
Uniunea norvegiană pentru Alimentaţie şi Muncitori Aliaţi (NNN)

Bun venit la NNN
Ca membru vei observa că se va avea grijă de interesele tale 
în cel mai bun mod posibil, în special de condiţiile salariului 
şi de muncă. În această broşură îţi vom povesti cum.

Rumensk
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        Prin intermediul unei comunităţi 
extraordinare, NNN va asigura 
vizibilitatea ca organizaţie şi pentru 
fi ecare membru în parte.

Uniunea norvegiană pentru Alimentaţie şi Muncitori Aliaţi (NNN)

NNN este un sindicat în LO care organizează circa 30 000 de angajaţi în întreaga ţară. Uniunea a fost fondată în 
1923. Avem aşadar mai mult de 90 de ani de experienţă în privinţa întemeierii contractelor colective de negociere. 
Suntem specialişti în condiţiile salariale şi de muncă, şi suntem mândri de ce am realizat.

NNN nu aparţine partidelor politice şi este independentă. Dar asta nu înseamnă că suntem fără opinii. Ne angajăm 
în fi ecare zi în toate relaţiile semnifi cative pentru membrii noştri. Avem pretenţia ca partidele să contribuie la cadrele 
apărării din industria noastră, şi participăm la audieri în Stortinget. Ne angajăm în munca internaţională şi dăm 
printre altele sprijin economic importantelor Ajutoare de lucru necesare poporului din ţară şi din străinătate.

Suntem o uniune care doreşte să se impună în dezbaterea societăţii.
Ştim că membrii noştri preferă discuţia clară.

NNN deţine asociaţii locale şi coordonatori populari în întreaga ţară, acolo unde membrii 
pot primi ajutor sau pot participa la activităţi.

La locurile de muncă sunt membrii noştri organizaţi în cluburi cu proprii lor reprezentanţi 
care sunt susţinuţi. Biroul principal se afl ă în Oslo.

Ne puteţi urmări pe 
pagina noastră de 

internet:   

nnn.no 

Majoritatea dintre noi o ducem bine la serviciu. Dar ştim totodată că 
viaţa la serviciu a devenit mai grea. Mulţi au probleme cu primirea 
salariului care li se cuvine. Sau nu constituie obiectul discuţiilor 
salariale locale.

Unii sunt concediaţi pe nedrept. Alţii sunt amânaţi pentru dumping 
social. Foarte mulţi trec printr-o situaţie nesigură la serviciu după o 
reorganizare a uniunii.

În asemenea situaţii ai nevoie să fi i organizat şi să deţii un contract 
de negociere colectiv pentru a te putea referi la el. Atunci se impune 
să ai un sindicat în spate, ca să nu fi  călcat în picioare.

Aparţinând unei uniuni eşti mai sigur. Împreună cu alte organizaţii 
contribui la contracte de negociere colectivă bune şi la o viaţă de 
muncă serioasă.

NNN are competenţă specială pentru nevoile şi dorinţele privind 
mijloacele de ajutor al lucrătorilor.

Vă veţi îmbunătăţi viaţa de zi 
cu zi în calitate de membru  
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Ca membru ai acoperirea următoarelor asigurări colective:

LO favør Kollektiv Hjem (LO avantaje Chiria casei) – o asigurare  
completă a mobilierului şi bunurilor imobiliare. Acoperă, între altele, avariile  
prin incendiu, explozii şi pe cele produse de apă, tâlhărie şi furtul bicicletelor.

LO favør Grunnforsikring (LO avantaje Asigurare de bază) – Vă acoperă pe dvs., 
soţul/soţia/partenerul/partenera şi copiii necăsătoriţi care locuiesc la domiciului dvs., 
cu vârsta mai mică de 21 de ani, pentru deces din orice cauze, în întreaga lume.

LO favør Fritidsulykkesforsikring (LO avantaje Asigurare pentru accidentele din 
timpul liber) –  acoperă moartea sau invaliditate medicală de durată după accidentele 
din timpul liber. Acoperă, între altele, cheltuielile cu tratamentele medicale şi dentare, 
dar şi tratamentele/şederile în saloane pentru urgenţe şi clinici particulare, în funcţie 
de acordul anterior cu compania de asigurări.

Deoarece reglementările noastre de asigurări sunt colective şi se referă la toţi 
membrii, preţurile noastre sunt reduse. Ca membru nu plăteşti nimic în plus peste 
cotizaţia de membru. Suplimente 

contractuale

Scheme 
colective

LO favør este un program de loialitate pentru toţi membrii LO 
(Confederaţia norvegiană a uniunilor sindicale). 
Consultaţi LOfavor.no pentru informaţii detaliate suplimentare.

