Lucrătorii imigranți din industria
construcțiilor și din agricultură pot deveni
membru anual în IG Bauen-Agrar-Umwelt
conform art. 8 alin. 9 al statutului din Berlin
2017, așa cum s-a decis de sindicat la
data de 28.01.2020. Calitatea de membru
începe odată cu plata contribuției și se
încheie după doisprezece luni fără
reziliere, dacă aceasta nu este reînnoită.
Contribuția se compune din contribuțiile
actuale salariu minim 1 construcții pentru
industria construcțiilor, respectiv salariul
minim legal pentru agricultură pentru
o perioadă de angajare de 6 luni, precum
și suma minimă la primirea șomajului
(ALG II) 5,50 € pentru celelalte 6 luni
rămase. Contribuția anuală se percepe
pentru 12 luni în avans.

Contribuția de membru
Contribuția anuală se ridică
• în industria construcțiilor
la 1.1.2021 187,20 €.
• în agricultură
la 1.1.2021 146,40 €.
Contribuția anuală actuală la www.igbau.de.

www.igbau.de

Servicii
În această sumă sunt incluse următoarele
prestații:
Protecția drepturilor de muncă și

sociale în Germania imediat.
Eliberarea de pretențiile de rambursare

a costurilor deja rezultate din calitatea
de membru.
Consiliere și informare

Sprijin în caz de grevă

Asigurarea de răspundere civilă pentru

daune, de exemplu la autovehicule și
echipamente în cadrul prestațiilor ce
rezultă din contractul colectiv de muncă
cu GUV/Fakulta.
Informații despre modificările

importante a situației juridice sau
despre conflicte de muncă. Dacă
există, în limba maternă
Număr de apel telefonic central pentru

solicitări de servicii la facts – die Infoline GmbH. Preluarea apelului în limbile
principale. Prelucrarea solicitărilor
telefonice de către Uniunea Europeană
pentru întrebări ce privesc lucrătorii
imigranți (EVW).

rumänisch

(angajați detașați, personal sezonier, ajutoare de recoltat, angajați cu contract de muncă)
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Calitatea de membru anual pentru lucrătorii imigranți

Puternici
împreună!
IG BAU este sindicatul tău

www.igbau.de

IG BAU este sindicatul din Germania responsabil pentru sectoarele de construcții
și agricole. Are birouri în toată Germania. Un sindicat este o asociație de muncitori.
În Germania, sindicatele sunt împărțite pe sectoare/ramuri.
Sindicatele negociază contracte colective pentru companii sau sectoare, care oferă mai tot
timpul condiții mai bune decât cele prevăzute prin lege. De asemenea, te sprijină în cazul
problemelor în dreptul muncii și în dreptul social. Sindicatele sunt finanțate prin contribuțiile
membrilor săi. Prin aceasta, ele sunt independente față de politicieni și angajatori. Aderența
la sindicat este voluntară și angajatorul nu va fi informat.

Deveniți membru!
IG BAU oferă aderență pentru
lucrătorii migranți. Poți să devii
membru la sindicatul IG BAU dacă
 lucrezi doar temporar în
Germania

Aderența se sfârșește după 12 luni dar poate fi
reînnoită în fiecare an. Din prima zi sunt incluse:
sfaturi și informații gratuite,
reprezentanța în instanță în dreptul
muncii și dreptul social,

 în agricultură sau construcții și

ajutor/suport în cazul în care angajatorul
vă face răspunzător pentru daune la locul
de muncă și mașina de firmă

 nu ai resedința în Germania.

și multe altele.

+

+

Contribuția este minoră, deoarece lucrătorii sezonieri sunt doar pe o durată scurtă în Germania.
Pe ultima pagina o să găsești mai multe detalii.

Te interesează?
Sună la numărul central care dispune de diferite limbi:

0391 4085-

105 pentru engleză germană
106 pentru bulgară
107 pentru romană
108 pentru poloneză
114 pentru bosniacă-croată-sârbă
921 pentru rusă
922 pentru maghiară

@
sau scrie un E-Mail:
Toate limbile

mobil@igbau.de

