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Avem nevoie de o lege pentru a apăra  
lucrătorii din sectorul KEP  
Pentru a ne impune avem nevoie de TINE! 

Condiț iile de muncă din sectorul serviciilor 

de poștă ș i curierat (Kurier, Express, Paket  

- KEP) sunt de cele mai multe ori foarte 

proaste. Prin rețeaua nostră de 

consultanț i de la Arbeit und Leben (Viață 

și Muncă), Faire Integration (Integrare 

echitabilă) ș i Faire Mobilität  (Mobilitate 

echitabilă) constatăm de multe ori 

împrejurări catastrofale. Deseori nu se 

respectă normele de securitate ș i sănătate 

a muncii ș i oamenii sunt plătiț i sub nivelul 

contractului colectiv (sau chiar sub salariul 

minim). Împreună cu tine vrem să 

schimbăm această situaț ie. 

 

Mulț i lucrători nu sunt angajaț i direct la  firma 

de curierat pentru care fac livrările, ci la 

subcontractori sau chiar la un lanț  de 

subcontractori. Lucrătorii angajaț i la 

subcontractori sau care au un contract de 

prestări servicii (Werkvertrag) lucrează de 

regulă în condiț ii mai proaste. Ei nu sunt 

aproape niciodată reprezentaț i de un comitet 

de întreprindere (Betriebsrat) ș i nu sunt plătiț i 

niciodată conform contractului colectiv de 

muncă. 
Condiț iile de muncă din sectorul KEP 
dăunează sănătăț ii voastre. Pachetele sunt 
grele ș i livrarea implică un efort fizic major.  
Lucrătorii din sectorul KEP se îmbolnăvesc mai 
des decât restul populaț iei (în special de 
afecț iuni musculo-scheletale).  
Efortul fizic trebui redus considerabil pentru ca 
voi să aveț i șansa de a rămâne sănătoș i. 

 

E nevoie urgentă de reglementarea  

Lege de garantare a drepturilor 

lucrătorilor în sectorul KEP 

Ver.di vrea o lege care să asigure următoarele 

îmbunătăț iri: 

 

 Interzicerea subcontractorilor ș i 

contractelor de prestări servicii în sectorul  

KEP 

 

 O limită de greutate de 20 de kg pentru 

pachetele manipulate de o singură 

persoană ș i obligaț ia etichetării 

pachetelor grele. 

 

Pentru ca legile bune să aibă ca efect  condiț ii 

de muncă mai bune este nevoie ca serviciul 

vamal (Zoll) să controleze mai intens. Cerem de 

aceea mai mult personal pentru serviciul vamal 

(care în Germania are atribuț ii similare cu cele 

ale Inspecț iei Muncii din România)  

 

Această lege ar însemna că marile firme din 

sectorul KEP nu se vor mai putea sustrage 

responsabilităț ii pentru condiț ii de muncă 

corecte ș i care să nu dăuneze sănătăț ii . 

 

ver.di derulează pe acest subiect o campanie 

politică, iar tu poț i să ne ajuț i. Cel mai bine 

poț i susț ine revendicările dacă devii membru 

în sindicatul tău ver.di.  

 

mitgliedwerden.verdi.de 

 

sectorului KEP! 


