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Scopul acestui ghid este să ofere un instrument util persoanelor care sunt 
implicate în activități de negociere colectivă. 

Pentru a putea negocia salariile la nivelul unei societăţi comerciale este nevoie 
ca echipa de negociere să cunoască termenii economici, să înţeleagă fenomenele eco-
nomice majore şi să ştie să citească informaţiile pe care le poate oferi un bilanţ contabil. 

Există câteva surse de informații la care puteți apela. Sursa primară, internă 
de informaţii o constituie documentele organizaţiei şi anume: bilanţul contabil, contul 
de profit şi pierdere, balanţa analitică, statul de plata, organigrama.

Nu trebuie neglijate nici sursele externe, secundare de informaţii: ziare, re-
viste de specialitate, internet, statistici pe sector, date furnizate de autorităţi, firme şi 
organizaţii concurente.

În climatul de astăzi, când interpretarea documentelor financiare ale întreprin-
derii este foarte complexă, organizaţiile sindicale pot apela și la expertiza unor firme 
de consultanţă specializate, care pot obţine datele necesare şi pot acorda asistenţă pe 
parcursul negocierii.

Fiind un material informativ, datele oferite și studiul de caz trebuie considerate 
ca fiind general valabile şi mai puţin relevante pentru o anume unitate economică.

Recunoscându-i de la început toate limitele, sperăm totuşi că acest material va 
fi un instrument folositor, care va contribui la dezvoltarea competenţelor economice, 
dar nu numai, ale membrilor echipelor de negociere. 

Cecilia Gostin

INTRODUCERE
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1. CONCEPTELE DE SALARIU, SPOR, VENIT
I. VENIT, SALARIU, SPOR 

Ce reprezintă salariul pentru angajat? Dar pentru 
angajator?

Sporul este un accesoriu al salariului?

Pentru angajat, salariul reprezintă remune-
raţia pentru efortul depus. Orice angajat îşi evalu-
ează munca depusă pe o anumită perioadă de timp 
dată în funcţie de alternativele existente, intensita-
tea efortului, calificarea avută şi motivaţie. 

Pentru angajator, salariul reprezintă un cost în 
procesul de producție (alături de costul capitalului și al 
tehnologiei). Astfel, decizia angajatorului de a plăti un 
anumit nivel al salariului se bazează pe un calcul econo-
mic. Angajatorul trebuie să fie profitabil, altfel poate dis-
părea de pe piață. Angajatorul plătește un nivel al salariu-
lui care depinde de valoarea adăugată pe care angajatul o 
are, nivelul de cunoștințe și eficiența acestuia. 

Salariul reprezintă venitul fundamental prin care 
se remunerează munca.  Actualul sistem de salarizare se 
bazează pe contractul individual de muncă, care este iz-
vorul principal al raportului de muncă. 

Sporul reprezintă un venit suplimentar, atașat și 
calculat în funcție de salariul de bază. Pe lângă salariul 
de bază, venitul salarial al unei persoane poate cuprinde 
și o serie de sporuri. Acestea sunt negociate în Contrac-
tul colectiv de muncă la nivel de unitate, sector econo-
mic sau grup de unități sau sunt reglementate prin Co-
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dul muncii. Iată care sunt situațiile în care se pot acorda 
sporuri și care este valoarea lor, conform legislației: 
• sporul pentru muncă suplimentară se stabilește prin 

negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, 
după caz, al contractului individual de muncă și nu poate 
fi mai mic de 75% din salariul de bază; 

• sporul pentru lucrul în timpul nopții reprezintă 25% din 
salariul de bază;

• pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală 
se acordă un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai 
mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii 
prestate în programul normal de lucru. 

De asemenea, prin negociere părțile pot stabili 
și alte situații în care se acordă sporuri: condiții penibi-
le, vechime, cumul de funcții, competențe suplimentare 
care nu sunt cuprinse în fișa postului etc. 

Venitul reprezintă totalitatea câștigurilor financia-
re ale unui individ. Pe lângă salariu, acesta poate include 
venituri din diverse alte activități, cum ar fi venituri din 
investiții (acțiuni, depozite bancare, chirii) sau venituri din 
activități ocazionale (loto, moșteniri).

