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DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

FIȘĂ DE INFORMARE  
(din proprie inițiativă) 

Salariile minime adecvate în Uniunea Europeană 

 

  

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                           SOC 

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 28.10.2020; responsabil Direcția Generală 

Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune 

2. Denumire document: Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană  

3. Date de identificare: COM(2020)682 / 2020/0310(COD) 

4. Tipul documentului: legislativ 

5. Tipul procedurii: legislativă ordinară (COD) 

6. Temei juridic: TFEU/art. 153 par 2 ; TFEU/art 153 par 1 ; TFEU/art. 294 

7. Stadiul actual şi etape viitoare:  

- Parlamentul European: etapă pregătitoare; comisia competentă pentru raport: Comisia pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL); comisie sesizată pentru aviz: Comisia pentru 

drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM). 

- Propunerea va fi examinată de Parlamentul European și de Consiliu, care va vota cu 

majoritate calificată; după adoptarea directivei, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru 

a o transpune în legislația națională; după cinci ani, Comisia va efectua o evaluare a directivei 

propuse. 
 

 

1. CONTEXT 

 

În noiembrie 2017, Uniunea Europeană a proclamat pilonul european al drepturilor sociale, 

stabilindu-și angajamentul față de salarii adecvate pentru lucrători (articolul 6)1. Președintele 

Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat în orientările sale politice că va propune un 

instrument juridic pentru a se asigura că fiecare lucrător din UE are un salariu minim echitabil.  

 

În octombrie 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la ocuparea forței de muncă 

și politicile sociale ale zonei euro 2020, solicitând Comisiei să prezinte un instrument juridic care să 

garanteze că fiecare lucrător din UE dispune de un salariu minim adecvat, care poate fi stabilit în 

conformitate cu tradițiile naționale sau prin acorduri colective, respectiv prin dispoziții juridice.  

 

 

Conform articolului 154 din TFUE, Comisia are obligația de a consulta partenerii sociali europeni 

înainte de a prezenta propuneri legislative în domeniul social. Consultarea trebuie să urmeze o 

procedură obligatorie în două etape. În prima etapă, Comisia consultă partenerii sociali timp de cel 

puțin șase săptămâni cu privire la posibila direcție a unei inițiative. Partenerii sociali sunt întrebați 

dacă : 

- consideră că a identificat Comisia în mod corect și suficient aspectele și domeniile posibile de 

acțiune ale UE;  

                                                 
1 „(…) Trebuie asigurate salarii minime adecvate, care să poată răspunde necesităților lucrătorului și ale familiei acestuia, 

ținând cont de condițiile economice și sociale existente la nivel național și protejând totodată accesul la un loc de muncă 

și stimulentele pentru căutarea unui loc de muncă.” 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_682_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home/highlights
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0183_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF
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-  consideră că este necesară o acțiune la nivelul UE care să abordeze problemele identificate;  

- ar avea în vedere inițierea unui dialog în temeiul articolului 1552 din TFUE cu privire la oricare 

dintre aspectele identificate în cadrul acestei consultări.  

 

Partenerii sociali pot iniția suspendarea inițiativei Comisiei, decizând totodată să înceapă ei înșiși 

negocierile pentru o perioadă de 9 luni. În lipsa acestui demers, Comisia poate pregăti o propunere 

legislativă dacă consideră în continuare că este de dorit o acțiune la nivelul UE. 

 

La 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană a lansat prima fază a consultării cu partenerii sociali 

(întreprinderi și sindicate) cu privire la salariile minime adecvate pentru lucrătorii din UE, obiectivul 

fiind acela de a colecta opiniile partenerilor sociali cu privire la posibila orientare a unei acțiuni a UE, 

pentru a garanta că fiecare lucrător european este protejat prin salarii minime adecvate.  

