BLOCUL NATIONAL SINDICAL

SALARIUL MINIM 2022

Premize si propuneri

Doar in 57%

22

% din angajatii cu contracte de munca cu
timp complet aveau in iunie 2021 venituri
realizate din salarii mai mici sau egale cu
2350.

79

% din angajatii cu contracte de munca cu
timp partial aveau in iunie 2021 venituri
realizate din salarii mai mici sau egale cu
2350 lei.

66

% din salariatii cu contracte cu timp
partial se aflau in risc de saracie in 2020.

din judete castigul salariul mediu
brut realizat s-a apreciat in termeni
reali in iunie 2021 fata de iunie 2019
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1.462 lei net
2.437 lei brut

1000

500

ar fi trebuit sa fie salariul minim in
2021 pentru ca o familie de salariati
ce castiga salariul minim sa nu fie
expusa riscului de saracie.
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salariu la prag de saracie familie de salariati in lei
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Stabilirea unui grafic de crestere a salariului minim
pana in 2025

Salariul minim trebuie sa ajunga in 2025 la 45% din
salariul mediu:

2022 - 2.511 lei / 42,6%
2023 - 2.718 lei / 43%
2024 - 2.989 lei / 44%
2025 - 3.270 /45%
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Tinta asumata:
Pana in 2030 sa
atingem un nivel
considerat adecvat al
salariului minim,
respectiv raportul intre
salariul minim si
salariul mediu trebuie
sa fie 50%.

Revizuirea
tratamentului fiscal
pentru salariu minim

Propunem ca deducerea personala de
baza sa se dubleze – de la 350 la 700 lei,
pentru salariile aflate sub si la nivelul
salariului minim, urmand ca intreaga
grila de deduceri pentru celelalte
venituri sa se ajusteze in mod
corespunzator. O astfel de masura ar
permite cresterea salariului minim net
in 2022 la 1530 lei.

Intarire negocieri colective

Politica salariului minim si intarirea negocierilor collective in
principal la nivel sectorial sunt elementele cheie pentru a asigura
salarii adecvate.
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Salarii minime
diferentiate dupa
nivelul studiilor

Pentru
cresterea
competitivitatii
economiei Romaniei este nevoie de forta
de munca calificata si bine platita. Ca
urmare este esential ca salariul minim sa
fie diferentiat pentru cei cu studii
superioare si pentru lucratorii calificati.
Propunem reintroducerea coeficientilor de
crestere a salariului minim pentru cei cu
studii superioare si lucratori calificati.
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Revizuirea legaturilor
cu salariul minim

Trebuie avut in vedere si faptul ca potrivit
art 12 alin 2) din Legea 153/ 2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri
publice, incepand cu anul 2023 salariile de
baza in sectorul public se stabilesc prin
inmultirea coeficientilor prevazuti in anexa
cu salariul minim brut pe tara garantat in
plata in vigoare.

