
Susținere

AVEȚI ȘI ALTE ÎNTREBĂRI? 

Accesați site-ul www.wordacvkandidaat.be. Începând cu 
luna noiembrie 2019, veți putea discuta pe chat pe acest 
site sau veți apela gratuit numărul 0800 11 500. 

De asemenea, puteți adresa întrebările pe care le aveți prin 
e-mail la adresa socialeverkiezingen@acv-csc.be 

Există un delegat ACV în întreprinderea sau organizația 
dumneavoastră? Nu ezitați să îi cereți sfatul.

SUNTEȚI INTERESAT(Ă)?

Nume:
Prenume:
Adresă:
Nr.:    Căsuță poștală:
Cod poștal:   Oraș:
Telefon:
Telefon mobil:
E-mail:

Sunt    lucrător    angajat(ă)    dețin o poziție de conducere 

Sediul întreprinderii/organizației în care îmi desfășor activitatea:
Adresă:
Nr.:   Căsuță poștală:
Cod poștal:  Oraș:

Intenționați să vă prezentați la alegerile sociale? Dați-ne 
de veste!
• Completați formularul de candidatură on-line disponibil 

la www.wordacvkandidaat.be
• Sau transmiteți-ne informațiile respective prin e-mail la 

adresa socialeverkiezingen@acv-csc.be
• Puteți, de asemenea, completa și transmite formularul 

de mai jos unui delegat CSC din cadrul întreprinderii 
sau organizației dumneavoastră sau îl puteți trimite prin 
poștă la ACV dienst onderneming, Haachtsesteenweg 
579, 1030 Brussel.

Vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil.

Vi se va transmite un formular de candidatură. Pe acest formular 
sunt menționate drepturile pe care le aveți în calitate de candidat 
(susținere, formare, informare, protecție) și așteptările pe care ACV 
le are de la dumneavoastră (să vă ascultați colegii, să apărați valo-
rile democratice, să colaborați în mod activ cu ACV).

ACV respectă legea privind protecția vieții private și Regulamentul 
european general privind protecția datelor (GDPR).

 
Fiți vocea care 

contează!

Alegeri sociale 2020
www.wordacvkandidaat.be  
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Alegerile sociale care vor avea loc între 11 și 24 mai 2020 vor re-
prezenta pentru lucrători ocazia de a-și alege reprezentanții în 
consiliul întreprinderii și în comisia de prevenire și protecție la 
locul de muncă. Un moment important pentru întreprinderea sau 
organizația în care vă desfășurați activitatea... și de ce nu și pen-
tru dumneavoastră? Puteți fi persoana pe care o căutăm!

Purtător de cuvânt
Delegații sunt purtătorii de cuvânt ai colegilor lor. 
Ei ascultă plângerile și întrebările acestora și le discută cu con-
ducerea. 
Însă, misiunea lor nu se oprește aici. Delegații încearcă să îmbu-
nătățească securitatea și condițiile de muncă, să reducă stresul la 
locul de muncă sau chiar să faciliteze echilibrul dintre viața privată 
și cea profesională. De asemenea, aceștia vizează păstrarea locului 
de muncă actual, asigurarea unei remunerații corecte, egalitatea 
de șanse între femei și bărbați, posibilități mai bune de formare 
și promovare etc.

O atitudine constructivă

Delegații CSC (Confederația sindicatelor creștine) încearcă întot-
deauna să atingă aceste obiective în mod constructiv și de comun 
acord cu angajatorul. O cooperare bună înseamnă soluții bune: 
toată lumea are de câștigat. Cât mai multe eforturi de cooperare, 
acționare în caz de necesitate!

DORIȚI SĂ APĂRAȚI INTERESELE  
COLEGILOR DUMNEAVOASTRĂ?

Este evident că funcția de delegat ridică o serie întreagă de 
întrebări. Eu aș putea să fiu delegat? Am timp suficient ca să mă 
pot ocupa de această activitate? Ce va crede angajatorul meu 
despre asta? Voi fi singur(ă) în această misiune?

Nu vă îngrijorați.
Cei 60 000 de delegați ai CSC sunt, înainte de toate, persoane 
cu simțul dreptății, care știu să asculte și dau dovadă de bun 
simț. Nu sunt super-eroi. 

Oare am timp suficient?
Desigur, va trebui să dedicați timp misiunilor dumneavoastră 
de delegat, însă nu în detrimentul vieții dumneavoastră pri-
vate. De altfel, reuniunile și formările sunt organizate, de obi-
cei, în timpul zilei, în timpul orelor de muncă. De asemenea, 
fiecare delegat poate conta pe sprijinul ACV. Colaboratorii 
CSC se află la dispoziția dumneavoastră pentru a vă ajuta să 
câștigați alegerile, precum și ulterior, pe durata mandatului 
dumneavoastră. În plus, puteți conta pe oferte de formări spe-
cializate, informații disponibile pe internet, pliante, broșuri, 
ziare... Pe scurt, nu veți fi singur(ă)!

Bine de știut!
Delegații lucrătorilor sunt protejați din punct de vede-
re juridic împotriva concedierii și a oricărei forme de 
prejudiciu. Veți putea vorbi și veți putea apăra intere-
sele colegilor dumneavoastră în mod liber. În calitate 
de candidat, beneficiați de protecție împotriva conce-
dierii (începând cu 12-25 ianuarie, în funcție de data 
alegerilor).
Pentru întrebări suplimentare accesați site-ul www.
wordacvkandidaat.be. 

EU AȘ PUTEA SĂ FIU DELEGAT?

COMISIA DE PREVENIRE ȘI 
PROTECȚIE LA LOCUL DE MUNCĂ

Orice întreprindere cu cel puțin 50 de lucrători trebuie să înfi-
ințeze o comisie de prevenire și protecție la locul de muncă. În 
cadrul acestei comisii, delegații abordează următoarele subiec-
te: prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, 
problemele legate de stres și de volumul de muncă, aplicarea 
corectă a legislației în materie de securitate, protecția mediului, 
un cadru de muncă agreabil etc.

CONSILIUL ÎNTREPRINDERII
Întreprinderile cu cel puțin 100 de lucrători trebuie să înființeze 
un consiliu al întreprinderii. În cadrul acestui consiliu, princi-
palele misiuni ale delegaților sunt următoarele: politica privind 
personalul, politica privind ocuparea forței de muncă, regula-
mentul de ordine interioară, politica economică și financiară, 
formarea și monitorizarea legislației sociale. 

În calitate de delegat al ACV, veți avea, de asemenea, un cuvânt 
de spus la încheierea noilor contracte colective.

Dreptate

Solidaritate