Sunteţi bine asigurat când 
sunteţi membru de sindicat

Prezentare generală a avantajelor pentru membri:
Aici poţi citi despre unele dintre numeroasele avantaje de a fi organizat şi de a avea contracte colective de negociere:

  ТЕМА NEORGANIZATĂ ORGANIZATĂ
 FĂRĂ ACORD COLECTIV CU ACORD COLECTIV 
SALARIILE  Nici un drept de propunere sau Dreptul de propunere şi dreptul de vot 
 drept de vot

SALARIUL Nici o regulă Salariul contractual. Minimum 173,10 NOK  
  pe oră (începând cu 1.05.2016).
  Drept la alegerile locale anuale discuţii

TIMPUL DE LUCRU 40 de ore pe săptămână  37,5 ore pe săptămână

ORELE SUPLIMENTARE 40% cu majorare Minimum 50% cu majorare

MAJORAREA PENTRU NOAPTE  Nici o regulă  Majorarea contractuală
ŞI SFÂRŞITUL DE SĂPTĂMÂNĂ 

MAJORAREA PENTRU MUNCA  Nici o regulă  Majorarea contractuală
PE SCHIMBURI 

PENSIA CONTRACTUALĂ (AFP    Nu poate coborî cu AFP Dreptul de salariu contractual la AFP
= PENSIE BAZATĂ PE ACORD)  de la 62 de ani

INFLUENŢA Legea societăţilor comerciale Acordul principal dă un şir de dreptuluri
   la majorare. Împreună cu altele interesul 
  tău este auzit! 
  
CONCEDIERILE Trebuie să-ţi plăteşti propriul avocat Dreptul gratuit de ajutor şi asistenţă de 
  la uniune şi societate 

CONCEDIUL 4 săptămâni şi o zi, 10,2% bani de concediu 5 săptămâni, 12% bani de concediu 
 
LEZIUNILE PROVOCATE  Trebuie plătit propriul avocat Ajutorul şi asistenţa de drepturi gratuite 
LA SERVICIU  de la uniune şi societate

EDUCAŢIA Nici un sprijin Sprijinul de la fondurile de educaţie LO, 
  cursuri şi conferinţe gratuite în uniune 
  şi societate

GREVA / LOCKOUT  Nici un sprijin, nici un ajutor de şomaj  640 NOK pe zi
  590 NOK pe zi sub un an de calitate de membru
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Venit NOK 325.000

Cotizaţia la confederaţie (1,4%) NOK  4.550

Cotizaţia la departament (0,2%) NOK  650

Cotizaţii brute pe an NOK  5.200

Deducere din impozit kr 3.850 (28%) (2013) NOK  1.078

Asigurare pentru concediu NOK         249*

Asigurare de bază NOK         312*

Asigurare colectivă a domiciliului NOK      2.893**

Total, avantaje NOK  4.532

Cotizaţii nete pe an NOK  668
Cotizaţii nete pe oră NOK             0,35

Cât costă cotizaţia la NNN?
Unul dintre cele mai puternice argumente împotriva înscrierii în sindicat este 
că are un cost prea ridicat. Calculul de mai jos arată contrariul, şi anume: 
cotizaţia la NNN este chiar ieftină.

* Pentru o persoană care benefi ciază   
 de asigurare
** Asigurarea conţinutului 
 domiciliului, suma intenţionată 
 asigurată NOK 1.200.000

Asigurarea colectivă a domiciliului 
LOfavør este singura asigurare din 
Norvegia a conţinutului domiciliului fără 
sume mari de plată.

Avantaje 
utile

Cotizaţii de membru
Calitatea de membru sindical costă bani. Cu toate acestea, a nu fi  membru costă mult mai mult.
Cotizaţia de membru este calculată ca procent din salariul brut, cu 1,4% destinaţi confederaţiei şi 0,2% destinaţi 
sindicatului local. De fapt, în practică plătiţi mai puţin de atât, deoarece cotizaţia sindicală este deductibilă din 
impozit. Cotizaţia de membru include şi câteva avantaje din domeniul asigurărilor şi al calităţii de membru.

Chiar dacă plătiţi pentru a fi  membru sindical, primiţi înapoi mult mai mult. Pentru cei care lucrează în companii 
care plătesc doar 10,2% indemnizaţie de concediu şi care nu plătesc pentru sărbătorile publice cu dată variabilă, 
un acord cu privire la salariu înseamnă că aveţi un câştig suplimentar anual de 10-20.000 NOK. În plus, veţi avea 
dreptul de a negocia salarii şi condiţii de lucru separate, iar asistenţa pentru toate acestea va fi  asigurată de 
sindicatul local şi de confederaţie. Împreună cu acordul pentru salariu, veţi avea dreptul şi la schema de pensionare 
timpurie contractuală (AFP), în plus faţă de pensia ocupaţională obligatorie (OTP) şi asigurarea naţională.

