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Bine ai venit
la IF Metall
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Ne bucurăm că ai devenit  Ne bucurăm că ai devenit  
membru IF Metall! membru IF Metall! 

Nu ești singur. Împreună suntem peste 300.000 de membri de la 
aproape 13.000 de locuri de muncă din Suedia. Lucrăm printre altele 
în industria ingineriei și a materialelor plastice, industria farmace-
utică, industria textilă, oțelării, spălătorii, industria materialelor de 
construcții, în mine, ateliere de reparații auto și în cadrul companiei 
Samhall. Tu faci ca Suedia să funcționeze. Noi ne asigurăm că viața 
ta profesională funcționează!

În sindicatul nostru muncim pentru ca tu și toți ceilalți membri să 
fiți tratați în mod echitabil și să primiți un salariu bun, un mediu de 
muncă mai sigur și influență și securitate la locul tău de muncă.  
Suntem un sindicat feminist și inclusiv, care face eforturi pentru a 
obține o societate democratică și echitabilă. Ne desfășurăm activi-
tatea pe baza principiul egalității umane – indiferent de vârstă, sex, 
origine sau orientare sexuală.

În această broșură poți citi mai multe despre activitatea noastră co-
mună și despre modul în care te poți implica și cum poți influența lu-
crurile. Există multe avantaje în a fi membru. Cu cât suntem mai mulți, 
cu atât mai mult putem influența. În plus, sunt incluse multe asigurări 
și cursuri de instruire favorabile și alte avantaje. Profită de ele!

Felicitări pentru o alegere foarte bună și bine ai venit la noi!
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Sindicatul este aproape de tine Sindicatul este aproape de tine 
Ca membru ai acces la IF Metall în permanență prin www.ifmetall.
se. Acolo vei găsi printre altele, contractul tău colectiv de muncă,  
informații despre activitățile sindicatului și ale departamentului 
local, știri și un link către fondul de asigurări de șomaj (a-kassan).  
 
Conectează-te pe pagina de internet pentru membri pentru a te 
înscrie la cursuri sau pentru a profita de toate ofertele încărcate  
pe cardul de membru, IF Metallkortet. 

Urmărește-ne pe Facebook, Instagram, Youtube, Twitter și Linkedin 
pentru a fi la curent cu noutățile!

În apropierea ta există mai mulți reprezentanți aleși - oameni care 
au primit încrederea membrilor pentru a-i reprezenta și pentru a le 
susține cauza. De exemplu, poate fi reprezentatul tău pentru sigu-
ranță, reprezentantul departamentului tău, al conducerii clubului și 
departamentului tău sau reprezentantul pentru asigurări.

ClubulClubul
În cadrul companiilor cu mai mulți angajați, se formează un club. 
Membrii aleg un consiliu de administrație care îi reprezintă și care 
apără interesele membrilor față de angajator. Deciziile cu privire la 
chestiunile pe care le gestionează clubul au loc de obicei, la reuniunile 
membrilor. Întrebările frecvente gestionate de club pot include, de 
exemplu salariul, timpul de lucru, mediul de lucru sau studii.  
Dacă există un club la locul tău de muncă, ai posibilitatea de a  
participa și influența prin intermediul acestuia.

Citește mai multe la pagina 12
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Reprezentatul departamentuluiReprezentatul departamentului
La locurile de muncă fără club există adesea un reprezentant al 
sindicatului - reprezentantul departamentului. La locurile de muncă 
fără reprezentant sindical, departamentul local al IF Metall este 
responsabil pentru contactul sindical cu membrii.

Departamentul local Departamentul local 
Toți membrii aparțin unuia dintre departamentele locale ale IF Metall 
situate în toată țara. Misiunea departamentului este de a sprijini 
activitățile sindicale la locurile de muncă din regiune.  
Departamentul din care faci tu parte este stabilit în funcție de  
municipalitatea în care locuiești sau lucrezi. La biroul departamen-
tului există reprezentanți și alți angajați care se ocupă cu asistență în 
negociere, fondul de șomaj, taxele de membru și multe altele. 

Pe pagina de internet ifmetall.se vei găsi informații de contact pentru 
departamentul tău. Îți poți personaliza pagina de internet, astfel încât  
să poți accesa conținutul departamentului tău, de exemplu știri, cursuri 
de instruire și diverse activități.

  Sfaturi!  
 

