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 Angajare temporară ca 
 spărgător de grevă? 
 Nu cu noi! 
 Informații despre grevă pentru angajații temporari 

 »Chiar dacă angajatorilor le-ar 
 plăcea să fi e altfel: niciun 
 angajat cu contract temporar 
 nu este obligat să lucreze ca 
 spărgător de grevă« 

Claus-Harald Güster, Vicepreședinte NGG

În cazul unei greve, angajatorii încearcă deseori 
să mențină desfășurarea activității, integral sau 
parțial, prin angajarea de personal cu contract 
temporar. 
Ca angajat temporar, nu trebuie să acceptați 
solicitările angajatorilor. Utilizarea de forță de 
muncă cu contract temporar este interzisă an-
gajatorului prin lege. Conform legii, aveți chiar 
dreptul de a refuza exercitarea activității.

„Angajatorul nu are dreptul să îi lase pe angajații 
cu contract temporar să își exercite activitatea dacă 
întreprinderea sa face obiectul unui confl ict de 
muncă. Clauza 1 nu se aplică dacă angajatorul se 
asigură că angajații cu contract temporar nu preiau 
activități care au fost efectuate până în prezent de 
angajații care
1. sunt implicați în confl ictul de muncă
2. au preluat activitățile de la angajații care sunt 
implicați în confl ictul de muncă. 
Angajatul cu contract temporar nu este obligat să 
lucreze pentru un angajator, atât timp cât acesta 
este implicat într-un confl ict de muncă. În cazul 
unui confl ict de muncă, angajatorul trebuie să-i 
informeze pe angajații cu contract temporar cu 
privire la dreptul de a refuza exercitarea activității.”

§ 11 paragraful 5 Legea privind 
angajarea temporară (AÜG)

Fără spargerea grevei – aspect 
asigurat prin contractul de muncă
Angajații cu contract tempo-
rar, care lucrează în baza unui 
contract de muncă a asociației 
DGB cu uniunile angajatorilor 
iGZ și/sau BAP, pot invoca în 
plus aceste contracte de muncă 
și să refuze activitățile de spar-
gere a grevei respectiv să refuze 
să lucreze într-o întreprindere 
care este implicată într-o grevă.

În acordurile cadru cu privire la 
condițiile de angajare cu uniuni-
le angajatorilor BAP și iGZ este 
stipulat că angajații cu contract 
temporar nu sunt utilizați în 
întreprinderile afl ate în grevă. 
Întreprinderii angajatoare nu îi 
este permis să facă abstracție 

de interdicția de angajare pe 
perioadele de grevă. În primul 
rând, este interzis să se suspen-
de contractul de muncă pentru 
ziua grevei și să se aplice doar 
pentru aceste zile principiul 
egalității plății (Equal Pay / 
Equal Treatment). 

Interdicția de exercitare a 
activității pe perioada grevei 
este valabilă pentru toți angajații 
cu contract temporar. Inclusiv 
angajații cu contract temporar 
care erau deja angajați în între-
prindere înainte de începerea 
grevei, nu au voie să meargă la 
muncă.

 Foarte important: Cei care fac uz 
 de dreptul de refuz a exercitării 
 activității, trebuie să înștiințeze 
 angajatorul cu privire la acest fapt. 
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Refuzul de spargere a 
grevei nu trebuie să aibă 
nicio consecință
Utilizarea de angajați cu contract temporar 
pentru locurile de muncă ce fac obiectul grevei în 
întreprindere este interzisă. Angajații cu contract 
temporar au, în plus, dreptul de a refuza exercita-
rea activității.

Angajații cu contract temporar nu trebuie să 
întâmpine dezavantaje dacă au făcut uz de acest 
drept legal de a refuza exercitarea activității și nu 
au acceptat sau efectuat activitatea. Angajatorul 
trebuie să continue să plătească salariul și venitul! 
Opțional, pot asigura angajarea într-o altă între-
prindere, care nu este afectată de grevă.

 »Nu vreau să devin spărgător de 
 grevă. Nici nu trebuie: refuzul de a 
 fi  spărgător de grevă este dreptul 
 meu ca angajat temporar.«

 Numeroși angajați temporari nu 
 cunosc acest drept.  Din acest motiv, 
 angajatorii trebuie să informeze în 
 mod explicit cu privire la acest drept. 

Interdicția de spargere a grevei se aplică inclusiv angajaților care erau 
deja angajați în întreprindere înainte de începerea grevei. Nu este per-
misă încheierea unui acord de Equal Pay aplicabil pe zi!
Personalul* / angajații** nu sunt utilizați pe parcursul unui apel la gre-
vă a unei uniuni a asociației pentru contractele de muncă temporare 
DGB, în întreprinderi sau departamente ale întreprinderilor care se afl ă, 
în mod corespunzător, în grevă. Acest lucru este valabil și pentru per-
sonalul care era deja angajat în întreprindere, înainte de demararea 
măsurilor pentru confl ictul de muncă. Pornind de aici, părțile implicate 
în confl ictul de muncă pot încheia acorduri divergente în cazuri indivi-
duale (de ex., acorduri pentru cazuri de urgență). Reglementarea § 11 
paragraful 5 AÜG rămâne neschimbată.  

* § 17.1 a acordului cadru cu privire la condițiile de angajare tempora-
ră cu Uniunea angajatorilor din Germania a furnizorilor de servicii per-
sonale (Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister –BAP) 
din 17.09.2013

** § 12 a acordului cadru cu privire la condițiile de angajare tempo-
rară cu Asociația pentru interesele întreprinderilor de angajare tem-
porară (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen – iGZ) 
din 17.09.2013
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 Pentru orice întrebări cu privire la 
 angajarea temporară și dreptul la 
 grevă, vă rugăm să contactați NGG. 


