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NOTA. 

eu 	privire la majorarea salariului minim 

Avand 'in vedere urmatoarele argumente: 

• 	 Programul de Guvernare 2018-2020 prevede cre~terea salariului minim la un 
nivel echitabil ~i introducerea salariului minim pentru persoanele cu studii 
supenoare. 

• 	 Numero~i lucratori cu nom1a intreaga ca~tiga venituri sub nivelul minim de 
subzistenta sau nivelul minim de trai decent calculat la nivelul gospodariilor 
de salariati. Romania are cea mai ridicata rata de saracie in randullucratorilor 
cu norma intreaga (full time) din UE (13,3% din total). Situatia este ~i mai 
grava in ceea ce privqte rata de saracie in randul lucratorilor cu timp partial 
de lucru (part time), unde Romania, cu 61 %, are de aproape 4 ori mai mult 
decat media UE28 (Anexa nr. 1). 

• 	 Cresterea salariului minim are un impact pozitiv asupra crqterii economice. 
Astfel, crqterea salariului minim cu 9,5% (de la 1900 lei la 2080 lei) in 
conditiile diferentierii acestuia pe studii superioare ~i vechime in munca 
(Anexa nr. 7) are un impact pozitiv asupra PIB in anul 2019 (0,8 puncte 
procentuale), precum ~i in anul 2018 (circa 0,15 puncte procentuale). 

• 	 Cre~terea salariului minim are un impact pozitiv asupra potentialului de 
cre~tere a economiei pe termen lung. Majorarea salariului minim stimuleaza 
consumul ~i cererea agregata ~i implicit cre~terea economica. 

• 	 Cre~terea salariului minim are un impact nesemnificativ asupra inflatiei iar 
acesta se manifesta dupa aproximativ un an de zile. Din analize 
econometrice, interpretand rezultatul obtinut in sens restrictiv, crqterea 
salariului minim conduce la cre~terea salariului net, iar 0 variatie de 1% a 
salariului net ar putea influenta rata inflatiei cu 0,05% cu un lag de circa 1 
trimestru , Tara a tine seama de alti factori , inclusiv ciclici/naturali. 
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• 	 Cre~terea salariului minim este necesara tinand cont de lipsa acuta de forta de 
munca cu care ne confruntam. De altfel, cre~terea salariului minim este una 
naturala ~i nu una discretionara, ca unnare a dificultatilor intampinate de 
companii in gasirea de forta de munca. 

• 	 Majorarile salariului minim conduc la reducerea inegalitatilor de venituri. 
Romania ocupa locul 7 in UE in ceea ce prive~te inegalitatea de venituri 
accentuata, mai mare decat media UE (Anexa m. 2). 

• 	 Majorarea salariului minim are un impact pozitiv asupra ocuparii tinerilor pe 
piata muncii. Din analize econometrice (date trimestriale, 2000 Tl-20 18 T1) 
rezulta ca majorarea salariului minim cu 1 % a detenninat 0 cre;;tere a ratei 
ocuparii tinerilor cu aproximativ 2% (procente), ca urmare a cre~terii 

stimulentelor de integrare pe piata muncii. De altfel, in trimestrul al doilea 
din 2018 s-a imegistrat un nivel minim al numarului de ~omeri din randul 
tinerilor - 99 de mii, respectiv 0 rata minima (din ultimii 20 de ani) a 
~omajului in randul tinerilor - 15,5%, in scadere cu aproximativ 9 puncte 
procentuale comparativ cu 2013 . 

• 	 Cre~terea salariului minim genereaza cre~terea de locuri de munca in sectorul 
fonnal al economiei, reduce inclinatia anumitor categorii de angajati de a 
parasi sectorul fonnal ~i cre~te participarea la programe de fonnare 
profesionala organizate de companii. Cre~terea salariului minim a favorizat 
majorarea numarului de salariati (cu timp nonnal de munca). Astfel, fata de 
anul 2013 numarul salariatilor s-a majorat cu peste 550 de mii, in ciuda 
dublarii (nominale) a salariului minim brut. 

• 	 Conform teoriei salariilor de eficienta, majorarea salariului minim va genera 
ca~tiguri suplimentare de productivitate, mai ales in randul lucratorilor slab 
calificati. In perioada 2012-2017, confonn datelor Eurostat, rata reala de 
cre~tere a productivitatii reale a muncii (pe persoana ocupata) a fost de 32% 
in Romania, iar rata de cre~tere a productivitatii reale a muncii (pe ora) a fost 
de aproximativ 40% - cele mai mari rate de cre~tere din Uniunea Europeana 
(Anexa nr.3). 

