ACORD TRIPARTIT
pentru asigurarea creşterii salariului minim brut
în perioada 2008 - 2014

Având în vedere aspiraţia comună a părţilor ca România să devină în cel mai
scurt timp posibil o ţară dezvoltată, pe măsura potenţialului său uman şi a
resurselor de care dispune,
Apreciind că dezvoltarea economică, asigurarea unui mediu de afaceri favorabil
şi stabilitatea macroeconomică sunt condiţii indispensabile pentru progresul
social;
Pornind de la rezultatele economice bune din ultimii ani şi de la prognozele
favorabile pentru continuarea acestor evoluţii, precum şi de la necesitatea ca de
rezultatele evoluţiilor economice să beneficieze toţi cetăţenii României, inclusiv
cei cu venituri reduse, care sunt mai vulnerabili, reducându-se astfel decalajele
sociale,
Considerând că:
 România, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să
se înscrie în principiile Cartei Sociale Europene Revizuite şi ale
modelului social european, contribuind prin aplicarea acestora la
creşterea coeziunii sociale;
 obiectivul principal al politicii sociale şi de ocupare a forţei de muncă
este promovarea unor standarde care să asigure o viaţă decentă pentru
toţi, într-o societate activă şi inclusivă;
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 problema majoră a României este decalajul, în plan economic şi social,
care ne separă de ţările dezvoltate europene şi care se exprimă sintetic în
indicatori precum valoarea PIB/locuitor, valoarea salariului mediu brut,
ponderea salariului minim brut în câştigul salariul mediu brut;
 modelul social european are ca obiectiv de politică economică şi socială
un raport de 50% între salariul minim brut pe economie şi câştigul
salarial mediu brut;
 pentru atingerea acestui raport în România, este necesară o politică pe
termen mediu, de creştere mai accelerată a salariului minim în raport cu
cîştigul salarial mediu brut,
Ţinând seama de elementele stabilite de prevederile art 3 din Convenţia OIM
131/1970, ratificată de România în 1975, care se iau în considerare pentru a
determina nivelul salariului minim, respectiv:
a. nevoile lucrătorilor şi ale familiilor lor faţă de nivelul general al salariilor
în ţară, costul vieţii, prestaţiile de securitate socială şi nivelul de trai al
altor grupuri sociale;
b. factorii de ordin economic, inclusiv cerinţele dezvoltării economice,
productivitatea şi interesul care există pentru a realiza şi a menţine un
înalt nivel de folosire a forţei de muncă.
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Urmare a negocierilor tripartite derulate până în prezent,
Guvernul României,
Confederaţiile Sindicale reprezentative la nivel naţional şi
Confederaţiile Patronale reprezentative la nivel naţional
convin următoarele:
I.

Guvernul se angajează să asigure în perioada 2008-2014 cadrul
normativ pentru o creştere accelerată a salariului minim brut în
conformitate cu tabelul alăturat:

Anul

2008

2009

2010 2011 2012

2013

2014

Câştigul salarial mediu brut
lunar

1620

1795

1970 2150 2335

2530

2650

Salariul minim brut lunar

510

600

730

860

1030

1190

1325

Ponderea salariului minim
brut lunar în câştigul
salarial mediu brut lunar

31%

33%

37%

40%

44%

47%

50%

II.

Guvernul se obligă să iniţieze, cu consultarea partenerilor sociali,
actele normative necesare, astfel încât, începând cu data de 1
septembrie 2008, să fie eliminate legăturile între nivelul salariului de
bază minim brut pe ţară şi drepturile de asigurări şi de asistenţă
socială.

III.