 

La data de 3 iunie 2020, Comisia a lansat a doua etapă a consultării cu sindicatele și organizațiile 

patronale europene cu privire la modalitățile de asigurare de salarii minime adecvate pentru toți 

lucrătorii din UE. Aceasta urmează primei etape de consultare desfășurată în perioada 14 ianuarie - 

25 februarie 2020, la care Comisia a primit răspunsuri din partea a 23 de parteneri sociali la nivelul 

UE. Pe baza răspunsurilor primite, Comisia a concluzionat că sunt necesare acțiuni suplimentare la 

nivelul UE. Partenerii sociali au fost invitați să răspundă la întrebările din cadrul celei de-a doua etape 

a consultării, până la 4 septembrie 2020.  

 

În discursul său privind starea Uniunii, rostit în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din 

16 septembrie 2020, președintele Comisiei Europene a declarat că „Comisia va prezenta o propunere 

legislativă menită să  ajute statele membre să definească un cadru pentru salariile minime”.  

 

Astfel, la 9 octombrie 2020, Consiliul a adoptat concluzii privind „Consolidarea protecției venitului 

minim pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în pandemia de Covid-19 și în afara acesteia”, 

în care subliniază că sistemele de venit minim contribuie la protecția socială a celor mai defavorizați. 

Consiliul invită statele membre și Comisia să colaboreze pentru a pune în aplicare pilonul european 

al drepturilor sociale, în special principiul 6 al acestuia.  

 

Astfel, la 28 octombrie 2020, Comisia Europeană a publicat propunerea de directivă privind salariile 

minime adecvate în Uniunea Europeană (prezenta propunere). Aceasta nu obligă statele membre să 

stabilească salariile minime prin lege și nu fixează nivelul salariilor minime, ci urmărește să se asigure 

că salariile minime sunt stabilite la un nivel adecvat și că fiecare lucrător poate câștiga un trai decent 

în Uniunea Europeană.  

 

2. Prezentarea propunerii  

 

În ultimele decenii, salariile mici nu au crescut în același ritm cu alte salarii. Acest lucru a contribuit 

la creșterea sărăciei și a limitat capacitatea persoanelor cu venituri mici de a face față dificultăților. 

Cum actuala criză generată de pandemia de Covid-19 a afectat în special sectoarele în care activează 

cei mai mulți lucrători cu salarii mici (comerțul cu amănuntul și turismul) și că cel mai probabil 

efectele sale vor afecta și mai mult lucrătorii vulnerabili, asigurarea unui nivel de trai decent este 

esențială pentru o redresare economică durabilă și favorabilă incluziunii. 

 

În același timp, efectele globalizării și digitalizării accentuează transformarea pieței forței de muncă, 

polarizând-o. Se observă o creștere evidentă a numărului de lucrători săraci și a inegalităților salariale. 

Procentul persoanelor care trăiesc în sărăcie deși au un loc de muncă era în 2018 de 9,4 % din totalul 

                                                 
2 „(…) Dialogul între partenerii sociali la nivelul Uniunii poate conduce, în cazul în care aceștia doresc, la raporturi 

contractuale, inclusiv acorduri. Acordurile încheiate la nivelul Uniunii sunt puse în aplicare în conformitate cu procedurile 

și practicile proprii partenerilor sociali și statelor membre sau, în domeniile aflate sub incidența articolului 153, la cererea 

comună a părților semnatare, printr-o decizie a Consiliului la propunerea Comisiei.” 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=522&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46078/11721-re02-en20.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0682
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0682


 3 

forței de muncă la nivelul UE. În același timp, 60 % din lucrătorii beneficiari ale unui salariu minim 

sunt femei, existând deci, o problemă clară de egalitate de remunerare între femei și bărbați.  

 

În toate statele membre ale UE există salarii minime. În 21 de state membre există salarii minime 

prevăzute de lege, iar în 6 state membre (Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia) 

protecția salariului minim este asigurată exclusiv prin contracte colective de muncă. Cu toate acestea, 

în majoritatea statelor membre, lucrătorii sunt afectați de gradul insuficient de adecvat al protecției 

sau de diferențe în ceea ce privește nivelul de protecție al salariilor minime. 

