
Motive bune 
pentru a deveni 

membru!

Sindicatul Norvegian al Muncitorilor din Industriile  
Alimentelor, Băuturilor și Auxiliare

Deveniți membru NNN

România
Romania



Urmăriți-ne online: nnn.no 

Facebook  facebook.com/NNNforbund 

Instagram  @nnn.forbund

Sindicatul Norvegian al Muncitorilor din Industriile 
Alimentelor, Băuturilor și Auxiliare

Această broșură oferă informații despre NNN, ce este și ce înseamnă să fiți 
membru. Aceasta descrie beneficiile membrilor și modul în care putem 
contribui cu toții la o viață profesională mai bună și mai sigură. 

NNN este sindicatul persoanelor care lucrează în industria alimentară. 
Avem peste 28.000 de membri. Împreună cu celelalte sindicate din 
Confederația Norvegiană a Sindicatelor, avem peste 970.000 de membri. 
Sindicatul a fost fondat în 1923. Cu alte cuvinte, avem aproape 100 de ani 
de experiență în încheierea contractelor de negociere colectivă! Suntem 
specialiști în condiții de salarizare și muncă și suntem mândri de ceea ce 
am realizat. 

NNN este neafiliat politic și independent. Dar aceasta nu înseamnă că 
nu avem opinii. Ne implicăm în tot ceea ce influențează viața de zi cu zi a 
membrilor noștri și solicităm ca partidele politice să contribuie la condiții 
generale bune pentru industria noastră. 

Suntem un sindicat care urmărește să participe la dezbaterea publică. 
Știm că membrii noștri preferă limbajul simplu! 

La locurile de muncă, membrii noștri sunt organizați în filiale cu proprii lor 
reprezentanți aleși care asistă membrii. Sediul central se află în Oslo.

www.nnn.no
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NNN VĂ POATE AJUTA ÎN 
MAI MULTE ASPECTE DIN VIAȚA PROFESIONALĂ

• Salariile și grilele de salarizare

• Siguranța și sănătatea la locul de muncă

• Reziliere/concediere

• Orele de lucru

• Condițiile de angajare

• Reorganizarea

• Educație/formare suplimentară

• Concedii

• Pensie/PPA (pensionare anticipată)

Vom avea grijă de dvs. la locul 
de muncă și acasă

Viața profesională în Norvegia este în general 
considerată ca fiind sigură și bună. Dar, în același timp, 
mulți oameni consideră că munca de zi cu zi a devenit mai 
dificilă și că au nevoie de o organizație care să îi susțină. 
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Fiți inteligent, deveniți membru NNN astăzi! 

Asistență juridică gratuită

Aflați mai multe despre aranjamente la help.no sau nnn.no

De asemenea, puteți să contactați reprezentantul sindicatului 

dvs. la locul de muncă.

ÎN CALITATE DE LUCRĂTOR MEMBRU NNN, VĂ BUCURAȚI GRATUIT DE 
Asigurare de protecție juridică de la LOfavør 

Asigurarea include:

• Contracte de coabitare

•  Divorț

•  Custodia copiilor

•  Litigiile cu vecinii

•  Contracte de cumpărare etc.

Non-membrii plătesc 4.440 NOK pe an pentru această asigurare. 

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

www.help.no
www.nnn.no


5

Calitatea de membru NNN este cea 
mai bună asigurare pentru orice 
persoană care lucrează în industrie.

Descărcați aplicația 
de membru 
LOFavør de la
app.lofavor.no

Descărcați aplicația LOFavør
„Remember-what-you've-got“  la
huskhvaduhar.no/welcome

MEMBRII NNN BENEFICIAZĂ DE O ASIGURARE BUNĂ

Asigurarea bunurilor din locuință LOfavør - cea mai bună din Norvegia.
Acoperă evenimente, cum ar fi incendii, explozii și daune cauzate de infiltrațiile 
de apă, spargeri și furtul bicicletelor.

Asigurarea de bază LOfavør - vă acoperă pe dvs., soțul/soția sau partenerul de 
coabitare și copiii necăsătoriți din locuință cu vârsta sub 21 de ani, în caz de deces 
din orice motiv, oriunde în lume.

Asigurarea de accidente în timpul liber LOfavør - acoperă decesul și 
dizabilitatea medicală permanentă rezultată în urma unui accident în timpul liber. 
De exemplu, acoperă cheltuielile medicale și stomatologice, precum și tratamentul 
și internarea în secții de urgență și clinici private cu acordul prealabil al unei 
companii de asigurări.

Asigurarea de protecție juridică LOfavør - acoperă o serie de aspecte din viața 
privată, cum ar fi contractele de coabitare, contractele de cumpărare, divorțul, 
custodia copiilor și litigiile cu vecinii. Citiți mai multe la help.no.

În calitate de membru, nu plătiți nimic altceva în afara cotizațiilor de membru.

LOfavør este un program de beneficii pentru membrii oricărui sindicat 
afiliat la confederație.

