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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.
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ȚARA:ROMÂNAIA
Descriere:

Conform recensământului din 2002, România are o
populație de 21 680 974 de locuitori și este de așteptat
ca în următorii ani să se înregistreze o scădere lentă a
populației ca urmare a sporului natural negativ. După
români, următoarea comunitate etnică importantă este
cea a maghiarilor, care reprezintă 6,6% din populație, respectiv un număr de aproximativ 1 400 000 de cetățeni.
După datele oficiale, în România trăiesc 535 250 de romi.
Parlamentul României este bicameral, fiind alcătuit din
Senat, cu 137 de membri, și Camera Deputaților, cu
314 de membri. Un număr de 18 locuri suplimentare
în Camera Deputaților sunt rezervate reprezentanților
minorităților naționale.

04

ServiciiCURATENIE

Ionescu
“Medicul serveste interesele
managementului si acopera
anumite accidente petrecute
la locul de munca”

Ionescu, femeie, 31 de ani, singura, nascuta in Berbesti.
Lucreaza intr-o firma care se ocupa cu
servicii de curatenie pentru cladiri.
Venit net: 800 de Lei (181 Euro) salariu
net lunar.
Ionescu locuieste singura intr-o garsoniera cu o suprafata de 32 de metri
patrati. Are apa curenta rece si calda.
Apa de la robinet este potabila.
Are un contract de munca pe o perioada de 2 ani care respecta legislatia in
vigoare cu program de 8 ore pe zi, 5 zile
pe saptamana. Intre colegii de munca
exista violente verbale destul de dese.
Ea lucreaza in conditii grele de munca
in spatii deschise (spalat de geamuri)
intr-o atmosfera tensionata, cu amenintari ca va fi data afara fara a avea posibilitatea de a se exprima.
In cadrul contractului pe care il are beneficiaza si de servicii medicale de baza
dar cand vorbim de protectia muncii atunci: “Medicul serveste interesele
managementului si acopera anumite
accidente petrecute la locul de munca”
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ServiciiCURATENIE

Popescu
Ionescu, femeie, 45 de ani, casatorita,
nascuta in Targu Jiu.
Lucreaza intr-o firma care se ocupa cu
servicii de curatenie.
Venit net: 800 de Lei (181 Euro) salariu
orar.
Popescu locuieste impreuna cu sotul
ei si cu baietelul lor intr-un apartament
cu o suprafata de 42 de metri patrati.
Are apa curenta rece si calda. Apa de la
robinet este potabila.
Are un contract de munca pe o perioada de 3 ani care respecta legislatia in
vigoare cu program de 8 ore pe zi, 5 zile
pe saptamana. Constant este supusa la
violente verbale din partea sefilor dar si
din partea colegilor de munca.
Este membra a de sindicat de pe urma
careia primeste ajutoare de sarbatorii.
In cadrul contractului de munca
primeste si asigurara obligatorie de stat.
Desi lucreaza in conditii foarte grele
crede totusi ca situatia sa se poate
ameliora printr-o cooperare mai buna
sau printr-un schimb de experienta.
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“Ar trebui mai multa
cooperare. Ar ajuta
la locul de munca.
Schimb de experienta
reciproc ar fi foarte
bun.”

industrietextile

“Cooperarea internationala
se realizeaza prin federatii
si confederatii ,sindicatele
si ea poat ajuta in final si
muncitorii din ramura
noastra.”

Monalisa Monici
Monalisa Monici, femeie, 43 de ani, divortata, nascuta in Judetul Brasov.
Lucreaza intr-o firma care se activeaza
in domeniul industriei textile.
Venit net: 600 de Lei (136 Euro) salariu
in acord individual.
Monalisa locuieste impreuna cu fiul ei
intr-un apartament cu doua camere
cu o suprafata de 48 de metri patrati.
Are apa curenta rece si calda. Apa de la
robinet este potabila.
Are un contract de munca pe o perioada de 7 ani care respecta legislatia in
vigoare cu program de 8 ore pe zi, 5 zile
pe saptamana.
Pentru orele in plus este platita cu 200%
din salariu dar este supusa la violenta
psihica din partea conducerii formatiei
de lucru.
Este membra a de sindicat de pe urma
careia primeste ajutoare de sarbatorii.
In cadrul contractului de munca
primeste si asigurara obligatorie de stat.
Medicul societatii este impartial si isi
practica meseria corect.
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Romania Partnership:
“AUR” - Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane

Confederatia Nationala Sindicala “Cartel ALFA”

International Partners:
Sudwind Agentur
Weltumspannend arbeiten - OGB, Austria

Aceasta brosura a fost creata in cadrul proiectului “Multiplying Decent Work – Decent Life!” de catre organizatiile partenere “AUR” Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane, CNS “Cartel ALFA”, Sudwind Agentur, Weltumspannend arbeiten - OGB, Austria,
...........
Puntele de vedere mentionate in aceasta brosura nu prezinta sub nicio forma pozitia oficiala a Uniunii Europene.
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