
Alăturați-vă NNN
Această broșură oferă informații despre ce este NNN, importanța și 
benefi ciile calității de membru și despre cum putem contribui împreună 
la îmbunătățirea și securitatea vieții profesionale.

Trei motive 
bune pentru a vă 

alătura

Uniunea Norvegiană a Lucrătorilor din Alimentație și 
Domeniile Asociate (NNN)

Rumensk | Română



 

Uniunea Norvegiană a Lucrătorilor din Alimentație și 
Domeniile Asociate (NNN)

Uniunea Norvegiană a Lucrătorilor din Alimentație și Domeniile Asociate 
(NNN) este sindicatul tuturor celor care lucrează în industria alimentară. 
Avem aproape 30.000 de membri și, alături de celelalte sindicate care 
alcătuiesc Confederația Norvegiană a Sindicatelor (LO), adunăm peste 
900.000 de membri. Sindicatul a fost înființat în 1923, deci avem o experi-
ență de peste 90 de ani de negociere a contractelor colective de muncă. 
Suntem specialiști în domeniile salarizării și condițiilor de muncă și ne 
mândrim cu realizările noastre.

NNN nu este asociată partidelor politice și este independentă. Dar asta 
nu înseamnă că nu avem opinii. Ne angajăm în fiecare zi în toate relaţiile 
semnificative pentru membrii noștri. Avem pretenţia ca partidele să 
contribuie la crearea de condiții-cadru rezonabile pentru industria noastră, 
și participăm la audieri în Stortinget. Ne angajăm în munca internaţională 
și acordăm, printre altele, sprijin financiar importantei activități depuse de 
organizația Norwegian People's Aid în țară și în străinătate.

Suntem o uniune care dorește să se impună în dezbaterea societăţii.
Ştim că membrii noștri preferă discuțiile clare.

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

La locurile de muncă, membrii noștri sunt 
organizați în grupuri, în care au un reprezentant 
desemnat de care sunt susținuți. Biroul principal 
se află în Oslo.

Urmăriți-ne pe 
site-ul nostru: 

nnn.no 
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De ce să vă alăturați?

Trei motive bune:

1.  Avem grijă de dumneavoastră la serviciu 
  și acasă. 

2.  Ne asigurăm că vi se plătește un salariu bun, 
  echitabil.
 
3.  Puteți lua parte la luarea deciziilor.
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Avem grijă de dumneavoastră 
la serviciu și acasă

1

NNN VĂ POATE AJUTA SĂ VĂ REZOLVAȚI PROBLEMELE DIN 
DIFERITE DOMENII ALE VIEȚII PROFESIONALE 

• Salariile și contractele colective 

• Mediul de lucru 

• Încetarea contractului de muncă / concedierea 

• Programul de lucru 

• Condițiile de lucru 

• Redistribuirea / relocarea 

• Educația continuă și superioară 

• Sărbătorile legale și concediile 

• Pensiile / programul de pensionare anticipată AFP

Munca în Norvegia este, în general, considerată sigură, cu un 
mediu de lucru bun. Chiar și așa, mulți au descoperit că ziua 
lor de lucru a devenit tot mai provocatoare și că au nevoie de o 
organizație care să îi susțină. 
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CA MEMBRU AL NNN, BENEFICIAȚI DE O ASIGURARE PRIVATĂ 
EXCELENTĂ
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 invaliditatea medicală de durată ca 
urmare a accidentelor din timpul liber. Acoperă, între altele, cheltuielile cu 
tratamentele medicale și dentare, dar și tratamentele/șederile în saloane pentru 
urgenţe și clinici particulare, în funcţie de acordul anterior cu compania de asigurări.

LOfavør Advokatforsikring – asigurarea legală care acoperă o serie de situații din 
viața dumneavoastră privată, cum ar fi contractele de conviețuire, contractele de 
vânzare-cumpărare, separarea / divorțul, custodia copilului și disputele cu vecinii. 
Pentru mai multe detalii, vizitați help.no.

Ca membru, nu trebuie să plătiți nimic în plus pentru această asigurare, în afara 
cotizației

LO favør este un program de loialitate pentru toți membrii LO 
(Confederația norvegiană a uniunilor sindicale).

Consultați LOfavor.no pentru informații detaliate suplimentare.