1) Monetară, care include salariul şi sporurile.
2) Nemonetară, care include anumite beneficii cum ar fi: 

• bonurile de masă;
• facilitarea accesului la diverse alte servicii (grădiniță, cantină, vacanțe etc.);
• acordarea dreptului de folosință asupra unor bunuri (telefon, mașină, locuință etc.);
• cursuri de îmbunătățire a cunoștințelor, seminarii, conferințe etc.   

Cum se definesc veniturile?

2. SISTEME DE SALARIZARE
Remuneraţia angajatului pentru munca depusă poate avea două forme 

şi anume:
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Ce influenţează salariile?

Remuneraţiile de ordin nonmonetar reprezintă 
un cost pentru angajator. Angajatul beneficiază în mod 
direct de beneficiile nonmonetare, iar evaluarea efortu-
lui de muncă depus de acesta trebuie să ţină cont şi de 
acest tip de remuneraţie. 

De remarcat! Cursurile de îmbunătăţire a 
cunoştințelor, participarea la seminarii sau conferinţe 
reprezintă o investiţie în capitalul uman individual. Acest 
tip de investiţie creşte valoarea de piaţă a angajatului pe 
tot parcursul vieţii.   

Pentru angajat, nivelul salariului net este cel care contează deoarece acesta 
este raportat la puterea de cumpărare. În România, nivelul salariului mediu brut 
diferă semnificativ în funcţie de sector. 

Diferenţa de salarii dintre  sectoarele eco-
nomice este dată de câţiva factori, printre care:
• Necesitatea/potențialul unor sectoare de a se 

dezvolta mai rapid. De exemplu, sectoarele finan-
ciar sau IT;

• Competiția mai accentuată în anumite sectoare. De 
exemplu, anumite servicii din sectorul public nu au 
concurență, în consecință nivelul salariilor din acest 
sector este mai ridicat;

• Mobilitatea redusă intersectorială datorită cerințelor 
unui set de cunoștințe diferite. Acest fapt este coro-
borat cu oferta de cursuri de calificare/recalificare/
perfecționare relativ scăzută. 

• Fenomenul de migrație din ultimii ani a afectat distri-
buția cunoștințelor forței de muncă în mod asimetric.

•  Intensitatea diferită a productivității muncii și a capi-
talului. De exemplu sectorul serviciilor este mai puțin 
intensiv din punctul de vedere al capitalului. Astfel, 
aportul tehnologic și nivelul de calificare/cunoștințe 
al forței de muncă necesită costuri mai mari. 
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De ce există o aşa mare variaţie între diverse sectoare? 

Salariul real sau salariul nominal?

Cum calculăm salariul real?

Care sunt factorii care influenţează nivelul salariilor?

Acest fapt depinde de cât de competitivă este o in-
dustrie. Lipsa de concurență întărește poziția sindicatelor 
și creează premisele unor cerințe pentru salarii mai mari.

În practică, angajatul şi angajatorul negociază 
un salariu nominal. Ceea ce contează însă este pu-
terea de cumpărare a salariului, adică salariul real. 
Salariul nominal este suma de bani pe care salariatul 
o primeşte de la unitatea economică în care lucrează. 
Salariul real este cantitatea de bunuri şi servicii care 
poate fi cumpărată, la un moment dat, cu salariul nom-
inal. Această cantitate diferă de la o perioadă la alta şi 
de la o piaţă la alta. Ceea ce erodează această putere de 
cumpărare a salariului nominal este inflaţia. Cu cât in-
flaţia este mai mare, adică preţurile bunurilor şi servicii-
lor cresc, cu atât riscul de erodare a puterii de cumpăra-
re este mai ridicat.

Dacă W reprezintă salariul nominal şi P reprez-
intă inflaţia, atunci raportul W/P arată salariul real. În 
practică este necesară stabilirea unui an de referinţă.

Creșterea salariilor este unul dintre obiectivele 
asumate cel mai des de organizațiile sindicale. Cunoaș-
terea factorilor care influențează nivelul salariilor este 
utilă pentru definirea strategiei de negociere a pachetu-
lui salarial. O clasificare a acestor factori din punctul de 
vedere al ariei de cuprindere este următoarea:
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Ce tipuri de beneficii pot fi acordate angajaţilor?

Care sunt obiectivele în definirea planului de beneficii?

