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Raportul reprezentantului BNS in 

Grupul de lucru in vederea 

elaborarii unui mecanism 

transparent de stabiliere a 

salariului minim brut pe tara  

 

Grupul de lucru mai sus mentionat a fost 

infiintat in baza unui Memorandum aprobat 

de Guvernul Romaniei, obiectul acestui 

grup de lucru fiind acela de a elabora un 

mecanism transparent de stabilire a 

salariului de baza minim brut pe tara 

garantat in plata. Grupul de lucru este 

constituit din reprezentanti ai Ministerului 

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice, ai Ministerului 

Finantelor Publice, ai Ministerului 

Economiei, Comertului si Relatiilor cu 

Mediul de Afaceri si ai Institutului Național 

de Statistică, precum si reprezentanti ai 

confederatiilor sindicale si patronale.  

Din parte BNS a participat, conform deciziei 

Biroului Executiv, Enache Steluta, 

Departamentul Economic,insotita de  

Dumitru Costin, Presedinte BNS. 

Astazi, 19.02.2016 a avut loc prima sedinta 

a grupului de lucru, sedinta a fost 

coordonata conform prevederilor 

Memorandumului mai sus invocat, de dna 

Ministru Claudia Ana Costea.  

In deschiderea sedintei Dna Ministru Costea 

a reiterat obiectivul grupului de lucru 

precizand ca se doreste ca aceasta prima 

intalnire sa fie una organizatorica, pentru a 

stabili calendarul de lucru si modul de 

functionare a acestei comisii. 

De asemenea a mentionat faptul ca initiativa 

acestui memorandum este rezultatul 

mentiunilor facute de Comisia Europeana in 

raportul de tara din ultimii ani, respectiv 

faptul ca stabilirea salariului minim se face 

fara a avea un mecanism transparent de 

ajustare. 

Ministrul Muncii a cerut partenerilor sociali 

sa-si precizeze punctele de vedere in ceea ce 

priveste aceasta initiativa. 

Prima interventie a fost a Presedintelui BNS, 

mentiunile facute au fost: 

- Aceasta initiativa de a stabili un 

astfel de grup de lucru apartine BNS 

si a fost facuta in decembrie. Aceasta 

solicitare a venit in spiritual 

precizarilor facute de Comisia 

Europeana in raportul de tara. 
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- In anii 2000 a existat un astfel de 

mecanism insa la momentul 

respectiv s-a preferat renuntarea la 

acesta astfel incat costul fortei de 

munca sa poata fi utilizat ca  

principalul instrument de crestere a 

competitivitatii economiei 

romanesti.  

- Dorim ca acest mechanism, sigur 

actualizat la realitatile anului 2016, 

sa redevina un instrument utilizat 

pentru ajustarea salariului minim, 

astfel incat acest indicator sa nu mai 

fie lasat la discretia unor politicieni. 

- De asemenea s-a readus in discutie 

faptul ca BNS isi doreste sa utilizam 

aceasta ocazie pentru a clarifica rolul 

si importanta salariului minim. 

Salariul minim trebuie sa asigure un 

nivel de trai decent minim pentru 

salariati. 

Urmatoarea interventie a apartinut 

presedintelui CSDR, Iacob Baciu, acesta 

a mentionat faptul ca felicita ministerul 

muncii pentru aceasta initiative 

considerand ca nu este normal ca aprox 

2 milioane de salariati in Romania sa fie 

platiti la nivelul salariului minim, 

reprezentatii sindicatelor si patronatelor 

trebuie sa caute solutii.  

Din partea Cartel Alfaa intervenit 

Vicepresedintele Petru Dandea, acesta a 

readus in memoria celor prezenti modul 

in care a fost construit cosul minim de 

consum in anul 2000 atunci cand s-a 

aprobat OUG 217/2000. A mentionat 

faptul ca structura aprobata in 2000 ar 

putea sa constituie un punct de plecare. 

Din partea patronatelor a intervenit dnul 

Radu Godeanu, Vicepresedinte UGIR, 

acesta a precizat faptul ca solicitarile 

confederatiilor sindicale par acceptabile, 

insa ar trebui evaluate consecintele 

acestor masuri. Faptul ca economia are 

4% crestere cu 4 milioane de salariati 

necalificati platiti cu salariul minim nu 

pare a fi corect. Trebuie vazut ce se 

intampla cu angajatii din industriile 

necompetitive in momentul cresteri 

salariului minim. Este necesar insa ca 

statul sa stimuleze dezvoltarea 

economica a Romaniei, iar acest lucru 

poate fi facut prin accesarea de fonduri 

europene. 

Din partea patronatelor au mai intervenit 

reprezentantii CNIPMMR care au 

mentionat ca este important sa se aiba in 

vedere evolutia productivitatii si 

totodata trebuie analizat impactul 
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salariului minim in anumite sectoare 

economice. 