Unde merge cotizaţia dvs. de membru?
• Plata sumelor de sprijin pentru greve
• Burse pentru membrii care doresc să se instruiască şi să urmeze cursuri de formare continuă
• Cursuri pentru membri şi reprezentanţii sindicali
• Salarii pentru cei care lucrează în sindicate şi confederaţie. Aceştia vă asistă în cazul disputelor, între altele,  
 pregătesc solicitări şi negociază acorduri de plată. Aceştia lucrează de asemenea pe teren pentru a se opune  
 dumping-ului social
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NNN are coordonatori regionali 
în întreaga ţară

• NNN poate solicita un acord cu privire la salariu dacă 
 există sufi cienţi membri.

• Ca lucrător angajat, puteţi fi  membru al NNN

• NNN oferă cea mai bună asigurare din Norvegia a conţinutului 
 domiciliului, prin intermediul LOfavør

• NNN este sindicatul LO pentru lucrătorii din industria alimentară 
 şi a băuturilor. LO are în total 900.000 de membri.

Ştiaţi că:

Verifi caţi cluburile 
şi diviziile din 
regiunea dvs. 

la adresa 
nnn

FINNMARK

HEDMARK

HORDALAND

MØRE OG ROMSDAL

NORD-TRØNDELAG

NORDLAND

OPPLAND

OSLO OG AKERSHUS

SØR-TRØNDELAG

TELEMARK

VEST-AGDER

VESTFOLD

TROMS

ØSTFOLD

SOGN OG FJORDANE

ROGALAND

BUSKERUD

AUST-AGDER

     Alăturaţi-vă, puteţi contribui 
la acorduri bune cu privire la salarii 
şi la un loc de muncă demn.

Dacă aveţi întrebări 
referitoare la NNN 
şi la apartenenţă, 

contactaţi-ne!

Consultaţi 
lista tuturor 

coordonatorilor 
regionali pe site-

ul nostru web!
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Recomandaţi-ne unul sau mai mulţi membri 
noi şi primiţi un premiu la alegere pentru recomandare!

Informaţii suplimentare despre apartenenţa la NNN, 
avantajele apartenenţei şi formularul de înregistrare 
se găsesc la nnn.no

Formular de înregistrare

 (11 cifre)
, engleză
, polonă
, lituaniană
, rusă
, slovacă
, letonă
, germană
, română
, vietnameză
, thailandeză
, urdu
, spaniolă

Vreau să primesc o scrisoare 
de bun venit în următoarea 
limbă (vă rugăm să bifaţi):

 
 Nume::  Număr de telefon mobil: 

 Adresă: Cod poştal/loc:

 ID personal:                                                                                              E-mail:                        

 Nume loc de muncă:  Număr de telefon (serviciu):

 Adresa locului de muncă:

 Numele agenţiei de recrutare:

 Adresa agenţiei de recrutare:

 Data/locul:

 Numele persoanei care v-a recomandat:  Nr. membru:                           (9 cifre)

 Semnătură:

 Premiu dorit (consultaţi pagina 10)

Înregistrarea trebuie transmisă către reprezentantul sindical din companie. Dacă nu există reprezentant sindical, formularul 
trebuie transmis sindicatului.

Adresă: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo

Este posibilă şi înregistrarea prin intermediul site-ului nostru web: nnn.no

(Dacă doriţi să recrutaţi mai multe persoane, realizaţi copii ale formularului de înregistrare.)

Cei care înrolează un nou membru NNN pot alege 
între un termos, o sticlă de apă sau o pereche 
de căști.

Cei care înrolează cel puțin 3 noi membri NNN 
vor primi un radio DAB performant în valoare de 
1.000 de coroane. 

Cei care înrolează cel puțin 10 noi membri 
NNN primesc un geamantan cu rotile împreună 
cu o trotinetă, totul în valoare 
de 3.000 de coroane. 

Toți noii membri NNN primesc 
un încărcător de telefon drept 
cadou de bun-venit.

Cel/cea care înrolează trebuie să fi e el însuși membru NNN. Premiul/Cadoul este oferit doar în momentul în care contribuția de membru este plătită. 

Cană termică 
Aladdin Lifeventure 

Sticlă pentru apă Aveo
Căşti

Încărcător 
de telefon

Geamantan cu rotile

Jensen Scandinavia
DAB/FM Radio



Unde ne găsiţi:
Uniunea norvegiană pentru Alimentaţie şi Muncitori Aliaţi
(Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Postboks 8719 Youngstorget
0028 Oslo, NORWAY
Telefon: +47 23 10 29 60
Telefax: + 47 23 10 29 61
E-mail: fi rmapost@nnn.no

nnn.no
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