Având în vedere creşterea prognozată a PIB pentru acest an,
rezultatele bune obţinute în creşterea productivităţii muncii, precum şi
nivelul ridicat al producţiei agricole care contribuie la reducerea
inflaţiei, Guvernul se angajează să majoreze salariul minim brut pe
economie:
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a) la valoarea de 540 lei, începând cu 1 octombrie 2008;
b) la valoarea de 600 lei, începând cu 1 ianuarie 2009.
În luna iunie 2009, Guvernul, împreună cu partenerii sociali, va
analiza valoarea realizată a câştigului salarial mediu brut lunar
corespunzător primelor 4 luni. În situaţia în care se constată abateri
mai mari de 5% între câştigul mediu brut lunar pe economie realizat
faţă de cel prognozat, Guvernul va modifica, prin hotărâre, salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 1 iulie 2009, astfel încât
ponderea acestuia în câştigul mediu brut lunar să fie îndeplinită
conform pct. I.
Prevederile punctului III vor fi transpuse prin hotărâre de Guvern, care
se va adopta până la data de 15 septembrie 2008.
IV.

În luna octombrie a fiecărui an, Guvernul, împreună cu partenerii
sociali, şi în funcţie de câştigul mediu brut lunar estimat de Comisia
Naţională Prognoză pentru anul următor, vor stabili salariul minim
brut de la 1 ianuarie al anului următor, astfel încât să fie respectat
parametrul „ponderea salariului minim brut în câştigul mediu brut
lunar” de la pct. I.

V.

Organizaţiile Patronale şi Sindicale reprezentative la nivel naţional se
angajează să transpună, anual, în mod corespunzător, prevederile
prezentului acord în Contractul colectiv de muncă unic la nivel
naţional astfel încât să fie respectat parametrul „ponderea salariului
minim brut în câştigul mediu brut lunar” de la pct. I.

Părţile semnatare consideră că aceste măsuri vor contribui la realizarea unuia
din obiectivele fundamentale ale unei societăţi democratice şi prospere, anume
creşterea bunăstării individuale şi a coeziunii sociale.
Prezentul acord tripartit a fost încheiat astăzi, 25 iulie 2008, la sediul
Guvernului României, în trei exemplare şi va fi publicat pe site-ul Guvernului.
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PĂRŢILE SEMNATARE ALE ACORDULUI:

GUVERNUL ROMÂNIEI

Călin Popescu-Tăriceanu
Prim-ministru
Paul Păcuraru
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse
Varujan Vosganian
Ministrul economiei şi finanţelor

CONFEDERAŢIILE SINDICALE REPREZENTATIVE
Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România „Frăţia“
Marius Petcu
Preşedinte
Blocul Naţional Sindical
Dumitru Costin
Preşedinte
Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa“
Bogdan Iuliu Hossu
Preşedinte
Confederaţia Sindicatelor Democratice din România
Iacob Baciu
Preşedinte
Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian“
Ion Popescu
Preşedinte
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CONFEDERAŢIILE PATRONALE REPREZENTATIVE
Uniunea Generală a Industriaşilor din România
George Constantin Păunescu
Preşedinte
Consiliul Naţional al Patronilor din România
Mihai Cârciog
Preşedinte
Confederaţia Naţională a Patronatului Român
Mihai Manoliu
Preşedinte
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
Ovidiu Nicolescu
Preşedinte
Confederaţia Patronală a Industriei Serviciilor şi Comerţului din România
Nicolae Badea
Preşedinte
Patronatul Naţional Român
Florian Costache
Preşedinte
Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii
Laurenţiu Plosceanu
Preşedinte
Uniunea Generală a Industriaşilor din România-1903
Ioan Cezar Corâci
Preşedinte
Confederaţia Patronală din Industria României
Vasile Turcu
Preşedinte
Uniunea Naţională a Patronatului Român
Marian Petru Miluţ
Preşedinte
Patronatul Român
Gheorghe Naghiu
Preşedinte
Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România
Costel Olteanu
Preşedinte
Confederaţia Patronală „CONCORDIA“
Dan Ioan Gheorghiu
Preşedinte

Bucureşti, 25 iulie 2008
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