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ZIAR NAŢIONAL

Greve în Germania, la apelul 
celui mai mare sindicat din Europa

Să gândim nemțește, să muncim nemțește, dacă vrem să trăim ca nemții
Puternicul sindicat german din 
metalurgie IG Metall a lansat 
luni un conflict social care se 
anunţă unul dintre cele mai 
dure din ultimii ani în Germa-
nia.

Dacă luni erau în curs, în întrea-
ga ţară, câteva zeci de greve, mai 
ales în sectorul construcţiei de au-
tomobile, marţi, angajaţi ai altor 

140 de firme s-au alăturat acesto-
ra, notează europalibera.org.    

Sindicaliştii vor măriri de salarii, 
dar şi legiferarea dreptului anga-
jaţilor de a opta temporar pentru 
săptămâna de lucru redusă, de 28 
de ore, în căutarea unui echilibru 
între muncă şi viaţa personală. 
Pe parcursul săptămânii curente 
ar urma să participe la „greve de 
avertisment“ de câteva ore până la 

700.000 de angajaţi, ca parte din 
procesul anual de negocieri a con-
tractelor colective de muncă.   

Din octombrie, notează News.ro, 
sindicatul cere ca cei 3,9 milioane 
de angajaţi din sector să primeas-
că o mărire de salariu de 6%. Fe-
deraţia patronală Gesamtmetall 
propune 2%. De obicei, în astfel de 
cazuri, părţile se întâlnesc la jumă-
tatea drumului.  
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Actual

Realizare anticipată  
a etapelor  
de valorizare  
a pensiilor
De la 1 aprilie 2018, va fi 
realizată anticipat etapa 
de valorizare a celor două 
tipuri de pensii stabilite în 
2012–2013.

Probleme grave 
din sistemul 
sănătății, scoase  
la iveală  
de un incident  
Lovitură de imagine asu-
pra sistemului medical din 
țară. Este vorba de etică 
profesională, deontologie, 
încălcarea jurământului lui 
Hipocrate.

Un pas important 
în asigurarea  
familiilor tinere  
cu propriul cuib 
La 1 ianuarie 2018, a intrat 
în vigoare proiectul „Prima 
Casă”. Familiile tinere vor 
putea beneficia de credite 
avantajoase pentru procu-
rarea unei locuințe.

Comisia de cenzori: 
revizii inopinate 

Copii cu nevoi speciale, în atenția 
Federației „SindLUCAS”
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2018 - Anul contractului colectiv de muncă declarat de sindicate

Acum însă, conflictul vizează 
în special o nouă organizare, fără 
precedent, a timpului de muncă, 
cerută de IG Metall, şi anume să se 
treacă de la o săptămână de mun-
că de 35 de ore la una de 28 de ore 
- în cazul celor care doresc acest 
lucru - şi o compensare parţială a 
veniturilor astfel pierdute de către 
angajator.   
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Pe 15 ianuarie, 
este Ziua Comemorării 
lui Mihai Eminescu; 
tot la 15 ianuarie, 
se consemnează 
Ziua Națională 
a Culturii. 
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