  Implică-te și influențează
• Fii activ la reuniunile membrilor. 
• Trimite propuneri scrise (moțiuni) clubului sau departamentului.
• Implică-te și mai mult devenind un reprezentant ales. Contactează clubul 
  sau departamentul tău dacă ești interesat.
• Fii activ pe rețelele noastre de socializare: Facebook, Instagram și Twitter.
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Instruire gratuităInstruire gratuită
Cunoașterea dă forță și posibilitatea de a influența. De aceea inves-
tim masiv în instruirea gratuită a membrilor și a reprezentanților 
noștri aleși. Ai dreptul să fii liber de la muncă pentru a participa 
la cursurile de instruire sindicală și de obicei primești compensații 
pentru veniturile pierdute în timpul cursului.

Ești asigurat Ești asigurat 
Ca membru al IF Metall ai o asigurare bună și cuprinzătoare. Unele 
dintre asigurări le obții prin calitatea de membru în timp ce altele se 
bazează pe existența contractelor colective la locul de muncă. 

Contracte de asigurare Contracte de asigurare 
Toți cei care au contract colectiv la locul de muncă intră sub inci-
dența contractelor de asigurare. Acestea oferă sprijin financiar, de 
exemplu dacă te îmbolnăvești sau te rănești la locul de muncă. Când 
ești în concediu pentru creșterea copilului, poți primi o indemnizație 
suplimentară și datorită acordului se alocă bani și pentru pensia ta. 
 
 

  Sfaturi!  

• Consultă cele mai recente oferte și înregistrează-te pentru cursuri  
conectându-te la paginile pentru membri pe ifmetall.se.

Citește mai multe la pagina 12
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Asigurările pentru membriAsigurările pentru membri
Calitatea ta de membru include o serie de asigurări, cum ar fi 
asigurarea de accidente în timpul liber, asigurarea suplimentară de 
viață și asigurarea venitului care completează fondul de asigurări 
de șomaj dacă devii șomer. Ca membru nou al sindicatului ai de 
asemenea, posibilitatea de a încheia mai multe asigurări voluntare 
și avantajoase, printre altele asigurare pentru locuințe cu condiții 
favorabile, asigurare de boală și de urmaș și asigurare juridică. 

  Sfaturi!  

• Pe ifmetall.se poți citi mai multe despre asigurările incluse în  
calitatea de membru și cele care pot fi încheiate în mod voluntar. 
• Vrei să îți mărești polița de asigurare? Ia legătura cu Folksam la 

nr. de tel. 0771-950 950.



8



9

Oferte și reduceri pentru membri Oferte și reduceri pentru membri 
Ca membru al IF Metall vei obține în mod continuu o varietate de 
reduceri și oferte la produse, călătorii, servicii și multe altele.  
Ofertele noastre comune sunt dezvoltate în cooperare cu LO  
Mervärde și sunt cuplate cu cardul de membru, IF Metallkortet. 

• Poți găsi cu ușurință ofertele pe lomervarde.se/ifmetall. 
• Pentru a profita de ofertele încărcate pe cardul de membru,  
trebuie să te conectezi pe ifmetall.se prin intermediul paginilor 
pentru membri. 

  Sfaturi! 

• Există adesea și oferte locale de care poți profita. Contactează departamentul 
local pentru a vedea care sunt ofertele valabile pentru tine sau vizitează  
pagina lor de internet, pe care o poți accesa de pe ifmetall.se.
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Pentru asta muncim noiPentru asta muncim noi

Un sindicat puternicUn sindicat puternic
Cu cât suntem mai mulți în sindicat, cu atât mai mult putem influența.  
De aceea este important să fim mulți, pentru că în acest fel devenim 
puternici împreună. 

Acorduri puterniceAcorduri puternice
Contractul colectiv de muncă este un acord important între sindicate 
și angajatori. Contractul este negociat de sindicat pentru a obține 
condiții echitabile, compensarea orelor de noapte și de week-end, 
asigurare, un bun program de lucru, un salariu corect și multe altele. 
Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai mult putem negocia împreună 
contracte colective de muncă mai benefice.

O societate beneficăO societate benefică
Misiunea noastră de sindicat include munca pentru o societate  
corectă, democratică și egală, în care tu și toți ceilalți veți avea 
dreptul la o viață bună și sigură. Prin urmare, nu numai că solicităm 
salarii și condiții de muncă mai bune, ci și impunerea unor decizii 
politice care sunt în beneficiul membrilor.

Locuri de muncă prospereLocuri de muncă prospere
Scopul nostru este ca tu, cel care lucrezi în industrie să ai oportunități de 
dezvoltare profesională, să obții formarea și dezvoltarea competenței de 
care ai nevoie, precum și posibilitatea de a influența mai mult la locul tău 
de muncă. Luptăm în mod constant pentru o viață profesională durabilă.
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Un mediu de lucru mai bunUn mediu de lucru mai bun
Reprezentanții sindicatului în materie de siguranță lucrează întotdeauna 
pentru a se asigura că angajatorii îmbunătățesc mediul tău de lucru. 
Munca lor este vitală pentru prevenirea accidentelor grave. Însă cel care 
oricum suferă un accident de muncă, sau se confruntă cu alte probleme 
la locul de muncă va primi sprijinul sindicatului și o bună reabilitare 
pentru a se putea întoarce la muncă.

