
Meserie de curățător de clădiri

În concediu se pot  
  face mai multe ...

... cu banii suplimentari de concediu

Este timpul pentru mai mulți bani

Vrei să știi cum?
Devino membru al IG BAU.

Deoarece numai în calitate de membru ai 
dreptul la bani suplimentari de concediu!

Colegii și colegele noastre din cadrul IG BAU de la fața 
locului îți stau cu plăcere la dispoziție și te ajută să 
devii membru.

Bineînțeles că poți să împărtășești aceste informații 
importante cu colegele și colegii tăi de la locul de 
muncă, pentru ca și ei să poate profita de pe urma 
lor. IG BAU oferă în plus avantaje pentru recrutoare și 
recrutori.

Nu sta mult pe gânduri!
Devino membru și nu mai pierde bani!

www.igbau.de
www.sauberkeit-braucht-zeit.de

Poate fi vorba despre mai mult?

În calitate de membru dispui de:
• drept legal asupra tuturor serviciilor tarifate
• consiliere legală gratuită
•  drept de protecție în cazul tuturor conflictelor în 

legătură cu activitatea profesională și în cazul  
șomajului

•  asigurare gratuită pentru accidente în timpul liber 
după un an de apartenență

•  posibilitatea de a avea un concediu în condiții  
convenabile

• și multe altele ...
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Grupă salarizare 1

Ore pe 
săptămână

până la 
30.09.2022  
salariu orar 

11,55 €

începând cu 
01.10.2022 
salariu orar  

13,00 €

începând cu 
01.01.2024
salariu orar 

13,50 €
39 641,03 € 721,50 € 749,25 €
30 493,10 € 554,98 € 576,32 €
20 328,73 € 369,99 € 384,22 €
7,5 123,27 € 138,74 € 144,08 €

Grupă salarizare 4

Ore pe 
săptămână

până la 
30.09.2022  
salariu orar 

13,35 €

începând cu 
01.10.2022 
salariu orar   

14,66 €

începând cu 
01.01.2024
salariu orar  

15,16 €
39 740,93 € 813,63 € 841,38 €
30 569,94 € 625,84 € 647,19 €
20 379,96 € 417,23 € 431,46 €
7,5 142,49 € 156,46 € 161,80 €

O recunoaștere  
importantă pentru  

munca indispensabilă  
a angajaților.

Ulrike Laux, 
membru Consiliu Federal IG BAU

Grupă salarizare 6

Ore pe 
săptămână

până la 
30.09.2022  
salariu orar 

14,81 €

începând cu 
01.10.2022 
salariu orar   

16,20 €

începând cu 
01.01.2024
salariu orar  

16,70 €
39 821,96 € 899,10 € 926,85 €
30 632,27 € 691,59 € 712,93 €
20 421,52 € 461,06 € 475,29 €
7,5 158,07 € 172,90 € 178,23 €

Grupă salarizare 7

Ore pe 
săptămână

până la 
30.09.2022  
salariu orar 

15,82 €

începând cu 
01.10.2022 
salariu orar   

17,19 €

începând cu 
01.01.2024
salariu orar 

17,69 €
39 878,01 € 954,05 € 981,80 €
30 675,39 € 733,85 € 755,20 €
20 450,26 € 489,23 € 503,46 €
7,5 168,85 € 183,46 € 188,80 €

Cine are drept la bani  
suplimentari de concediu?

Convenția colectivă cu privire la banii suplimentari de 
concediu este valabilă numai pentru membrii IG BAU 
care activează în cadrul unei bresle. Ai dreptul la bani 
suplimentari de concediu după o perioadă de activitate 
de șase luni într-o astfel de formă. 

Banii de concediu se plătesc numai în contextul  
concediului acordat, în plus pe lângă plata concediului. 
Confirmarea cu privire la apartenența ta la IG BAU  
o primești de la biroul IG BAU aflat în apropierea ta. 

Convenția colectivă se aplică desigur și pentru  
persoanele cu activitate profesională minoră și pentru 
persoanele aflate în proces de instruire. 

În cazul în care ești încadrat într-o altă grupă de salarizare, 
decât exemplele menționate aici, adresează-te celui mai 
apropiat birou IG BAU. Ajutăm cu plăcere la calcularea 
corectă a banilor tăi suplimentari de concediu.