• 	 Implementarea unui salariu minim adecvat este necesara pentru a reduce 
inechitatea distribuirii venitului national intre munca si capital. Daca in tarile 
dezvoltate observam 0 pondere echilibrata alocata compensarii salariatilor ~i 
capitalului, in Romania doar 36% din PIB este alocat pentru remunerarea 
salariatilor, 55% pentru remunerarea capitalului si restul pentru taxe indirecte 
minus subventii. Mai mult, interventia publica pentru cre~terea mai 
accentuata a salariului minim in Romania in ultimii ani apare ~i din nevoia de 
a corecta un dezechilibru asociat crizei - cei care au suferit mare palie din 
povara crizei au fost angajatii (remunerarea salariatilor in PIB a scazut de la 
36,5% in 2008 la 34~4O/o in 2016, confonn Eurostat). Programul de guvemare 
prevede cre~terea ponderii alocate remunerarii salariatilor in PIB la 38% in 
2019 ~i 40% in 2021(Anexa m. 4). 
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• 	 Este necesar ca beneficiile cre~terii economice sa se Imparta echitabil iar 
liftul social (trecerea Intr-o decila superioara de venituri) sa funqioneze 
(Anexa nr. 5). 

• 	 Analiza comparativa a nivelului salariului minim pe economie in euro arata 
ca Romania are al treilea cel mai scazut nivel din Uniunea Europeana 
(Anexa nr.6). 

• 	 Carta Sociala Europeana prevede nevoia existentei unei remuneratii corecte 
pentru un nivel de trai minim decent pentru lucratori ~i familiile lor, 
considerand ca un nivel mediu al salariului minim net la cel putin 60% din 
salariul mediu net ar asigura acest deziderat. 

• 	 Fondul Monetar International concluzioneaza ca, In situatia tarilor din 
Centrul ~i Estul Europei, la un raport 50% salariu minimlsalariu mediu nu 
exista efecte negative asupra ocuparii ~i competitivitatii; 

• 	 Ministerul Federal al Muncii si Protectiei Sociale din Germania afirma ca: , , 

- "Salariul minim permite participarea noastra, a tuturor, la rezultatele 
economice ob/inute. Acesta asigura baza unor drepturi salariale decente, 
mai ales fn acele sectoare economice fn care salariile mici erau Joarte 
raspandite" 

"Salariul minim obligatoriu pe economie fi protejeaza pe angajalif din 
Germania fn Jala angajatorilor care platesc salarii mICI $[ 
necorespunzatoare. in Jelul acesta, salariullninim obligatoriu reprezinta 
$i 0 contribu/ie la concuren/a loiala $i Junc/ionala din economie. in 
ace1a$i timp, acesta asigura 0 stabilitate mai mare a sistem_elor de 
asigurari sociale. " 

"Salariulminim protejeaza personalul din sectoarele economice cu 
salarii mici f711potriva firmelor care practica dumpingul salarial. in aJara 
de aceasta, datorita salariului minim, competi/ia dintl'e jirme nu se va 
mai desja$ura fn detrimentul salariafilor, ale carol' salarii se reduceau 
continuu, ci aducand pe pia/a pl'oduse $i servicii de mai buna calitate. " 

Propunem: 

1. 	 Cre~terea salariului de baza minim brut pe tara garantat In plata la nivelul de 
2080 lei/luna, Incepand cu 1 noiembrie 2018. 

2. 	 Introducerea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat In plata la 
nivelul de 2350 lei/luna pentru angaja~ii pe posturi pentru care sunt necesare 
studii superioare conform Clasificarii Ocupa~iilor din Romania (COR), 
Incepand cu 1 noiembrie 2018. 
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3. 	 Cre~terea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la nivelul de 
2350 lei/luna pentru angajatii eu 15 ani veehime, ineepand eu 1 noiembrie 
2018. 

4. 	 Introdueerea in Codul Muneii a unui prag minim al raportului salariu de baza 
minim brut pe tara garantat in plata /ea~tig salarial mediu brut la eel putin 
45% ineepand eu anul 2020. 
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