Sprijin în schimbareSprijin în schimbare
Lumea din jurul tău este în continuă schimbare și prin calitatea ta 
de membru vei obține siguranță, atât în contractul de muncă cât 
și în caz de schimbări. Dacă lucrezi la o companie care are contract 
colectiv de muncă și îți pierzi locul de muncă datorită unui deficit 
de muncă, în calitate de membru ai dreptul la ajutor profesionist în 
găsirea unui nou loc de muncă. 

Reducerea orelor de lucruReducerea orelor de lucru
Datorită faptului că am semnat un contract colectiv cu angajatorii 
privind pensiile pe fracțiune de normă și că angajatorul îți plătește 
prin urmare, o primă suplimentară de pensie, ai dreptul să îți reduci 
programul de lucru atunci când ai împlinit vârsta de 60 de ani.  
De asemenea, lucrăm pentru a ne asigura că toți angajații au dreptul la 
reducerea timpului de lucru cu cel puțin 100 de ore de muncă pe an. 



12

Acordurile noastre Acordurile noastre 

Un acord încheiat între o organizație a angajatorilor și IF Metall se nu-
mește contract colectiv de muncă. Acesta prevede printre altele,  
salariile minime și creșterile salariilor, plata orelor suplimentare,  
compensarea orelor de noapte și de week-end, asigurarea și indemnizația 
de boală, plata concediului și a liberelor legale. Dacă vrei să ști ce conține 
contractul tău, vizitează ifmetall.se.

 
Legi și acorduri în interacțiune Legi și acorduri în interacțiune 

În Suedia există o serie de legi referitoare la piața muncii pentru a-ți 
proteja locul de muncă. Legile sunt completate de acordurile noastre 
colective și împreună acestea stabilesc drepturile și obligațiile tale la 
locul de muncă. 

Cele mai importante legi:
• Legea privind protecția angajaților (LAS) a fost creată pentru ca angaja-

torii să nu poată concedia oamenii fără invocarea unui motiv întemeiat.
• Legea privind cogestiunea, (MBL), sporește posibilitatea angajaților de 

a influența deciziile angajatorului.
• Legea referitoare la reprezentanții aleși, (FML), oferă reprezentanților 

aleși ai sindicatului dreptul de a se ocupa de chestiuni legate de pro-
priul loc de muncă, în timpul orelor de lucru plătite.

• Legea privind mediul de lucru, (AML), are sarcina de a preveni bolile și 
accidentele de muncă.

Alte legi importante sunt Legea privind concediile, Legea discriminării, Legea 
referitoare la concediul parental și Legea privind concediul pentru studii.
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Procesul nostru democratic Procesul nostru democratic 

Consiliul de Administrație al IF Metall are sarcina de a conduce activitățile 
organizației. La fiecare trei ani, are loc un congres în care se stabilește 
obiectivul sindicatului și consiliul de administrație este ales de către  
delegații congresului. Ei, la rândul lor, au fost aleși de către membrii  
fiecărui departament. Reuniunile sindicale și comitetul contractual  
sunt consultative pentru consiliul de administrație și sunt organizate  
în mod regulat.

Taxa de membru Taxa de membru 

Taxa de membru la IF Metall este stabilită în funcție de venitul tău.  
În medie, taxa este de 1,5 la sută din salariul tău, însă există o taxă  
maximă și minimă care pot fi percepute. Pe ifmetall.se poți citi mai 
multe despre cuantumul taxei de membru.
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Bine ai venit la IF Metall, se adresează membrilor noi care doresc să afle 
mai multe informații despre organizație. 

Implică-te pentru a influența și pentru a schimba, participând la reuniunile 
sindicale, fiind activ pe rețelele noastre de socializare sau asumându-ți o 
misiune sindicală. Oferim diferite cursuri gratuite, de unde poți afla mai 
multe despre drepturile și obligațiile tale. În calitate de membru primești  
și multe alte beneficii. Citește mai mult despre acestea aici în broșură.

Nu uita că poți obține întotdeauna sfaturi de la reprezentanții noștri aleși 
sau de la angajați. Ei sunt acolo pentru a te ajuta pe tine ca membru!

Bine ai venit la noi!

 

Urmărește-ne pe rețelele noastre de socializare:

O
F-

10
0/

20
20

02
/4

0 
00

0 
ex

/S
IB

-tr
yc

k.
  

IF Metall, 105 52 Stockholm  |  08-786 80 00  |  ifmetall.se


