
Aşadar, ce este un ORM şi ce înseamnă pentru 
personalul de curăţenie contractual?

Un Ordin de Reglementare a Muncii este un acord 
negociat între membrii sindicatului şi angajatori 
pentru sectorul în care activează. Acesta tratează 
tariful minim şi condiţiile de muncă pentru 
lucrători.

La patru ani după ce justiţia a desfiinţat 
reglementarea referitoare la salarii pentru 
personalul de curăţenie, Ordinul nostru de 
reglementare a muncii (ORM) a fost re-introdus! 
Aceasta nu este o întâmplare, a apărut printr-o 
campanie susţinută de lobby şi prin negocieri ale 
personalului de curăţenie, care a lucrat prin 
intermediul sindicatului propriu, SIPTU.

Noul ORM oferă protecţie reală pentru personalul 
de curăţenie contractual şi vom asigura un tarif 
minim pentru personalul de curăţenie din 
industrie.

PUNCTE CHEIE 
ALE NOULUI ORM 

• Un nou tarif minim - €9,75

•  Drepturi de reprezentare sindicală

•    Salariu pentru munca suplimentară

ACUM DEPINDE DE TINE!

ORM PENTRU 
PERSONALUL DE CURĂŢENIE 
CONTRACTUAL S-A ÎNTORS!

Teresa Thompson,
Reprezentant 
sindical în cadrul 
Cavan General 
Hospital şi 
membru al 
Comitetului de 
muncă pentru 
personalul de 
curăţenie 
contractual

NE ORGANIZĂM PENTRU A 
CÂŞTIGA UN VENIT DE SUBZISTENŢĂ 
PENTRU PERSONALUL DE 
CURĂŢENIE. NI TE ALĂTURI?

REPREZINTĂ
DOAR

ÎNCEPUTUL!

•    Ajutor pentru deces în timpul cât 
      persoana este angajată

•    Preaviz de 30 de zile pentru  schimbarea 
      contractorului

•    Good Friday considerată sărbătoare naţională 
      pentru lucrătorii angajaţi înainte de luna 
      august 2012

•    Certificat care indică vechimea în muncă

Echipa ta de negociere a lucrat din greu pentru a re-institui 
un ORM prin care personalul a obţinut o creştere a tarifului 
pentru mulţi dintre membrii noştri. Această nouă ordine 
asigură protecţia vitală pentru personalul de curăţenie aflat 
în serviciu, aşadar dacă eşi membru de sindicat, ai dreptul 
de a fi reprezentat de sindicatul tău, SIPTU.

Acum, că avem un ORM, haideţi să facem campanie pentru 
venitul de subzistenţă pentru personalul de curăţenie! Un 
tarif nou, de €9,75, pentru personalul de curăţenie 
contractual reprezintă primul pas în obţinerea acestui 
deziderat.

Campania pentru venitul de subzistenţă pentru personalul 
de curăţenie începe acum, vrei să iei parte la campanie?

„Personalul de curăţenie merită un venit de subzistenţă.
Depinde de noi să luptăm pentru acest venit.“



CUM ARATĂ PENTRU 
TINE VIITORUL?

            ÎMPREUNĂ SUNTEM PUTERNICI

Lilian Gunning
Personal de curăţenie 
contractual
JLC

Nasim Kalikokha
St Luke's Hospital

Valerie Chambers
Personal de curăţenie 
contractual la Mayo 
General Hospital şi 
membru al comitetului 
comun pentru forţa 
de muncă

Diane Jackson 
Tel: 087 6784773 • email: djackson@siptu.ie

Eira Gallagher 
Tel: 087 9858371 • email: egallagher@siptu.ie

Sectorul pentru personal de curăţenie 
contractual al SIPTU: 01 8586389 
Organizare strategică SIPTU: 01 8586411

ÎN
SC

RIE
-T

E 
ONLIN

E

www.si
pt

u.i
e

Răspunsul este simplu: înscriindu-te în sindicat şi 
alăturându-te campaniei de asigurare a venitului de 
subzistenţă pentru personalul de curăţenie!

Când alegi să te înscrii în SIPTU, faci să crească puterea pe 
care o ai de a influenţa deciziile care se iau referitoare la 
viaţa ta ca angajat. Aşadar, de ce să îi laşi pe alţii să ia 
decizii pentru tine? Înscrie-te, fii informat şi implică-te.

Vizitează pagina de Facebook a campaniei: FairDealFor 
Cleaners sau contactează-ne direct pentru informaţii 
suplimentare sau pentru a stabili o întâlnire.

„Atunci când tu şi colegii tăi 
decideţi să vă înscrieţi în SIPTU, 
faceţi să crească puterea pe care o 
avem pentru a obţine condiţii 
corecte pentru personalul de 
curăţenie în Irlanda“

„€9,75 reprezintă primul pas 
către un tarif decent. Să ne 
sprijinim unii pe alţii prin 
intermediul sindicatului nostru 
SIPTU pentru a obţine mai mult“

„Acum, că deţinem mecanismul 
de negociere cu angajatorii, haideţi 
să ne clădim sindicatul pentru 
salarii mai bune şi condiţii de 
muncă mai bune“

Personalul de curăţenie contractual asigură servicii 
esenţiale de curăţenie în spitale, şcoli, locuri de muncă şi 
transportul public. Însă, atunci când te gândeşti la viitor, 
ce vezi? Aceasta este o întrebare importantă pe care o 
vom adresa membrilor noştri, care sunt personal 
contractual, în timp ce ne pregătim să începem negocierile 
pentru următorul ORM.

Poţi infuenţa viitorii termeni ai contractului tău de muncă 
devenind membru activ al SIPTU şi făcându-ţi auzită vocea. 
Personalul de curăţenie contractual trebuie SĂ FIE UNIT 
prin intermediul sindicatului pentru a fi puternic şi a 
influenţa viitorul. Împreună putem câştiga drepturi 
pentru personalul de curăţenie contractual.

CUM OBŢII O 
MĂRIRE DE 
SALARIU?


