
SINDICATUL INDEPENDENT BCR
Din 1992, Sindicatul salariatilor Grupului BCR!



Salutare!

La SIBCR:
✓ promovăm un concept de reprezentare a salariaților din Romania

adaptat realităților curente din piața muncii,
✓ promovăm organizarea salariaților în sindicat în toate companiile

Grupului BCR,
✓ oferim un model organizatoric de referința prin rezultatele obținute

pentru angajații pe care ii reprezentăm.
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Hai să ne cunoaștem! 



Viziune! Organizare! Acțiune!

În 30 de ani am reușit să arătăm că prin mobilizare, încredere colectivă și inițiativă, 
salariații pot obține victorii importante.

SIBCR a fost înființat în 1992 de către un grup de angajați inimoși din BCR!

SIBCR a contribuit la transformarea mișcării sindicale din BCR, acționând pentru 
formarea de reprezentanți activi si lideri sindicali experimentați care au putut să își 

exprime liber opiniile și să reprezinte cu adevărat interesele salariaților.



De 30 de ani construim cea mai buna
reprezentare pentru tine si colegii tai!

Negociem Contracte Colective
in 3 companii din Grupul BCR:

Negociem Contractul Colectiv de Munca la nivelul
Sectorului de activitate financiar-bancar

Banca 
Comerciala 

Romana

BCR 
Leasing

BCR BPL



Pe plan național avem susținerea:

Apartenența sindicală internațională:

Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci Confederației Naționale Sindicale CARTEL ALFA

Federația Europeană Sindicală UNI Europa Confederația Europeană Sindicală - ETUC

FSAB

UNI UNI UNI

Cartel 
Alfa



Află de ce este util să faci parte 
din SIBCR și cum te poți înscrie!
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Sunt multe motive pentru care ar trebui să te înscri într-un sindicat dar în final totul se reduce
la protecția și promovarea drepturilor și intereselor tale la locul de muncă. Prin SIBCR ne
asigurăm ca împreună construim cea mai bună reprezentare pentru salariați prin negociere
colectivă și dialog social.

A fi parte din SIBCR înseamna a fi parte dintr-o comunitate de angajați exact ca și tine.
Vei avea parte de o reprezentare corectă la locul de muncă, însă a fi parte din SIBCR iți aduce o
serie întreagă de servicii destinate exclusiv membrilor cum ar fi reprezentare legala sau
traininguri dar si o serie de beneficii comerciale.

Apartenența la SIBCR este în mod implicit și apartenenta
la comunitatea colegilor din sectorul nostru de activitate prin
FSAB (Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci).





SIBCR: Echipa de negociere CCM 2022 - 2022
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Adela Badescu
Ptresedinte SIBCR

Razvan Avrigeanu
Vicepresedinte SIBCR

Elena Badoi
Secretar General SIBCR

George Munteanu
Membru CEx SIBCR

Roxana Gligor
Reprezentant zonal SIBCR

Dragos Sava
Reprezentant zonal SIBCR



Contractul Colectiv de Munca in BCR:

✓ Majorare salariu minim brut in BCR 

2016 – 2018

1.450 lei

2018 – 2020

2.500 lei

2020 – 2022

4.000 lei

2022 – 2024

5.560 lei

2016 – 2018

8,33% 

2018 – 2020

Intre 5% - 17%

2020 – 2022

Intre 5% -15% (matrice
alocare automata)

2022 – 2024

Pilon I: medie 24% 
Pilon II: medie 9%

✓ Majorări salariale colective in BCR 



Al 13lea 
Salariu

Max. 27 
zile de 

CO

Salarii
Compensatorii

(1-12)

Zi nastere
libera

Cadouri
300 lei x 4

Curs 
preferential 
la schimburi 

valutare

Contractul Colectiv de Munca in BCR – Beneficii suplimentare

Pensie
privata 

pilonul III

Majorarea
sumei

alocate in 
Benefit

Indemnizatia 
de uniforma

Plati 
compensatorii 

pentru 
pensionare

Actualizare 
text CCM

Perioada
CCM

2 ani



O voce puternica
Fiecare angajat, din Grupul BCR are nevoie de o
voce puternică la locul de muncă. Din 1992, SIBCR
este portavocea de care ai nevoie.

Partener de incredere
Reglementările din legislația muncii sunt complexe
si uneori dificil de navigat. Ai nevoie de un expert
independent, 100% de partea ta, oricând e necesar.

Consiliere
Transmiterea de informații cu privire la reorganizări,
concedieri și alte aspecte legate de locul tău de
muncă. Ai garanția unui răspuns imediat de la un
reprezentant sindical la orice întrebare legată de
relații de muncă.

Comunitate
SIBCR reprezintă interesele salariaților Grupului
BCR, exact ca și tine : persoane de succes cărora le
pasă de locul lor de muncă.

Negociere
Negociem activ și susținut cu 3 angajatorii ai
Grupului BCR pentru a asigura o parte echitabilă
salariaților din succesul pe care îl generează.
Independenti, transparenți și democratici, ceea ce
ne permite să apărăm mereu interesul membrilor
noștri.

Expertiza
Reprezentarea salariaților necesită un grad ridicat de
expertiză. Cu o experiență de peste 30 ani, vă oferim
sprijinul și formarea necesară pentru ca la locul
vostru de muncă să puteți implementa un regim de
dialog social constant și benefic.



BCR Leasing IFN SA

BCR Leasing IFN SA

BCR Leasing IFN SA



BCR Banca pentru Locuinte

BCR Banca pentru Locuinte

BCR Banca pentru Locuinte



14

Sindicate mai
puternice

Mai multi 
membri de 

sindicat

Standarde
ridicate

Mai multi 
salariati

acoperiti de 
Contracte

Colective de 
Munca

Salarii mai mari
si beneficii mai
multe

Mai multe
locuri de 
munca Negocieri

Colective! 
Astazi, hai să ne amintim
că sindicatele contribuie
la ridicarea standardelor

pentru toti salariatii!

Contractul Colectiv de Munca la nivelul
Sectorului de activitate financiar-bancar



MULTUMIM!
INTREBARI?

Ne puteti gasi la :

sibcr@windowslive.com

www.sibcr.ro
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