
Dragi colege și colegi, 
În data de 29.07.2020, Cabinetul Federal a 
decis că începând cu 01 ianuarie 2021 nu 
vor mai exista contracte de antrepriză în 
industria germană a cărnii. 
În plus, a fost consemnat faptul că începând 
cu 01 aprilie 2021 va dispărea munca 
subcontractată în industria cărnii. 
Aceștia sunt pași pe care îi salutăm în mod 
expres. Numeroase companii din industria 
cărnii au fugit de răspunderea lor socială 
pentru mult prea mult timp, gândindu-se 
numai la profitul lor.  
În industria germană a cărnii există un număr 
impresionant de oameni care nu lucrează 
direct pentru fabrici, ci prin intermediul 
companiilor subcontractante de forță de 
muncă și al contractelor de antrepriză. Acum, 
această practică trebuie să înceteze.   
Începând cu septembrie 2020 va avea loc 
în Parlamentul Federal dezbaterea în 
acest sens.  
Cu siguranță ați auzit că nu există doar 
susținători ai acestui demers. Știm foarte 
bine că acum opoziția începe să își pună pe 
poziții lobby-iștii, pentru a împiedica legea 
sau pentru a o restricționa în mod masiv.  
Avem obligația de a combate împreună 
acest fenomen și de a discuta cu colegele și 

colegii în 
domeniu, 
pentru a-i încuraja și pe ei să se apere 
împotriva atacurilor susținătorilor contractelor 
de antrepriză. Aceștia din urmă fac presiuni 
și încearcă să provoace teamă în rândul 
angajaților permanenți și al personalului care 
susțin contractele de antrepriză.  
Locurile de muncă ocupate acum prin 
contracte de antrepriză vor fi utilizate și mai 
târziu. Dar acestea trebuie ocupate de titularii 
actuali.  
Așadar: gata cu modelul exploatatorilor - 
și în sfârșit (din nou) raporturi de muncă 
normale  

Du und die NGG.  
Deine Arbeit. Unsere Stärke. 

LÜNEBURG 27. August 2020  

 Pe 01 ianuarie 2021 trebuie să 
dispară contractele de antrepriză 
în industria cărnii!  

 
Schluss  
mit Werkvertrag 
und Leiharbeit 

NGG. Wir in der Fleischindustrie (RO) 

» În sfârșit am o perspectivă bună și protecție 
socială. Cel târziu începând cu 01.04.2021 nu voi 
mai activa aici ca lucrător pe baza de contract de 
antrepriză, ci ca angajat permanent. 
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NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Region Lüneburg V.i.S.d.P.: Steffen Lübbert   
Heiligengeiststraße 28 Telefon +49 4131 421 460 fb: Gewerkschaft NGG Lüneburg 
21335 Lüneburg region.lueneburg@ngg.net  www.lueneburg.ngg.net 
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