
 
 

NEGOCIEREA SALARIILOR 
cerinţă de bază a relaţiilor dintre angajatori şi angajaţi 

 
 
 HG 871/2013 privind stabilirea salariului minim brut pe ţară, 
garantat în plată în 2014, la 850 lei lunar până la 30 Iunie şi 900 lei lunar 
de la 01 Iulie a condus la necesitatea organizării negocierilor între 
angajatori, sindicate sau reprezentanţii salariaţilor în societăţile 
comerciale unde nu sunt organizate sindicate cu un număr mai mare de 20 
de angajaţi. 
 Angajatorii sau administratorii societăţilor comerciale cu un număr 
mai mic de 20 de angajaţi au iniţiativă singulară de a negocia majorarea 
salariilor în contextul Hotărârii Guvernului. 
 Lipsa unui Contract Colectiv de Muncă la nivelul ramurii 
industriei lemnului sau la nivel naţional îngreunează foarte mult procesul 
de negociere a drepturilor salariale ale angajaţilor. 
 Legea 62/2011 a Dialogului social a desfiinţat efectiv drepturile 
negocierilor colective la nivel naţional şi de ramură, aducând mari 
prejudicii angajaţilor şi angajatorilor întrucât aceştia elimină consfinţirea 
unui cadru juridic echitabil între părţi, dar mai ales dreptul la apărarea 
colectivă, atât a angajaţilor cât şi a angajatorilor. 
 Analizele efectuate de FSLIl în cadrul unor proiecte din fonduri 
europene, privind calitatea de şanse şi eliminarea muncii la negru au scos 
în evidenţă necesitatea existenţei Contractului Colectiv de Muncă la nivel 
de ramură sau la nivel naţional. 
 Dezbaterile pe această situaţie au dus la concluzia unei apropieri 
între sindicate şi angajatori în scopul apărării sau susţinerii a noi proiecte 
de acte normative în interesul ramurii, aşa cum de fapt sunt noile 
propuneri de modificare la Codul Silvic. 
 Aplicarea majorării salariilor în conformitate cu hotărârea de 
guvern pare o măsură greu de realizat de angajatori. Totuşi, în opinia 
Colegiului de Conducere al federaţiei, în condiţiile în care câştigurile 
salariale medii brute lunare la nivelul ramurii exploatării şi prelucrării 
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primare a lemnului, cât şi la nivelul industriei mobilei, este de 
aproximativ 1470 lei/lună, faţă de aproximativ 2200 lei/lună – câştigul 
mediu pe economie ne demonstrează faptul că munca depusă de angajaţii 
din industria lemnului nu este plătită la adevărata valoare.  
 Rezultatele economice înregistrate la nivelul ramurii pe anul 2013 
înregistrează cele mai mari creşteri pe economie, fapt pentru care ar trebui 
ca şi nivelul salariilor să fie pe măsura realizărilor. 
 Menţinerea unor câştiguri salariale la nivelul ramurii la doar 
66,8% din salariul brut pe economie are mari consecinţe sociale asupra 
angajaţilor şi a membrilor familiilor acestora şi crează mari inechităţi ce 
pot duce la divizarea societăţii în clase sociale defavorizate şi clase 
sociale favorizate. 
 Suntem convinşi că împreună cu Asociaţia Forestierilor din 
România (ASFOR) şi Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România 
(APMR) putem acţiona pentru echilibrarea balanţei performanţelor 
economice cu cele sociale. 
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