatea lor.
Condițiile bune de lucru din Danemarca sunt create de noi toti impreunå, de aceea avem nevoie și de
tine. Dacă dvs. și colegii dvs. vă alăturați sindicatului,
sindicatul vă va ajuta să vi se asigure condiții bune de
plată și de muncă. De asemenea, veți primi asistență
personală dacă, de exemplu, sunteți rănit sau dacă
firma falimentează. Înscrieți-vă înainte să aveți nevoie
de ajutorul nostru, tot asa cum plătiți o asigurare înainte de producerea pagubelor.
Aveți întrebări?
Acest prospect conține doar o mică parte din regulile
care se aplică pe piața muncii daneze. Dacă doriți să
aflați mai multe sau aveți întrebări, contactați sindicatul.
Contactați 3F BJMF
- Sindicatu muncitorilor de constructii din Copenhaga

Mølle Allé 26, 2500 Valby
Kati Niculae
Telefon celular: +45 2777 3599 / E-mail: 0103-55@3f.dk
Impreună - suntem mai puternici!
www.3f.dk/bjmfimmigrant

BAT – Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (Cartelul sindicatelor din
construcţii, instalaţii şi sectorul lemnului) - este o asociaţie a sindicatelor din profesiunile antrenate în construcţii din D
 anemarca
şi este constituită din: 3F, Dansk EL-forbund, Malerforbundet,
Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, HK şi Teknisk Landsforbund. BAT reprezintă aproximativ 80.000 de angajaţi.
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de muncă. Dacă aveţi acorduri privind durata timpului
de muncă în care se prevăd mai mult de 37 de ore de
muncă pe săptămână, este întotdeauna o idee bună
să le parcurgeţi împreună cu sindicatul dvs.
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Bine aţi
venit în
Danemarca!
Verificaţi-vă contractul
colectiv de muncă!
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Bine aţi venit în Danemarca!

lucrate, salariul pe perioada de boală, contribuţia la
concediu, contribuţia la pensie şi contribuţia la zilele
de sărbătoare. Dacă scrie ceva despre avans la salariu,
trebuie să verificaţi dacă suma se potriveşte cu suma
primită de dvs.

Drepturile dvs.
pe un şantier
danez
Bine aţi venit în Danemarca. Angajaţii de pe şantierele
daneze au o serie de drepturi care au fost stabilite
în contractele colective de muncă încheiate pentru
fiecare categorie profesională. Dacă dvs. lucraţi pentru
o firmă acoperită de un contract colectiv de muncă,
aveţi aceleaşi drepturi ca şi colegii dvs. de muncă
danezi.
Pe scurt despre contractele c
 olective de muncă
În Danemarca nu este guvernul, ci partenerii pieţei de
muncă cei care hotărăsc regulile în vigoare pe piaţa de
muncă. Regulile sunt scrise într-un contract colectiv
de muncă, care este o înţelegere colectivă între sindicatul dvs. şi o organizaţie patronală/firma dvs.

Durata timpului de muncă
Durata timpului de muncă este în mod normal fixată
la 37 de ore pe săptămână şi trebuie să fie cuprinsă
între orele 6.00 şi 18.00, de luni până vineri. Alt timp
de muncă trebuie să fie stabilit în scris între angajat
şi angajator. Nu uitaţi să notaţi cât anume munciţi şi
unde munciţi. Scrieţi într-un calendar şi păstraţi o copie
a fişei săptămânale pe care o predaţi angajatorului dvs.

• Număr personal/Număr • Informaţii privind contraînregistrare firmă
ctul colectiv de muncă
Certificatul de angajare trebuie să fie semnat în două
exemplare şi de dvs. şi de angajatorul dvs.

În Danemarca nu există un salariu minim pe economie
stabilit prin lege. De aceea, dvs. trebuie să ştiţi întotdeauna la ce firmă sunteţi angajat şi dacă angajatorul
dvs. a încheiat un contract colectiv de muncă. Acest
lucru îl puteţi face contactând sindicatul dvs. local.

Salariul minim
Salariul se stabileşte de către dvs. şi angajatorul dvs. pe
baza contractului colectiv de muncă. Salariul minim depinde de categoria dvs. profesională. Nu uitaţi că salariul
minim nu este decât un punct de plecare pentru negocierea salariului. În tabelul de mai jos găsiţi tarifele în vigoare
din martie 2020 până în februarie 2021. Și rata medie care
reflectă salariul minim + rezultatul negocierii locale.

Certificat de angajare
Când lucraţi la un loc de muncă danez, trebuie să aveţi
un certificat de angajare, care trebuie să cuprindă
următoarele:
• Adresa
• Forma de salarizare:
• Numere de telefon
– salariu pe orå sau
• Data începerii muncii
– salariu pe acord

Fluturaşi de salariu
Fiecare angajat care lucrează pentru o firmă acoperită
de contractul colectiv de muncă trebuie să primească
un fluturaş de salariu de fiecare dată când primeşte
salariul. Informaţiile cele mai importante care trebuie să
fie conţinute de fluturaşul de salariu sunt: tariful pe oră,
numărul de ore lucrate, plata pentru orele suplimentare

Ore de muncă suplimentare şi m
 unca
efectuată sâmbăta şi duminica
Dacă munciţi mai mult de 37 de ore pe săptămână
sau dacă munciţi sâmbăta şi duminica, aveţi în mod
normal dreptul la plată suplimentară. De obicei, primiţi
+50% mai mult pentru primele trei ore de muncă
suplimentară şi +100% mai mult pentru restul. Nu uitaţi
că trebuie să primiţi salariu pentru TOATE orele dvs.

Categorie
 rofesională
p
Muncitor în beton/
Muncitor în beton armat
Instalator
Zidar

Salariul minim brut
pe oră începând cu
martie 2020

Rata medie brută
pe oră a anului
2019*

128,65 kr. / 17,25 €

188,85 kr. / 25,27 €

132,10 kr. / 17,71 €

211,33 kr. / 28,28 €

151,40 kr. / 20,29 €

201,62 kr. / 26,98 €

Tâmplar

128,40 kr. / 17,21 €

194,19 kr. / 25,98 €

Zugrav

130,35 kr. / 17,47 €

174,31 kr. / 23,32 €

Electrician

133,70 kr. / 17,92 €

205,29 kr. / 27,47 €

132,10 kr. / 17,71 €

211,33 kr. / 28,28 €

Instalator gazowy

*Sursa: Statisticile privind salariile DA