Descărcați aplicația 
membrilor
app.lofavor.no

Descărcați aplicația LOfavør 
„Amintește-ți ce ai” de la 
huskhvaduhar.no/welcome

Calitatea de membru al NNN este cea 
mai bună formă de asigurare pentru 
toți cei care lucrează în industrie.
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Ne asigurăm că vi se plătește 
un salariu bun, echitabil

SARCINA PRINCIPALĂ A NNN ESTE DE A ASIGURA CONDIȚII 
BUNE DE REMUNERARE ȘI DE MUNCĂ 

În calitate de membru, aveți atât drepturi, cât și avantaje financiare.
În calitate de membru, puteți cere salariul corect* la negocierile locale anuale**.
În calitate de membru, drepturile dumneavoastră sunt protejate. 

Puteți vedea acordul de bază și condițiile (în limba norvegiană) sub 
Taxe și tarife pe nnn.no 

«Cu siguranță, sindicatul nu și-a pierdut din importanță. 
Aproape 100% din angajații noștri de la Ringnes sunt membri 
de sindicat.

Ca reprezentant al angajaților, rolul meu este de a ajuta oame-
nii să facă parte dintr-un colectiv. De asemenea, am sarcina de 
a discuta problemele cu managementul și de a lucra împreună 
pentru a găsi soluții corecte.

În plus, plătim salarii în timpul grevelor. Acest lucru e de ajutor.»

Jostein Aukland,  
reprezentant al angajaților la Ringnes

* În funcție de contractul colectiv și de acordurile locale speciale.
** E nevoie ca societatea să aibă semnat un contract colectiv de muncă.

2
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GRUPUL DE LA LOCUL DE MUNCĂ ESTE CENTRUL SINDICAL LOCAL

NNN are trei nivele:

•   Grupul de lucru din fiecare loc de muncă vă ajută să vă întâlniți cu angajatorul
•   Filialele asistă grupurile de lucru din județul dumneavoastră
•   Sindicatul îi asistă pe toți, de la sediul central din Oslo 

 Grupul de lucru trebuie să aleagă un consiliu format din reprezentanți ai  
 angajaților.

 Reprezentanții angajaților la locul de muncă trebuie să se asigure că legislația  
 și acordurile sunt respectate și trebuie să mențină un parteneriat constructiv  
 cu compania.

 

Pentru membrii noștri, negocierea 
locală a salariilor și mediul de lucru 
sunt cele mai importante aspecte. 
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CE ADUCE LOCULUI TĂU DE MUNCĂ VIITORUL?

Multe locuri de muncă au dispărut în ultimele decenii. Pentru alții, ziua de lucru 
s-a schimbat drastic. Entitățile mari le-au preluat pe cele mai mici, în timp ce noile 
tehnologii au redus nevoia de mână de lucru.

Unele fabrici s-au mutat în străinătate, în țări în care forța de muncă este mai 
ieftină. În plus, unele companii și fabrici de bere au devenit parte din concernuri 
mai mari. Sindicatul se angajează să mențină competitivitatea companiei 
dumneavoastră atât în prezent, cât și în viitor.

Industria alimentară este unul dintre cei mai mari clienți ai agriculturii 
norvegiene și unul dintre cei mai importanți furnizori ai comerțului cu produse 
alimentare - două roluri care au o mare greutate. Modificările aduse schemelor 
de subvenționare și politicilor fiscale pot avea, prin urmare, un efect direct 
asupra multora dintre membrii noștri.

NNN acționează politic pentru a proteja interesele întregii industrii alimentare.

«Trebuie să fii implicat - să fii parte la îmbunătățirea 
fiecărei zile de lucru a membrilor. Vedem că funcționează 
și că oamenii primesc ajutorul de care au nevoie.»

Tonje Kåsene 
liderul sucursalei Sør-Trøndelag a NNN

Puteți lua parte la luarea 
deciziilor 

3
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Când se pot ține întâlniri ale membrilor în timpul programului de lucru?*

Secțiunea 5-6 din Acordul de bază LO-NHO prevede că:
• Întâlnirile membrilor pentru alegerea reprezentanților angajaților sau pentru  
 votarea propunerilor de acorduri salariale pot fi organizate în timpul orelor de  
 lucru fără deducerea salariilor, cu condiția ca acestea să nu ducă la 
 inconveniente operaționale majore.
•  În cazul în care comitetul reprezentanților angajaților, în acord cu conducerea,  
 consideră că o problemă are nevoie de o decizie imediată sau că aspectele care  
 trebuie luate în considerare sunt de o importanță deosebită, reuniunile 
 membrilor pot fi organizate în timpul orelor de lucru fără deduceri salariale.
•  Dacă operațiunile la întreprindere depășesc opt ore, reuniunile membrilor pot 
 fi organizate, în acord cu conducerea, în timpul programului de lucru, fără 
 deducerea salariilor.

