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DREPTURILE TALE  
CA ANGAJATĂ 
ŞI ANGAJAT 

ŞTIAI CĂ …

… nu ai voie sub nicio formă să dai altei persoane   
 fişa ta de pontaj?

… începând cu 01.01.2019 trebuie să primeşti cel puţin un   
 salariu brut de 9,19 Euro pe ora de muncă?

…după un program de lucru de peste 6 până la 9 ore, ai  
 dreptul la o pauză de odihnă cu durata totală de 30  
 de minute?

… după un program de lucru de 9 ore ai dreptul la o pauză  
 de odihnă de 45 de minute?

… nu ai voie să lucrezi mai mult de 10 ore pe zi,    
 fără aprobare specială?

… trebuie să respecţi cel puţin 11 ore timp de odihnă   
 după terminarea schimbului tău?

… ai dreptul la concediu plătit?

… angajatorul tău trebuie să încheie pentru tine asigurare de  
 sănătate în majoritatea ţărilor?

… poţi solicita în mod anonim şi gratuit să fii tratat de   
 personalul medical al şantierului naval?

… nu trebuie să plăteşti niciun ban pentru echipamentul   
 tău de protecţie?

… locuinţa ta trebuie să respecte un standard german minim?

… trebuie să primeşti o compensaţie (timp liber sau salariu)  
 pentru orele suplimentare prestate?

… medicul sau agentul sanitar nu are voie niciodată să îl   
 informeze pe angajatorul tău despre boala ta,    
 fără acordul tău?
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TE SFĂTUIM …

… să îl rogi pe angajatorul tău să îţi furnizeze un contract de muncă scris  
 în limba ta, dacă nu îl ai deja!

… să accepţi concedierea numai în scris!

… să verifici întotdeauna în amănunt fişa de pontaj şi abia apoi să 
 o semnezi!

… să soliciţi angajatorului tău un fluturaş de salariu scris, dacă nu  
 îl primeşti!

… să porţi întotdeauna asupra ta dovada că ai asigurare de sănătate!

… să verifici în amănunt dacă ai dreptul la plata în continuare a salariului,  
 în caz de boală!

Grupul MEYER înseamnă onestitate şi corectitudine. Nu tolerăm 
discriminarea, violenţa sau alte infracţiuni. Te rugăm să ne ajuţi, 
pentru ca toate drepturile să fie respectate şi toate angajatele şi 
toţi angajaţii să fie tratate(-ţi) în mod echitabil!

Dacă eşti de părere că nu sunt respectate drepturile 
tale ca angajat sau drepturile colegelor tale şi ale 
colegilor tăi, adresează-te...

... în scris la: compliancehotline@meyerwerft.de

... prin telefon (engleză/germană) la: 04961 - 81 4500

... personal, în orice moment la: Poarta 3

... Comitetului de întreprindere al ŞANTIERULUI 
NAVAL MEYER.

ŞANTIERUL NAVAL MEYER te va ajuta rapid, 
personal şi cu discreţie!

Bine ai venit la ŞANTIERUL NAVAL 
MEYER! Această broşură îţi oferă 
informaţii despre drepturile tale ca 
angajată şi angajat. 

Te rugăm să citeşti cu atenţie indicaţiile de mai jos, deoarece în 
Germania se aplică anumite drepturi pentru fiecare angajată şi 
angajat, indiferent de provenienţă!