 

Un salariu minim este considerat adecvat atunci când acesta reprezintă cel puțin 60 % din 

media națională și 50 % din salariul mediu brut. În 2019, salariul minim prevăzut de lege a 

respectat standardul de 60 % în doar patru state membre ale UE: Bulgaria, Slovenia, Franța și 

Portugalia. În toate celelalte state membre în care există un salariu minim prevăzut de lege, acesta era 

inferior acestui nivel. De asemenea, la nivelul UE, cuantumul salariului minim variază foarte mult. 

De exemplu, în 2020, aceasta a fluctuat între 312 Euro brut pe lună în Bulgaria, față de 2.142 Euro în 

Luxemburg.  

 

Obiectivul propunerii de directivă este de a institui un cadru prin care salariile minime la nivelul 

UE să devină mai adecvate și în baza căruia lucrătorii să poată beneficia de protecția salariului 

minim în UE, ținând seama pe deplin și respectând particularitățile sistemelor naționale, 

competențele naționale, autonomia și libertatea contractuală a partenerilor sociali. Aceasta lucru nu 

presupune stabilirea unui salariu minim care ar fi identic în toate statele membre.  

Propunerea se concentrează îndeosebi pe următoarele trei aspecte: 

1. o îmbunătățire a caracterului adecvat al salariilor minime prevăzute de lege (acolo unde acestea 

există); 

2. o promovare a negocierilor colective în toate statele membre; 

3. o mai bună aplicare a normelor și o mai bună monitorizare în toate statele membre. 

 

Propunerea de directivă propune o combinație de măsuri strategice pentru a face salariile minime mai 

adecvate și pentru a îmbunătăți accesul la protecție oferit de salariile minime. Unele măsuri se aplică 

numai țărilor în care există sisteme legale de stabilire a salariului minim, în timp ce altele se aplică 

tuturor statelor membre. Astfel: 

Toate statele membre vor fi invitate: 

- să ia măsuri pentru a extinde acoperirea negocierilor colective, în special prin sprijinirea 

capacității partenerilor sociali și încurajarea negocierilor salariale între partenerii sociali; dacă 

acoperirea negocierilor colective este mai mică de 70%3, statele membre vor trebui, de asemenea, 

să ofere un cadru de condiții favorabile pentru negocierea colectivă, fie prin legislație, fie printr-

un acord cu partenerii sociali, și vor trebui să elaboreze un plan de acțiune pentru promovarea 

negocierilor colective; 

- consolidarea aplicării normelor și a monitorizării, prin: 

- luarea de măsuri pentru a se asigura că, în cazul contractelor de achiziții publice sau al contractelor 

de concesiune, operatorii economici respectă salariile prevăzute în convențiile colective aplicabile 

sau salariile minime prevăzute de lege, atunci când acestea există; 

- elaborarea unor instrumente eficiente de colectare a datelor privind acoperirea și caracterul 

adecvat al salariilor minime, prin prezentarea unui raport anual către Comisie; 

- garantarea accesului lucrătorilor la soluționarea eficace și imparțială a litigiilor și a dreptului la 

                                                 
3 Acoperirea negocierilor colective variază foarte mult la nivelul statelor membre, variind de la 80 % la peste 90% în 

țări precum Austria, Franța sau Belgia și 10 % la 20 % în alte țări, în special în Europa de Est. Dintre cele șase țări fără 

salarii minime prevăzute de lege, doar Ciprul are o rată de acoperire mai mică de 70 %. În total, 18 din cele 27 de țări 

ale UE se situează în prezent sub 70 %. 
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despăgubiri, inclusiv la despăgubiri adecvate, fără a aduce atingere formelor specifice de 

despăgubire și soluționare a litigiilor prevăzute în convențiile colective; 

- prevederea unor sancțiuni eficiente, proporționate și disuasive pentru nerespectarea dispozițiilor 

naționale privind protecția oferită de salariul minim. 