Pentru informații detaliate, consultați Lofavor.no.

www.lofavor.no
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Beneficiile membrilor
Mai jos sunt enumerate principalele beneficii ale apartenenței la 
sindicat și ale contractului de negociere colectivă la locul de muncă.

*Compania și sindicatul dvs. pot avea și contracte locale speciale.

Membru de sindicat cu contract colectiv Membru de sindicat fără contract 
colectiv

Non-membru de sindicat fără 
contract colectiv

Stabilirea salariilor colective Dreptul de a propune și dreptul de vot Dreptul de a propune sau 
dreptul de vot

Niciun drept de a propune 
Niciun drept de vot

Salariul Salariul contractual. Consultați nnn.no 
pentru salariul corect.* Nereglementat Nereglementat

Orele de lucru 37,5 ore pe săptămână 40 de ore pe săptămână 40 de ore pe săptămână

Orele suplimentare Supliment minim de 50% Supliment de 40% Supliment de 40%

Supliment pentru nopți și 
sfârșit de săptămână

Supliment contractual Nereglementat Nereglementat

Supliment pentru munca în 
schimburi

Supliment contractual Nereglementat Nereglementat

Pensia contractuală (PPA) Dreptul contractual la PPA de la vârsta 
de 62 de ani Nu se poate pensiona cu PPA Nu se poate pensiona cu PPA

Concedieri Asistență și ajutor juridic gratuit în urma 
unei evaluări de către sindicat

Asistență și ajutor juridic gratuit 
în urma unei evaluări de către 
filială și sindicat

Trebuie să plătească pentru 
propriul jurist

Asigurare de protecție juridică Propriul jurist, acțiuni private Propriul jurist Lipsă jurist

Concedii 5 săptămâni, indemnizație de concediu 12% 4 săptămâni și 1 zi; indemnizație 
de concediu 10,2%

4 săptămâni și 1 zi; indemnizație 
de concediu 10,2%

Leziuni profesionale Asistență și ajutor juridic gratuit în urma 
unei evaluări de către sindicat

Asistență și ajutor juridic gratuit în 
urma unei evaluări de la sindicat Lipsă asistență

Educație/formare
Asistență din partea Educației Confederației 
Fond, cursuri gratuite și conferințe în 
sindicat și Confederație

Lipsă asistență - poate participa 
gratuit la cursurile și conferințele 
sindicatului și Confederației

Lipsă asistență

Grevă/întrerupere 1.100 NOK pe zi. Rata este indexată 1.100 NOK pe zi. 
Rata este indexată Lipsă asistență

Asigurare și beneficii de 
membru

Inclusă în apartenența sindicală Inclusă în apartenența sindicală Lipsă contracte/beneficii
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Merită să fiți 
membru de sindicat 

care lucrează la o 
companie care are un 

contract colectiv.

CE ESTE UN CONTRACT DE NEGOCIERE COLECTIVĂ?
Este un contract între sindicat și un angajator 
cu privire la salariu și diferitele tipuri de 
condiții de muncă.

Beneficiile membrilor
Mai jos sunt enumerate principalele beneficii ale apartenenței la 
sindicat și ale contractului de negociere colectivă la locul de muncă.

Membru de sindicat cu contract colectiv Membru de sindicat fără contract 
colectiv

Non-membru de sindicat fără 
contract colectiv

Stabilirea salariilor colective Dreptul de a propune și dreptul de vot Dreptul de a propune sau 
dreptul de vot

Niciun drept de a propune 
Niciun drept de vot

Salariul Salariul contractual. Consultați nnn.no 
pentru salariul corect.* Nereglementat Nereglementat

Orele de lucru 37,5 ore pe săptămână 40 de ore pe săptămână 40 de ore pe săptămână

Orele suplimentare Supliment minim de 50% Supliment de 40% Supliment de 40%

Supliment pentru nopți și 
sfârșit de săptămână

Supliment contractual Nereglementat Nereglementat

Supliment pentru munca în 
schimburi

Supliment contractual Nereglementat Nereglementat

Pensia contractuală (PPA) Dreptul contractual la PPA de la vârsta 
de 62 de ani Nu se poate pensiona cu PPA Nu se poate pensiona cu PPA

Concedieri Asistență și ajutor juridic gratuit în urma 
unei evaluări de către sindicat

Asistență și ajutor juridic gratuit 
în urma unei evaluări de către 
filială și sindicat

Trebuie să plătească pentru 
propriul jurist

Asigurare de protecție juridică Propriul jurist, acțiuni private Propriul jurist Lipsă jurist

Concedii 5 săptămâni, indemnizație de concediu 12% 4 săptămâni și 1 zi; indemnizație 
de concediu 10,2%

4 săptămâni și 1 zi; indemnizație 
de concediu 10,2%

Leziuni profesionale Asistență și ajutor juridic gratuit în urma 
unei evaluări de către sindicat

Asistență și ajutor juridic gratuit în 
urma unei evaluări de la sindicat Lipsă asistență

Educație/formare
Asistență din partea Educației Confederației 
Fond, cursuri gratuite și conferințe în 
sindicat și Confederație

Lipsă asistență - poate participa 
gratuit la cursurile și conferințele 
sindicatului și Confederației

