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Mulți angajați din produse din carne si mezeluri oferă o 
contribuție bună pentru un nou contract colectiv de muncă 
 
 

Citiți rezultatele Sondajului Contractului Colectiv de Muncă Produse din carne! 
 
În decembrie 2022 și ianuarie 2023, am efectuat un sondaj privind contractul colectiv de 
muncă în rândul tuturor angajaților din carne procesată. Negocierile cu angajatorii pentru 
noul dumneavoastră contract colectiv de muncă vor începe pe 8 februarie. Prin sondaj am 
întrebat ce credeți că este important pentru contractul colectiv de muncă. Toate 
contribuțiile formează o bază importantă pentru propunerile noastre. 
 
Vă mulțumim pentru contribuție! 
Aproape 500 de angajați din produse din carne au completat sondajul nostru. Suntem 
foarte mulțumiți de asta, pentru că acum avem o contribuție valoroasă pentru negocierile 
contractului colectiv de muncă.În mulțumire, am scos la sorți și câteva torturi delicioase 
printre participanți. . 
 
Printre altele, sondajul arată... 
 

• Că aproape 80% dintre participanții la sondaj consideră important ca APC, 
compensarea automată a prețului, să fie inclusă în Contractul Colectiv de Muncă 
pentru Produse din Carne. 

• Că sondajul a fost completat în olandeză, poloneză, engleză și română. 
• Că mulți dintre voi doar sau pur și simplu nu câștigați suficient pentru trai și că 

economisitul cu salariul actual nu este deloc posibil. 
• Că majoritatea angajaților din carne procesata se simt în siguranță la locul de 

muncă, dar că 30% nu se simt în siguranță. Acest lucru se datorează barierei 
lingvistice cu colegii la locul de muncă sau pentru că nu există destui colegi bine 
pregătiți. 

• Că vrei ca indemnizația de călătorie să crească. 
 
Principalele rezultate ale anchetei privind contractul colectiv de muncă 

• Vrei APC, compensare automata a pretului, in Contractul Colectiv de Munca 
pentru Produse din Carne. 

• Securitatea locului de muncă și siguranța la locul de muncă este în top 5 pentru 
negocieri. 

• Este important să vă puteți ajunge la pensie în formă bună prin scheme bune 
pentru vârstnici. 

• Indemnizația de călătorie trebuie mărită. 
 
 