Statele membre în care există salarii minime prevăzute de lege vor fi invitate: 

- să pună în aplicare elemente de guvernanță precum: criterii stabile și clare pentru stabilirea și 

ajustarea salariilor minime, actualizări periodice și în timp util, valori de referință orientative 

pentru a orienta evaluarea adecvării și înființarea de organisme consultative; 

- să limiteze utilizarea variațiilor salariilor minime prevăzute de lege și a deducerilor din aceste 

salarii pentru anumite categorii de lucrători; 

- să permită participarea efectivă a partenerilor sociali la stabilirea salariilor minime legale, în 

special la: definirea criteriilor de stabilire și actualizare a salariilor minime prevăzute de lege, a 

variațiilor și deducerilor, a participării la organismele consultative și a contribuției la colectarea 

datelor; 

- să asigurare accesul efectiv al lucrătorilor la protecția oferită de salariile minime prevăzute de 

lege, prin consolidarea controalelor și inspecțiilor la fața locului, prin elaborarea de orientări 

pentru autoritățile responsabile de punerea în aplicare a legislației și prin asigurarea faptului că 

informațiile privind salariile minime stabilite de lege sunt puse la dispoziția publicului. 

Statele membre în care acoperirea negocierilor colective este ridicată (mai mare de 70%) au, în 

general, o proporție scăzută de lucrători cu salarii mici și salarii minime ridicate. Deși toate statele 

membre sunt încurajate să ia măsuri de promovare a negocierilor colective, cele în care acoperirea 

negocierilor colective nu atinge cel puțin 70% sunt obligate să depună eforturi suplimentare, în 

consultare cu partenerii sociali. De asemenea, propunerea de directiva invită statele membre să 

utilizeze valori de referință orientative pentru a orienta evaluarea adecvării în raport cu nivelul general 

al salariilor brute, dar nu impune niciun indicator specific.  

 

Se preconizează că propunerea de directivă va contribui la : 

- protejarea salariilor lucrătorilor vulnerabili; 

- reducerea sărăciei la locul de muncă și reducerea inegalităților salariale; 

- consolidarea stimulentelor pentru ocuparea forței de muncă; 

- îmbunătățirea mediului de afaceri și crearea unor condiții de concurență echitabile pentru 

întreprinderi prin reducerea incertitudinii cu privire la costurile viitoare ale forței de muncă și prin 

îmbunătățirea cadrelor de stabilire a salariilor; 

- un efect pozitiv asupra bugetelor publice, ca urmare a creșterii veniturilor fiscale și a reducerii 

cheltuielilor cu prestațiile, prin creșterea salariilor minime și îmbunătățirea acoperirii; 

- întreprinderile (în special IMM-urile), vor beneficia de creșteri treptate și mai previzibile ale 

salariilor minime, ceea ce ar îmbunătăți mediul de afaceri. 

 

În țările cu salarii minime prevăzute de lege, partenerii sociali, în cooperare cu autoritățile naționale, 

vor trebui să contribuie la asigurarea accesului efectiv de protecție oferită de salariile minime stabilite 

de lege pentru lucrători. În aceste țări, partenerii sociali vor trebui să participe în mod eficient la 

întregul proces de stabilire și actualizare a salariilor minime, inclusiv la colectarea și monitorizarea 

datelor care sunt esențiale.  

În acest scop, statele membre sunt obligate să elaboreze instrumente de colectare a datelor pentru a 

monitoriza acoperirea și caracterul adecvat al salariilor minime, în conformitate cu sistemul lor de 

protecție a salariului minim, și să furnizeze periodic Comisiei toate datele relevante. Pe baza 

informațiilor furnizate de statele membre, Comisia va raporta anual Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la analiza progreselor realizate în ceea ce privește adecvarea și acoperirea 

salariilor minime. În plus, pe baza acestor rapoarte anuale elaborate de Comisie, Comitetul pentru 

ocuparea forței de muncă (EMCO) va examina situația din statele membre. Progresele vor fi, de 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115
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asemenea, monitorizate în contextul ciclului de coordonare a politicilor economice și de ocupare a 

forței de muncă la nivelul UE (Semestrul european). 

