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Condiţii de muncă corecte pentru transportatorii
din estul si vestul Europei!

Verantwortlich für den Inhalt:

Din data de 1.1.2015 este valabilă legea
minimului pe economie, de 8 euro şi 50 cenţi
pe oră, pentru toţi şoferii de camion
din Germania.
Aparaţi-vă drepturile dumneavoastră!
Camion Pro e.V. Deutschland,
Berufsverband für Unternehmen der Transportbranche
Terminalstraße Mitte 18
D- 85356 München
Telefon:
Fax:

0049 89 3160597-0
0049 89 3160597-10

Homepage: www.camionpro.eu
E-Mail:
info@camionpro.eu

Eine Information von Camion Pro e.V. Berufsverband
und Schutzgemeinschaft für die Transportbranche

Din data de 1.1.2015 este valabilă, pentru toţi şoferii de
camion, indiferent ca sunt angajaţi în estul Europei sau
în Germania, legea minimului pe economie de 8 euro şi
50 cenţi brut. Diurne, prime sau banii de drum nu sunt
incluşi în salarul brut primit!
Camion Pro International este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), formând o comunitate care se
ocupă de angajaţii din branşa transportatorilor. Fiind o
asociaţie comercială, scopul nostru principal este de a
crea condiţii de muncă corecte şi o concurenţă echitabila în întreaga Europa în această branşă.
Ne este cunoscut faptul, că mulţi şoferi din estul Europei sunt supuşi unor condiţii de muncă foarte dificile.
De asemenea venitul lunar este mult prea mic pentru
serviciile prestate. În cea mai mare parte legea minimului pe economie nu este respectată.

Aparaţi-vă şi cereţi-vă drepturile!
Noi vă susţinem!
În Germania drepturile sunt retroactive pana la 3 ani. Nu
numai împotriva firmei la care sunteţi dumneavoastră
angajat, ci şi împotriva firmei pentru care aţi descărcat
sau încărcat marfă pe teritoriul Germaniei. Prin urmare
plângerea se poate depune şi împotriva firmei germane, parţial chiar şi împotriva expeditoriilor respectivei
mărfuri, care a fost încărcată sau descărcată aici. Avocatul, precum şi costurile călătoriei şi cele de cazare,
pe durata procesului, sunt preluate de statul german
(Asistenţă juridică pentru dificultăţi financiare). Noi vă
susţinem dea lungul procesului şi va stăm la dispoziţie
cu avocaţi calificaţi precum şi traducători, dacă este necesar. Contactaţi-ne pe adresa noastră cu următorul cod
“Fair Europe” + codul ţării dumneavoastră. De exemplu
“Fair EuropeRO”. Daca vom primi textul din exemplu,
vom lua contact cu dumneavoastră în cel mai scurt timp,
iar conversaţia va fi în limba pe care dumneavoastra aţi
ales-o, în aces caz româneşte.
Avem pentru dumneavoastră câteva sfaturi importante
care v-ar putea fi folositoare!

Ar trebui să daţi importanţă acestei legi, doar asa va puteţi
apăra drepturile proprii!
Ar trebui să daţi importanţă acestei legi, doar asa va puteţi
apăra drepturile proprii!
Minimul pe economie este de 8 euro şi 50 cenţi pe ora lucrată
de fiecare în parte.
Documentaţi-va cat mai exact orele de muncă, păstra-ţi foile
de parcurs, extrasele din aparatura de înregistrare şi alte documente, cu care se poate dovedi că aţi călătorit în Germania
şi timp efectiv alocat muncii aici.
Timpul de lucru înseamnă mult mai mult decât timpul concret de conducere! La timpul de muncă trebuie inclus totodata şi timpul în care aţi descărcat sau încărcat marfa, de asemenea şi timpul de aşteptare la rampă. Aşteptarea unuei noi
comenzi, pentru a încărca marfă, face parte si ea din timpul
dumneavoastră de muncă. În tot acest timp amintit mai sus
angajatorul este obligat sa va plătească minimul pe economie
de 8 euro şi 50 cenţi pe ora. Timpul liber este prin urmare
doar timpul în care vă odihniţi propriu zis, cum ar fi orele de
somn sau pauza. Luaţi la cunoştiinţă ca declaraţia de salariu
(fluturaş) trebuie să conţină toate datele din care se alcătuieşte
salariul dumneavoastră. Venitul brut trebuie să corespundă
cu orele dumneavoastră de muncă. Dacă acest lucru nu este
asigurat de angajator, notaţi-va suplimentar orele făcute pe
teritoriul Germanie, cu data, oră, activitatea efectuată şi firma
pentru care munciţi aici.
Chiar daca nu doriţi să va cereţi drepturile în Germania în
momentul de faţă, păstraţi documentele cu grijă. Vă vor putea
fi folositoare. Plângerea poate fi depusă retroactive pana la
doi, trei ani.
Consultanţa juridică şi plângerea la o Instanţă germană nu
vă costă nimic – chiar dacă în final aţi putea pierde procesul.
Firma în cauză este obligată sa preia costurile procesului sau
există opţiunea ca statul german să preia aceste costuri.
Camion Pro va ajută cu informţiile necesare, va pune la
dispoziţie traducători şi avocaţi. Ajutorul şi sprijinul nostru
este pentru dumneavoastră gratis! Dacă doriţi ajutorul nostru, vă rugăm contactaţi-ne la următoarea adresă de E-Mail
info@camionpro.eu. Ca subiect la E-Mailul dumneavoastră
folosiţi codul prezentat mai sus şi codul ţării dumneavoastră.
De exemplu “Fair EuropePL”, “Fair EuropeRUS”, “Fair EuropeRO”.
Cât de repede noi o să intrăm în legătură cu dumneavoastră.