Așa cum s-a menționat anterior, multe organizații adaugă diverse beneficii la 
salariul angajatului. Însă trebuie menționat faptul că angajații apreciază diferit benefi-
ciile pe care le acordă organizația. Astfel, un angajat tânăr poate să aprecieze bonurile 
valorice, telefonul de serviciu, vacanțele sau activitățile recreative. Un angajat mai în 
vârstă va aprecia contribuția la o pensie privată facultativă, asigurarea de sănătate sau 
biletele de tratament. Datorită acestor diferențe, în procesul de negociere se are în 
vedere o paletă largă de beneficii, în așa fel încât în majoritatea planurilor de beneficii 
angajatului i se permite să aleagă din „lista de meniu”.

Atunci când se dorește adoptarea unui plan de beneficii pentru angajați, trebuie 
să se răspundă mai întâi la următoarele întrebări:
• Ce se urmărește prin politica de acordare a beneficiilor? (ex.: respectarea unor obli-

gații legale, stimularea asumării de responsabilități a angajaților, recompensarea 
angajaților)

• Ce tipuri de beneficii ar trebui oferite?
• Căror grupuri de angajați ar trebui să li se acorde aceste beneficii?
• Care sunt costurile estimate pentru punerea în practică a programului de beneficii?
• În ce măsură ar trebui ca programul ales să fie influențat de politicile firmelor 

concurente?
• Care vor fi rezultatele implementării programului? (ex.: facilități din punctul de vedere 

al impozitării, efecte asupra concurenței, productivitate crescută)

Fig. 1. Factorii de influență ai salariului

Factori externi  Factori interni
„Forța” de negociere a sindicatelor Strategia de recompensare a angajaților

Inflația sau costul vieții Valoarea unui post

Productivitatea în sector și cea națională Valoarea muncii realizate de angajat pentru 
îndeplinirea sarcinilor postului

Legislația națională și cea a Uniunii Europene Capacitatea organizației de a plăti salariile

Intervențiile statului Obiceiuri și practici existente

Schimbări tehnologice Productivitatea internă

Condițiile pieței forței de muncă Profitul

Salarii acordate de organizațiile 
concurente 
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Care sunt schimbările de ultim moment privind 
plata şi recompensa?

În ultimii ani au apărut o serie de modificări pri-
vind sistemele de salarizare. Aceste modificări, ivite ca 
urmare a provocărilor noi de pe piața forței de muncă și 
a creșterii competitivității, sunt susținute de manageri și 
patroni și au la bază următoarea filosofie: “Suntem in-
teresați să câștigăm mai mult (ca nivel al profitului) din 
banii pe care îi cheltuim cu salariile angajaților”. Aceas-
tă abordare este diferită de cea potrivit căreia managerii 
erau interesați doar să cheltuiască cât mai puțin cu sa-
lariile. Acum ei sunt dispuși să cheltuiască mai mult pe 
salarii, dar, per total, să câștige mai mult, ca urmare a 
acestei cheltuieli făcute pentru angajații foarte compe-
tenți și cu rezultate foarte bune.

Instrumentul care a apărut în domeniul salari-
zării și care susține creșterea eficienței plăților făcute 
pentru salarizare este extinderea plății variabile sau a 
stimulentelor pentru angajații care nu au fost eligibili 
pentru plata variabilă până acum.

Astfel, dacă până în anii `80 cele mai utilizate me-
tode de recompensare a angajaților s-au bazat pe împăr-
țirea profitului, evaluarea posturilor, stimulente de merit, 
din anii 2000 încep să fie utilizate din ce în ce mai des sis-
temele de salarizare care utilizează evaluarea abilităților 
angajaților, evaluarea performanței, opțiuni diverse de 
adaos la salariul de bază, beneficii pentru familie, împăr-
țirea costurilor de sănătate, educație și recreere.
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II. ANALIZA FINANCIARĂ PE BAZA 
BILANŢULUI CONTABIL

Analiza financiară se bazează pe o analiză a conturilor anuale și 
constă în examinarea acestora în vederea stabilirii poziției pe piață precum 
și a perspectivei pe care o are întreprinderea.

Informațiile financiare pe care le oferă documentele contabile sunt 
esențiale în procesul de negociere colectivă. Cu ajutorul lor putem iden-
tifica valoarea investițiilor realizate în cursul anului trecut, decontările în 
cadrul grupului (dacă este o companie care are filiale sau puncte de lucru 
în țară sau în străinătate), productivitatea muncii, cifra de afaceri în raport 
cu profitul/pierderea. O creștere salarială este obținută mai ușor dacă se 
identifică sursa ei, iar reprezentanții sindicatului, în urma evaluării, chiar și 
superficiale, a documentelor contabile pot identifica aceste eventuale fon-
duri disponibile. 

