
Protejează  
majorarea  
salarială!
Am avut succes datorită numeroşilor membri activi ai IG BAU:
Salarii mai mari pentru toţi – în plus, egalizarea salariilor din regiunea Est la salariile 
din regiunea Vest. Lupta noastră împotriva turbo-curăţeniei şi pentru salarii mai 
mari a meritat. Începând cu ianuarie 2016, circa 600.000 de angajaţi din industria 
curăţătorilor de clădiri vor primi mai mulţi bani (vezi tabelele de pe verso).

Însă:
Contractul colectiv de muncă privind salariul minim în industria curăţătorilor de 
clădiri expiră pe 31.12.2015. Începând cu ianuarie 2016, doar membrii sindicatului 
IG BAU vor avea dreptul la salarii mai mari.

Ce se poate întâmpla începând cu ianuarie 2016?
Începând cu ianuarie 2016, salariile celor ce nu aparţin niciunei forme de  
organizare pot fi scăzute de către angajatori la nivelul minim legal de 8,50 Euro, 
atât timp cât nu se stabileşte caracterul general obligatoriu al contractului  
colectiv de muncă privind salariul minim!

Renunţare la salariu – nu împreună cu noi!
Doar membrii IG BAU au dreptul la contractul colectiv de muncă privind salariul, 
în toate grupele salariale. Alăturându-te aşadar sindicatului IG BAU şi vei beneficia 
de salarii mai mari.
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Continuare pe verso!



Acţionează acum, fii membru IG BAU şi protejează-ţi salariul!

Regiunea Vest  (în Euro) Regiunea Est (în Euro)
Grupă  
salarială

în prezent Începând cu 
01.01.2016

Începând cu 
01.01.2017

LG 1  8,50  8,70  9,05

LG 2  8,74  9,18  9,58

LG 3  9,27  9,74 10,17

LG 4  9,82 10,31 10,76

LG 6 10,63 11,10 11,53

LG 7 12,06 12,37 12,76

LG 8 13,08 13,42 13,85

LG 9 13,88 14,25 14,71

Noile salarii:

Discută în firme despre succesul nostru, pentru a oferi cât mai multor colegi 
din industria curăţătorilor de clădiri şansa de a duce o viaţă mai bună.

Grupă  
salarială

în prezent începând cu 
01.01.2016

Începând cu 
01.01.2017

LG 1  9,55  9,80 10,00

LG 2 10,16 10,43 10,64

LG 3 10,79 11,07 11,30

LG 4 11,42 11,72 11,96

LG 6 12,65 12,98 13,25

LG 7 14,01 14,38 14,67

LG 8 15,20 15,60 15,92

LG 9 16,15 16,57 16,91