În concluzie, deși caracterul adecvat al salariilor minime reprezintă un obiectiv-cheie al proiectului 

de directivă, nu există niciun criteriu obligatoriu pentru evaluarea adecvării. În schimb, propunerea 

sugerează ca fiecare stat membru să-și găsească propria definiție a adecvării, utilizând criterii 

precum nivelul general al salariilor brute și distribuția acestora, puterea de cumpărare, 

creșterea salarială brută și evoluția productivității muncii. 

 

3. Subsidiaritate și proporționalitate 

 

Pentru a interveni în acest domeniu, Comisia Europeană a trebuit să ia în considerare două 

constrângeri: (1) competența strict delimitată a UE în domeniul social și (2) diversitatea modelelor 

sociale la nivelul UE.  

 

Articolul 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii (TFUE) detaliază domeniile în care Uniunea 

sprijină și completează acțiunea statelor membre. Astfel, alineatul (1) litera (b) prevede că UE sprijină 

și completează acțiunea statelor membre în domeniul condițiilor de muncă, respectând în același timp 

principiile proporționalității și subsidiarității. Alineatul (2) permite stabilirea unor cerințe minime în 

acest domeniu prin intermediul directivelor. Întrucât salariile, inclusiv salariile minime, reprezintă o 

componentă esențială a condițiilor de muncă, articolul 153 din TFUE oferă temeiul juridic pentru 

acțiunea UE privind salariile minime. 

 

Propunerea de directivă se prezintă, de asemenea, ca o punere în aplicare a pilonului european al 

drepturilor sociale și în special al principiului nr. 6 al acestuia care proclamă faptul că „lucrătorii au 

dreptul la un salariu echitabil pentru un nivel de trai decent”.  

 

Propunerea nu vizează armonizarea nivelului salariilor minime în întreaga UE și nici instituirea unui 

mecanism uniform de stabilire a salariilor minime în statele membre. Protecția oferită de salariile 

minime va continua să fie asigurată prin convenții colective sau dispoziții legale, în conformitate cu 

tradițiile naționale și cu respectarea deplină a competențelor naționale și a autonomiei partenerilor 

sociali. Statele membre care dispun deja de dispoziții mai favorabile decât cele din propunere nu vor 

trebui să își modifice sistemele de stabilire a salariului minim. Statele membre pot decide, de 

asemenea, să depășească standardele minime stabilite în propunerea de directivă. 

În comparație cu un instrument fără caracter obligatoriu, cum ar fi o recomandare, o directivă are 

avantajul de a oferi certitudine în ceea ce privește cerințele minime și obligațiile procedurale pe care 

statele membre trebuie să le respecte și oferă statelor membre posibilitatea de a decide cum să pună 

în aplicare aceste cerințe minime. O directivă poate garanta că progresele nu sunt parțiale sau inegale 

în întreaga UE și poate consolida încrederea între statele membre și partenerii sociali, contribuind 

astfel la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi. 

Prin urmare, propunerea Comisiei respectă principiul subsidiarității, stabilnd un cadru pentru 

standarde minime, respectând și reflectând competențele statelor membre, precum și autonomia și 

libertatea contractuală a partenerilor sociali în ceea ce privește salariile. Propunerea nu obligă statele 

membre să introducă salarii minime prevăzute de lege și nici nu stabilește un nivel comun al salariilor 

minime. 

4. Poziții ale instituțiilor europene, ale statelor membre sau ale partenerilor sociali 

 

Încă din fazele de consultare, prezenta propunere a stârnit numeroase preocupări și reacții din partea 

partenerilor sociali și a statelor membre.  

Rezultatele celor două etape de consultare cu partenerii sociali au generat poziții divergente pe această 

temă. Organizațiile patronale s-au opus ferm unei inițiative obligatorii, considerând că intervenția 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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UE ar putea avea un impact negativ asupra dialogului social și a negocierilor colective. Pe de altă 

parte, organizațiile sindicale au solicitat o inițiativă cu caracter obligatoriu, cu două obiective 

principale: (1) perpetuarea și promovarea negocierilor colective și (2) majorarea salariilor minime 

prevăzute de lege pentru a asigura condiții decente de viață.  