Lipsă asistență

Grevă/întrerupere 1.100 NOK pe zi. Rata este indexată 1.100 NOK pe zi. 
Rata este indexată Lipsă asistență

Asigurare și beneficii de 
membru

Inclusă în apartenența sindicală Inclusă în apartenența sindicală Lipsă contracte/beneficii
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Meritați un salariu bun, 
corect și echitabil

PRINCIPALA SARCINĂ A NNN ESTE DE A PROTEJA SALARIILE ȘI 
CONDIȚIILE DE MUNCĂ 

În calitate de membru, vă bucurați de drepturi și beneficii financiare.
În calitate de membru, aveți dreptul la salariul adecvat* și negocierile 
locale anuale privind salarizarea**.
Noi protejăm drepturile membrilor noștri.

Puteți să găsiți contractul principal și alte 
contracte la nnn.no 

*În funcție de contractul colectiv și contractele locale speciale.
**Presupunând că compania dvs. are un contract colectiv.

Cele mai importante pentru membrii 
noștri sunt negocierile salariale locale și 
sănătatea și siguranța în muncă.

www.nnn.no
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Am trecut prin mai multe 
micșorări ale companiei și 
acum înțeleg cu adevărat 
valoarea calității de membru 
în NNN.

LA LOCUL DE MUNCĂ, FILIALA PE CARE SE BAZEAZĂ

NNN este împărțită pe trei niveluri:

• La fiecare loc de muncă, filiala vă asistă la întâlnirile cu angajatorul
• Secțiunile/sindicatele asistă sindicatele din regiunea dvs.
• Sindicatul asistă pe toată lumea (sediul central se află în Oslo)

 Filiala trebuie să aleagă un consiliu de reprezentanți ai angajaților.

 Reprezentanții angajaților la locul de muncă trebuie să asigure respectarea 
 legislației și contractelor și să mențină o bună cooperare cu compania.
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Calculul de mai 
jos arată beneficiile 
oferite de calitatea 

de membru 
NNN.

 

Venit  NOK  450.000

Cotizațiile sindicale (1,4 % ) NOK  6.300

Cotizațiile sindicale (0,2 %)  NOK  900

Total cotizații pe an NOK  7.200

Scutirea de impozit 5.800 NOK, - (22%) (2.022) NOK  1.276

Asigurare de agrement  NOK           396*

Asigurare de bază  NOK           360*

Asigurarea locuinței  NOK         2.893**

Asigurare de protecție juridică de la LOfavør  NOK       4.440***

Total beneficii  NOK       9.365

Cât costă calitatea de membru NNN?
Unul dintre cele mai puternice argumente împotriva aderării la sindicat este că 
aceasta costă prea mult. Calculul de mai jos arată că nu este cazul.

*Pentru cumpărarea individuală a asigurării
**Asigurarea gospodăriei, total sumă asigurată 1.200.000 NOK
***Non-membrii trebuie să plătească 4.440 NOK pentru asigurarea de protecție juridică

Cotizațiile de membru

Pentru ce sunt folosite cotizațiile?

•  Plata grevei
•  Asigurare
•  Granturi pentru membrii care doresc educație suplimentară
•  Cursuri pentru membri și reprezentanții angajaților 
•  Pentru a plăti oamenii care lucrează în sindicate și Confederație. 
 Ei vă asistă cu soluționarea litigiilor, pregătirea cerințelor și negocierea în  
 stabilirea salariilor; combat dumpingul social și infracționalitatea în muncă.



ÎNREGISTRARE:
PRIMĂ DE 

ÎNSCRIERE:

 Engleză 
 Poloneză 
 Lituaniană 
 Rusă 
 Slovacă 
 Letonă 
 Germană 
 Română 
 Vietnameză 
 Thailandeză 

 Urdu
 Spaniolă

Doresc scrisori de bun 
venit în următoarele limbi 
(bifați casetele)

Înregistrați-vă pe site-ul nostru nnn.no 
sau completați formularul de înregistrare.
Scrieți clar.

Trimiteți înregistrarea reprezentantului 
sindicatului din companie.
Dacă nu există niciun reprezentant, 
trimiteți formularul către sindicat. 

Adresa: NNN: Torggt.12, 
0181 Oslo

 
 Numele: 

 Adresa: 

 Codul poștal/orașul:

 E-mail:

 Mobil:

 Numărul național de identitate: (11 cifre)

 Denumirea locului de muncă:

 Adresa locului de muncă:

  Denumirea agenției angajatoare:

 Data și locul:

 Numele recrutorului:

 Numărul de membru:

 Semnătura:

 Sunteți membru al altui sindicat?

 Denumirea sindicatului:           

www.nnn.no
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Bine ați venit la NNN!

Ne puteți găsi la:
Sindicatul Norvegian al Muncitorilor din Industriile Alimentelor, 
Băuturilor și Auxiliare
Adresă poștală: Torggata 12, 0181 Oslo 
Adresa de afaceri: Torggata 15, 0181 Oslo
Telefon: 23 10 29 60
E-mail: firmapost@nnn.no

nnn.no
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