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DECLARAŢIE DE ADERARE 
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Zukunftsgewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie

Rumänisch

Consultanță în situația individuală și oferte variate de 
perfecționare
Prin intermediul ofertelor calificate de instruire, IG BCE a oferit 
asistență pentru mii de membri pentru a beneficia de mai mult 
succes. Pentru toate temele care prezintă importanță pentru  
angajați și pentru societate, IG BCE oferă seminare – gratuit  
pentru membri lor. IG BCE dispune de trei centre proprii de instruire.
Asigurarea pentru accidentele produse în timpul liber
În afara mediului profesional (în timpul liber), IG BCE își asigură 
membri prin intermediul unei protecții oferite de asigurarea de 
accident aplicabile la nivel mondial. Asigurarea pentru accidentele 
produse în timpul liber oferită de către IG BCE este inclusă în 
cotizația de membru. 
Agenția de bonusuri 
Fiecare membru va beneficia de o oferă de avantaje exclusive. 
www.igbce-bonusagentur.de 
Mai multe informații cu privire la serviciile furnizate de către IG BCE 
pentru membri la adresa: 
www.igbce.de
www.mitgliedwerden.igbce.de

Inclusă protecția în sensul normelor legale privind protecția 
muncii și în domeniul social pentru membri
Protecția juridică este inclusă ca serviciu în cotizația de 
membru. Costurile aferente sunt suportate de către sindicat. 
Astfel, membri noștri se bucură de siguranță – din punct de 
vedere juridic și financiar. Numai în acest mod vă puteți permite 
să obțineți informații detaliate și, dacă este necesar, să vă puteți 
susține dreptul dumneavoastră legal, beneficiind de asistența 
noastră. 
După o perioadă de trei luni de la dobândirea calității de 
membru, beneficiați de toate serviciile conferite în sensul 
normelor legale privind protecția muncii și în domeniul social:
  Informații de natură juridică cu privire la toate aspectele din 

domeniul legislației muncii și din sectorul social 
  În caz de litigiu, reprezentarea legală de către juriștii IG BCE 

sau ai DGB-Rechtsschutz GmbH
  Avantaj decisiv: Acești experți sunt specialiști în domeniul lor 

deoarece, prin legătura strânsă cu mediul profesional, 
lucrează aproape de oameni. Aceștia oferă consultanță 
extinsă, depun acțiune, vă reprezintă în instanță. Dacă este 
necesar, demersurile sunt efectuate și în fața mai multor 
instanțe. Iar toate aceste demersuri se realizează fără 
generarea de costuri suplimentare în sarcina 
dumneavoastră.

Servicii tarifare 
Cine este implicat în viața profesională, știe cât este de 
importantă reglementarea cu titlu imperativ în special a 
următoarelor subiecte, fără ca acestea să fie lăsate la bunul 
plac al angajatorilor: 
  remunerația
  indemnizația de formare 
  programul de lucru, pauzele 
  bonificațiile 
  concediul 
   al 13-lea salariu 
  planul tarifar de pensii 
   încetarea progresivă a activității 

IG BCE oferă servicii complexe,  
incluse în cotizația de membru:

Adresă district 
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Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie  
(Sindicatul industrial al mineritului, chimiei, energiei)
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover

Cod de identificare creditor: DE13BCE00000131364 

Acordarea unei împuternici de încasare şi a unui mandat de decontare în 
zona unică de plăţi în euro
Referinţă mandat: (referinţă mandat = număr membru)

1. Împuternicire de încasare
Prin prezenta împuternicesc sindicatul Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie să încaseze plăţile scadente pe care le datorez, din contul 
meu, prin notă de debit.

2. Mandat de debitare în zona unică de plăţi în euro
Prin prezenta împuternicesc sindicatul Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie să încaseze plăţi din contul meu, prin notă de debit. În acelaşi timp,  
instruiesc instituţia mea de credit să achite notele de debit retrase din contul meu 
de către sindicatul Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Indicaţie: 
În decurs de opt săptămâni, începând cu data debitării, pot solicita rambursarea 
sumei debitate.
Sunt aplicabile condiţiile convenite cu instituţia mea bancară.