În ceea ce privește statele membre, există, de asemenea, divergențe în raport cu modelele lor sociale 

diferite. Unele state membre s-au opus acestei propuneri. Astfel, în ianuarie 2021 au fost prezentate 

avize motivate de către parlamentul suedez (Riksdag), maltez (Maltese House of Representatives) și 

de către parlamentul danez (Folketinget). Principala nemulțumire manifestată de aceste țări este 

chestiunea referitoare la competența juridică a UE de a întreprinde o inițiativă legislativă pe această 

temă. Aceste state consideră că propunerea depășește competențele Comisiei și fac trimitere la 

dispozițiile articolului 153 din TFUE, alineatul (5), care exclude remunerațiile din competențele UE. 

O sinteză a diverselor poziții naționale, regionale și locale, inclusiv motivele respingerii propunerii 

de către Comitetul Economic și Social European a fost realizată de Centrul de studiu al Parlamentului 

European. 

 

Președinția germană au făcut din această inițiativă o prioritate iar Președinția portugheză, prin 

obiectivele sale anunțate, s-a angajat să continue această activitate care este esențială pentru 

construirea unei veritabile Europe sociale. Criza actuală face ca acest subiect să devină tot mai 

prioritar, reprezentând una dintre condițiile pentru o redresare economică echitabilă.  

 

Parlamentul European a dezbătut și votat la 10 februarie 2021 rezoluția referitoare la reducerea 

inegalităților, cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă. Deputații europeni 

consideră că directiva ar trebui să se asigure că salariile minime prevăzute de lege, în cazul în care 

acestea există, sunt întotdeauna stabilite peste limita sărăciei și că angajatorii nu ar trebui să deducă 

din salariul minim costurile necesare desfășurării activității, cum ar fi locuința, îmbrăcămintea, 

uneltele, protecția personală și alte echipamente. 

 

Guvernul României a majorat, la 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe ţară de la 2.230 

lei la 2.300 lei lunar, ceea ce reprezintă o creștere de 3 % față de luna decembrie 2020. De asemenea, 

în luna ianuarie a.c., Guvernul a avut o serie de întâlniri cu reprezentanții confederațiilor patronale și 

sindicale referitoare la mecanismul de calcul al salariului minim, solicitând partenerilor sociali să 

propună variante de lucru astfel încât să existe o formulă credibilă de parteneriat. 

 

Comisia pentru afaceri europene din Senatul României a analizat proiectul de directivă, apreciind 

că : 

- în vederea asigurării unui grad corespunzător de adecvare a salariului minim legal, criteriile 

naționale trebuie să includă cel puțin puterea de cumpărare a salariilor minime, nivelul general 

al salariilor brute și distribuția acestora, rata de creștere a salariilor brute și evoluțiile la nivelul 

productivității muncii ; 

- o abordare a diferențelor mari în ceea ce privește acoperirea și gradul de adecvare al salariilor 

minime contribuie la sporirea echității pieței muncii din UE, având ca efect promovarea 

progresului economic și social ; 

- inovarea și creșterea productivității muncii trebuie bazate și pe standarde sociale ridicate ; 

- un salariu minim adecvat la nivel european ar asigura o protecție lucrătorilor din UE, care să le 

permită să ducă un trai decent, oriunde ar lucra. 

 

Studii utile: 

- Levin-Waldman O.M., Restaurarea clasei de mijloc prin politica de salarizare: Argumente 

pentru un salariu minim (EN), Palgrave Macmillan, 2018. 

- Locuride muncă bune pentru toți într-o lume a pieței forței de muncă în schimbare: Strategia 

OCDE privind locurile de muncă; Editura OCDE, 2019. 

- Furaker B. și Larsson B., Mișcarea sindicală europeană și problema salariilor minime prevăzute 
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de lege  în Europa, Palgrave Pivot, 2020. 

- Stadiul examinării în alte state membre ale UE: site-ul IPEX.  
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