Ministerul Finantelor Publice a fost 

reprezentat de Presedintele Comisiei 

Nationale de Prognoza Ion Ghizdeanu, 

acesta a precizat ca stabilirea valorii 

finale a salariului minim se va face cu 

consultarea partenerilor sociali. De 

asemenea a precizat faptul ca in acest 

moment Comisia are unele analize de 

impact insa nu sunt studii de impact. 

Presedintele INS a precizat ca INS nu-si 

poate asuma stabilirea structurii insa va 

asista tehnic grupul de lucru cu date 

necesare pentru a se definitive structura 

cosului, o data asumata structura 

propunerea este de a realiza evaluari 

anuale ale cosului de consum avand in 

vedere nivelul redus al inflatiei in acest 

moment. 

Ministrul Muncii a precizat ca rolul INS 

nu este acela de a negocia structura 

cosului cu reprezentantii partenerilor 

sociali, fiecare entitate publica isi va 

asuma responsabilitatile, prezenta INS 

este necesara pentru a asigura acces la 

date. 

Urmatoarea interventie a apartinut 

Consilierului Primului Ministru, dnul. 

Dragos Paslaru. Acesta a readus in 

discutie un set de principi ce au fost 

prezentate si in decembrie, solicitand ca 

pe durata functionarii acestui grup de 

lucru sa se tina cont de acestea, 

respective: 

- Nimeni nu neaga beneficiile 

salariului minim. 

- Discutiile trebuie sa se poarte in 

jurul nivelului de echilibru al 

salariului minim. 

- Exista consens in randul expertilor 

referitor la faptul ca depasirea 

nivelului de echilibru al salariului 

minim poate crea distorsiuni. 

- Utilizarea indicatorilor la nivel 

mediu nu este de preferat, datorita 

discrepantelor si nivelului de 

polarizare in multe cazuri media ete 

un indicator lipsit de relevanta. S-a 

adus in discutie inclusiv diferentele 

relevante la nivel teritorial dar si la 

nivel sectorial 

- Trebuie sa analizam cu atentie cine 

si in ce mod este influentat de o 

anumita decizie. 
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- Daca se pleaca doar de la nevoia de 

asigurarea unui nivel de trai decent 

atunci exista o problema – Romania 

are o structura economica deficitara. 

- Masurile adoptate nu sunt statice, 

trebuie vazut in cat timp ce se poate 

face si ce nu se poate face, unele 

sectoare au nevoie de timp pentru a 

se restructura.  

- Trebuie avut in vedere impactul 

asupra bugetului, cresterea din mai 

2016 nu va afecta salariatii bugetari 

datorita cresterii salariilor operate in 

acest sector la sfarsitul anului 2015. 

Membrii grupului de lucru au precizat ca 

este important ca acest grup de lucru sa 

fie pastrat pe toata durata de functionare 

in aceeasi formula.  

Presedintele BNS a propus membrilor 

grupului de lucru analiza posibilitatii de 

a finantat din fonduri europene 

activitatea acestui grup de lucru, in 

cadrul unui proiect avand ca lider de 

proiect Ministerul Muncii, astfel incat sa 

existe o garantie a functionarii acestui 

grup pe o durata de 7 ani precum si o mai 

mare responsabilitate a expertilor.  

Consilierul Primului Ministru a precizat 

ca ideea este una buna, Ministrul Muncii 

a precizat faptul ca ar putea face asta 

doar pana in 2020.  

Propunerea a fost respinsa insa de 

reprezentantul CSDR, Iacob Baciu 

precizand ca nu este de acord sa se 

implice in nici un fel de proiect. 

Sintetizand discutiile purtate Ministrul 

Muncii a avansat un set de probleme si 

asteapta optiunile partenerilor sociali in 

acest sens: 

- Mecanism de indexare a salariului 

minim sau mechanism transparent 

de stabilire a salariului minim? 

- Salariul minim ar trebui stability 

prin negocieri collective intre 

sindicate si patronate sau prin 

Hotarare de Guvern, prin decizia 

Guvernului? 

- Se accepta ideea unui salariu 

minim national sau se are in vedere 

o abordare diferentiata la nivel 

territorial sau sectorial (optiunea 

personala a dnei ministru este 

aceea de a pastra un singur salariu 

minim la nivel national)? 

- Modalitatea/procedura de stabilire 

a salariului minim – se accepta 

existenta unui corp de experti care 

evalueaza si propune un nivel al 
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salariului minim decidentilor 

politici (Guvern sau parteneri 

sociali). 

Ultima discutie a fost legata de impartirea 

echitabila a valorii adaugate intre munca si 

capital, ministrul a mentionat ca i se pare 

echitabil un raport de 50/50, trebuie gasit un 

echilibru in acest sens. 

Urmatoarea intalnire va avea loc in data de 

26.02.2016, incepand cu ora 10.00. 

 

 

 

 

 

 