Merită să devin membru! Zukunftsgewerkschaft
Bergbau, Chemie, EnergieSunt cu voi!

Nr. districtului (se va completa de către responsabilii districtului)

Nr. membru (se va completa de către responsabilii districtului)

DECLARAŢIE DE ADERARE ŞI ÎMPUTERNICIRE DE ÎNCASARE
Numele şi prenumele

Data naşterii Naţionalitatea (opţional)

  m     f  

Strada şi numărul

Cod poştal şi localitate

E-Mail

Telefon

E-Mail

Telefon

Motivul aderării

Data aderării la sindicatul IG BCE  Transfer/sindicatul anterior

Solicitant

Venit brut lunar/clasificare  Nr. personal

Angajat la

Codul poştal şi localitatea

Б
И

ЗН
Е

С

Modalitatea de plată (a se bifa)

  lunar   trimestrială   bianuală   anual

Numele şi prenumele (titularul contului)

Strada şi numărul

Codul poştal şi localitatea

IBAN

BIC

Localitatea şi data

Semnătura
Vă rugăm să expediaţi formularul completat integral la filiala 
abilitată pentru districtul dumneavoastră sau prin fax, la:  
0511 7631-710

INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR
Sindicatul IG BCE prelucrează informaţiile din această declaraţie de aderare exclusiv în scopul 
administrării, acordării de asistenţă şi informării membrilor, în vederea calculării contribuţiilor şi pen-
tru colectarea acestora, precum şi pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute conform statutului. Aces-
te informaţii sunt obligatorii; fără un formular completat integral, sindicatul IG BCE nu poate procesa 
declaraţia de aderare. Baza legală pentru aceste prelucrări o constituie art. 6, al. 1, pag. 1, lit. b, 9, al. 2, 
lit. d din Regulamentul general privind protecţia datelor. Informaţiile sunt procesate de sindicatul IG BCE 
în scopurile menţionate anterior pe durata afilierii şi dacă este cazul, în măsura în care există perioade 
de stocare prevăzute de lege. În acest cadru legal şi administrativ, toate datele dumneavoastră sunt 
transmise şi utilizate exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor către reprezentanţii autorizaţi în acest sens.
În măsura prevăzută de art. 15 şi urm. din Regulamentul general privind protecţia datelor, aveţi dreptul 
de a solicita în orice moment informaţii despre datele dumneavoastră procesate de sindicatul IG BCE şi 
de a solicita corectarea sau ştergerea acestora. În afară de aceasta, aveţi dreptul de a face reclamaţie 
la autorităţile de monitorizare a protecţiei datelor. Aici găsiţi informaţii detaliate despre protecţia datelor:
https://www.igbce.de/beitrittsformular/datenschutzbestimmungen-online-beitritt/9014.
Reprezentantul autorizat pentru protecţia datelor din cadrul sindicatului IG BCE prelucrează întrebările 
şi reclamaţiile la
datenschutz@igbce.de.

DECLARAŢIE DE ADERARE
Prin prezenta, ader la sindicatul IG BCE şi recunosc statutul IG BCE ca fiind obligatoriu pentru mine.
Certific faptul că informaţiile mele din acest formular de aderare sunt corecte şi că am luat la 
cunoştinţă informaţiile privind protecţia datelor.

 01  Muncitor calificat

 02  Meseriaş şi muncitor specializat

 03  Tehnician chimist şi laborant

 04  Angajat la birou/comercianţi

 05  Maistru

06  Angajaţi tehnici şi ingineri

07  Angajaţi extra-tarifari:  

   ________________________________________

 08  Angajaţi în serviciu extern
 09  Absolvent studii superioare
 10  Angajaţi în posturi de conducere
 11  Ocupaţie atipică: 
    angajaţi prin detaşare 

    angajaţi pe perioadă  
        determinată
 12  Altele:  

   ________________________________________

GRUPA PROFESIONALĂ (BIFAŢI OPŢIUNEA CORESPUNZĂTOARE)

Activitatea

Departamentul

Începerea pregătirii Finalizarea pregătirii

Anul de pregătire

Localitatea şi data

Semnătura

m (masculin)   f (feminin)
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