* Cu condiția ca firma dumneavoastră să aibă semnat un contract colectiv de muncă.

Urmăriți NNN pe Facebook!
facebook.com/NNNforbund

NNN ONLINE

Majoritatea membrilor NNN au acces la internet, fie 
la serviciu, fie acasă. Conform celui mai recent sondaj printre mem-
bri, peste 70% sunt activi pe social media fie zilnic, fie săptămânal.

Într-o lume digitală în care mulți sunt peste măsură de ocupați într-o zi de lucru, 
social media poate fi modalitatea perfectă de a intra în contact și de a discuta. 
NNN publică în mod constant materiale relevante atât pe site, cât și pe pagina 
sa de Facebook. Veți primi, de asemenea, buletinul informativ dedicat 
membrilor noștri, cu subiecte de actualitate din toată Norvegia. 
Considerăm că este vital ca membrii să se implice în toate 
modurile posibil și încurajăm dezbaterile cu privire la 
chestiuni importante.

Puteți lua parte la luarea 
deciziilor 

 nnn.no 
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Beneficiile dumneavoastră ca membru
Mai jos regăsiți o listă a câtorva dintre principalele beneficii ale 
apartenenței la sindicat și ale unui contract colectiv de muncă.

Merită să fiți 
membru și să lucrați 
pentru o companie 

care are un contract 
colectiv de 

muncă.

* Grupul dumneavoastră din companie /de la locul de muncă poate avea, de asemenea, acorduri locale speciale.

CE ESTE UN CONTRACT COLECTIV?
Un contract colectiv este un acord între un 
sindicat și un angajator privind condițiile de 
lucru și salariale sau alte condiții de muncă.

MEMBRU DE SINDICAT CU 
CONTRACT COLECTIV 

ACORD SALARIAL Puterea de a face propuneri și dreptul la vot

SALARIUL Salarii reglementate. Consultați 
nnn.no pentru salariul corect*

PROGRAMUL DE LUCRU 37,5 ore pe săptămână 

ORELE SUPLIMENTARE Minim 50% suplimentar 

SUPLIMENTE SALARIALE PENTRU 
LUCRUL NOAPTEA ȘI ÎN WEEKEND

Supliment reglementat 

SUPLIMENTE PENTRU LUCRUL 
ÎN SCHIMBURI

Supliment reglementat 

PLANUL DE PENSIONARE 
ANTICIPATĂ (AFP)

Drept contractual la AFP de la vârsta de 62 de ani 

INFLUENȚAREA Acordul de bază oferă o serie de 
drepturi suplimentare 

CONCEDIEREA Suport și asistență juridică gratuite, după evalu-
are, din partea grupului de lucru și a sindicatului

ASIGURARE JURIDICĂ Avocat 

CONCEDIU PLĂTIT 5 săptămâni - 12% salariu pentru concediu 

VĂTĂMĂRI PROFESIONALE Suport și asistență juridică gratuite, după evalua-
re, din partea grupului de lucru și a sindicatului

EDUCAȚIE Sprijin din partea fondului de educație al LO, 
cursuri gratuite și conferințe ținute în cadrul 
filialei și sindicatului 

GREVĂ / GREVĂ PATRONALĂ 1000 NOK pe zi. Valorile sunt indexate

NON-MEMBRU FĂRĂ CONTRACT 
COLECTIV 

MEMBRU FĂRĂ CONTRACT COLECTIV 

Nicio putere de a face propuneri, 
fără drept la vot

Puterea de a face propuneri și dreptul la vot 

Fără reglementări Fără reglementări 

40 de ore pe săptămână 40 de ore pe săptămână 

40% suplimentar 40% suplimentar 

Fără reglementări Fără reglementări 

Fără reglementări Fără reglementări 

Nu se poate retrage prin AFP Nu se poate retrage prin AFP 

Prevederile Legii societăților cu 
răspundere limitată 

Prevederile Legii societăților cu răspundere 
limitată 

Răspunde personal de taxele legale Suport și asistență juridică gratuite, după evalua-
re, din partea grupului de lucru și a sindicatului

Nu oferim avocat Avocat 

4 săptămâni și 1 zi - 10,2% salariu 
pentru concediu 

4 săptămâni și 1 zi - 10,2% salariu pentru 
concediu 

Fără asistență Suport și asistență juridică gratuite, după evalua-
re, din partea grupului de lucru și a sindicatului 

Fără asistență  Niciun sprijin din partea fondului de educație 
al LO - nu poate participa gratuit la cursuri și 
conferințe în cadrul filialei și sindicatului

Fără asistență 1000 NOK pe zi. Valorile sunt indexate



În calitate de membru activ al NNN,  
sunteți acoperit gratuit de asigurarea 
juridică a LOfavør.

