Dacă sunteți acoperit de un contract colectiv în Danemarca, puteți
contacta sindicatul pentru mai multe detalii.

CERINȚE PRIVIND LEGEA MEDIULUI
DCE LUCRU
Dacă șantierul este într-o locație izolată, de exemplu într-o pădure sau
pe o insulă, angajatorul este obligat să vă ofere cazare în timpul lucrului
pe șantier.
Puteți suna la Arbejdstilsynet la 70 12 12 88 dacă cazarea
dumneavoastră se supune legislației privind sănătatea și siguranța și
considerați că ceva nu este în regulă.
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Anumite contracte colective conțin reguli cu privire la cazarea pe timp
de noapte în legătură cu anumite lucrări.

Rumænsk

CERINȚE PRIVIND CONTRACTUL
COLECTIV

UN ACOPERIȘ
DEASUPRA
CAPULUI
Cele mai importante reguli de
cazare în Danemarca în timpul
lucrului în construcții
Indiferent dacă cazarea dumneavoastră este organizată de
angajator, de contractorul principal sau de dumneavoastră, există
reguli de conviețuire în timpul lucrului în Danemarca. Regulile privind
cazarea se aplică indiferent dacă locuiți într-un camping lângă
șantier, la un hotel sau la un proprietar privat.

Arbejdstilsynet
Postboks 1228 · 0900 København C
Tlf. 70 12 12 88 · at@at.dk
www.arbejdstilsynet.dk

UNDE PUTEȚI STA ÎN
DANEMARCA

CAZAREA TREBUIE SĂ
ÎNDEPLINEASCĂ
ANUMITE CERINȚE:

Cazarea trebuie aprobată ca fiind adecvată
pentru rezidență de către municipalitate. Altfel
este ilegal să locuiți acolo. Din acest motiv de
exemplu este ilegal să locuiți într-o clădire
abandonată sau într-un cort pe un câmp sau
într-o pădure.
De asemenea, nu este permis să locuiți pe
șantier, într-o baracă. Acest lucru implică
acordul dat contractorului de către
municipalitate.
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Trebuie să existe o cale de evacuare din
fiecare cameră pentru a putea ieși rapid
în caz de incendiu.
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Trebuie să existe cel puțin o fereastră la
exteriorul fiecărei camere prin care să
pătrundă lumina zilei.
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Trebuie să existe cel puțin 2,3 m de la
tavan la podea în fiecare cameră dintr-o
casă. În apartamente trebuie să fie cel
puțin 2,5 m de la tavan la podea.
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Podeaua din fiecare cameră nu trebuie
să fie mai joasă decât nivelul solului de
la exterior. Totuși, este permisă cazarea
într-o cameră unde podeaua este sub
nivelul solului la un perete, însă
podeaua este deasupra nivelului solului
pe cel puțin un perete cu fereastră
(de ex. în pante).

2

CUM PUTEȚI LOCUI
ÎNTR-UN SPAȚIU DE
CAZARE PRIVAT ÎN
DANEMARCA
Puteți verifica singur dacă cazarea este
legală. Dacă o casă sau un apartament
nu îndeplinește cerințele de pe
pagina următoare, cazarea nu
poate fi aprobată ca reședință
și deci nu puteți locui acolo.
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Dacă aveți dubii cu privire la legalitatea cazării, contactați borgerservice
(central de servicii municipale) din municipalitatea în care se află cazarea
dumneavoastră. În Copenhaga, Aarhus, Odense și Aalborg puteți contacta și
International Citizen Service.
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