Polița de asigurare acoperă: 
•  Contracte de coabitare 
•  Separarea / divorțul 
•  Custodia copilului 
•  Disputele cu vecinii 
•  Contractele de vânzare-cumpărare etc.

 

Cei care nu sunt membri plătesc 3960 NOK 
pe an pentru această asigurare.

Dacă aveți întrebări cu privire la această 
asigurare sau doriți să faceți o cerere, 
sunați la HELP la 22 99 99 99

Puteți afla mai multe despre schema de 
 asigurare pe help.no sau nnn.no. Ca 
alternativă, puteți contacta reprezentantul 
angajaților de la locul dumneavoastră de 
muncă.

Fiți inteligent - alăturați-vă NNN astăzi! 

JURIDICĂ GRATUITĂ
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Recomandați-ne unul sau mai mulți 
membri noi şi primiți un premiu 
la alegere pentru recomandare!

Informații suplimentare despre apartenența la NNN, avantajele apartenenței 
şi formularul de înregistrare se găsesc la nnn.no

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. 

la alegere pentru recomandare!

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
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Venit  NOK  400.000,-

Cotizaţia la confederaţie (1,4 %) NOK  5.600,-

Cotizaţia la departament (0,2 %)  NOK  800,-

Cotizaţii brute pe an NOK  6.400,-

Deducere din impozit  NOK 3.850,- (27%) (2017) NOK  1.078,-

Asigurare pentru concediu  NOK           249,-*

Asigurare de bază  NOK           312,-*

Asigurare colectivă a domiciliului  NOK        2.893,-**

Asigurarea juridică a LOfavør  NOK        3.960,-***

Total, avantaje  NOK       8.492,-

Cât costă cotizația 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 beneficiază de asigurare
** Asigurarea conținutului domiciliului, valoarea asigurată NOK 1.200.000
*** Cei care nu sunt membri trebuie să plătească 3960 NOK pentru asigurarea juridică

Asigurarea colectivă a domiciliului LOfavør este singura asigurare din 
Norvegia a conținutului domiciliului fără limită superioară a sumei asigurate.

Cotizații de membru

Unde merge cotizația 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 
•  Să îi remunereze pe cei care lucrează în filiale și sindicat. Ei vă asistă în litigii, 
 redactează solicitările și negociază în disputele salariale, și lucrează la combaterea 
 dumpingului social și a infracțiunilor legate de muncă.

Calculația de mai jos 
demonstrează valoarea 
foarte bună a cotizației 

de membru NNN.



* Pentru o persoană care beneficiază de asigurare
** Asigurarea conținutului domiciliului, valoarea asigurată NOK 1.200.000
*** Cei care nu sunt membri trebuie să plătească 3960 NOK pentru asigurarea juridică

Asigurarea colectivă a domiciliului LOfavør este singura asigurare din 
Norvegia a conținutului domiciliului fără limită superioară a sumei asigurate.

Formular de înregistrare 
 Nume:  

 Adresă: 

 Cod poştal/loc:                                                                                       

 E-mail:                           

 Număr de telefon mobil: 

 ID personal:

 Nume loc de muncă: 

 Adresa locului de muncă:

 Număr de telefon (serviciu): 

 Numele agenţiei de recrutare:

 Adresa agenţiei de recrutare:

 Data/locul: 

 Numele persoanei care v-a recomandat:   

 Nr. membru:    

 Semnătură:

 Premiu dorit (consultaţi pagina):

 Sunteți membru al unui alt sindicat?

 Denumirea sindicatului:

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

Adresă: NNN, PO Box 8719 Youngstorget, NO-0028 Oslo, NORWAY
               
Este posibilă şi înregistrarea prin intermediul site-ului nostru web: nnn.no

(11 cifre)

(9 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):



Unde ne puteți găsi:
Uniunea Norvegiană a Lucrătorilor din Alimentație și Domeniile Asociate
(Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Lilletorget 1, NO-0028 Oslo, NORWAY
PO Box 8719 Youngstorget
Telefon: 23 10 29 60
E-mail: fi rmapost@nnn.no

nnn.no
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