De cele mai multe ori angajatorii prezintă situația financiară a com-
paniei ca fiind dezastruoasă și fără posibilitatea de majorare a veniturilor 
salariaților. Una dintre strategii este prezentarea costurilor cu munca vie și 
nu a veniturilor salariale.

Diferența dintre acestea este că în calculul costului cu munca vie 
intră: salariul, sporurile, taxele aferente salariului, diurna, cheltuieli ne-
monetare, costurile de sănătate și siguranță la locul de muncă (SSM) – 
echipament de protecție, hrană de protecție, produse de curățenie, examen 
medical periodic, tichete de masă, alte cheltuieli cu personalul etc. 

Conform legislației (legea 319/2006 a sănătății și securității la locul 
de muncă) patronatul este responsabil și trebuie să suporte cheltuielile de 
SSM în totalitate. Fiind obligație legală,  acesta nu se negociază și nici nu se 
ia în calcul la veniturile salariale care cuprind salariul, sporurile și taxele 
aferente (evidențiate în statul de plată lunar).       

Analiza financiară ajută negociatorii să nu intre în capcana patrona-
tului și să își construiască propria strategie bazată pe cifre reale. 
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Conturile anuale, ca lucrare de sinteză şi raportare, au următoarea structură:
• bilanțul;
• contul de profit și pierdere;
• anexele.

De ce se realizează analiza financiară?

Analiza financiară pe bază de bilanţ poate fi pusă în slujba utilizatorilor in-
terni (analiza financiară internă), cât şi în slujba utilizatorilor externi (analiza finan-
ciară externă).

Analiza financiară internă serveşte:
• conducerii societății, ca bază a politicii sale financiare;
• salariaților și sindicatelor, care pot aprecia situația financiară a societății și perspec-

tivele sale de dezvoltare, precum și cauzele unor eventuale modificări în organizarea 
economică și juridică a societății.

Analiza financiară externă serveşte:
• deținătorilor de titluri ale societății;
• investitorilor potențiali;
• partenerilor comerciali;
• organelor fiscale, care urmăresc elementele de patrimoniu sau rezultatele ce repre-

zintă bază de impozitare pentru diferite impozite și taxe;
• creditorilor, care analizează garanțiile oferite de societate în eventualitatea contrac-

tării unor credite.

Analiza financiară este diferită de analiza contabilă?

Analiza financiară nu este acelaşi lucru cu analiza contabilă deoarece cea din 
urmă presupune cercetarea bazată pe documente a fiecărei operaţii economice şi fi-
nanciare în parte, prin descompunerea ei în elemente componente, în scopul stabilirii 
conturilor corespondente în care urmează a se înregistra operaţiunea economică.

Analiza financiară are ca obiectiv stabilirea unui diagnostic asupra situaţiei fi-
nanciare şi a rentabilităţii prezente şi viitoare a unei societăţi. 

Ce cuprind conturile anuale?
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Cum definim bilanţul?

Bilanţul este documentul financiar de sinte-
ză care prezintă bunurile economice, drepturile şi 
obligaţiile unui agent economic sub forma unei ega-
lităţi care reflectă echilibrul activelor şi pasivelor 
patrimoniului. Bilanţul este documentul oficial de 
gestiune a unităţii.

Din ce se compune bilanţul contabil?

Sub aspectul structurii, bilanţul cuprinde:
• activul format din posturi de activ;
• pasivul format din posturi de pasiv.

Ce este activul şi ce conţine?

Activul oglindeşte ceea ce posedă firma, „averea 
societăţii”, şi anume:
• active imobilizate (imobilizări necorporale, corporale 

și financiare);
• active circulante (stocuri și alte active);
• conturi de regularizare și asimilate (cheltuieli în avans, 

diferențe de conversie);
• prime privind rambursarea obligațiunilor.

Activele imobilizate reprezintă acele bunuri des-
tinate să servească în mod durabil activitatea unităţii. 
Aceste active imobilizate se grupează în trei categorii:

1 imobilizările necorporale constau în drepturi ale în-
treprinderii asupra unor lucruri care nu se concreti-

zează în bunuri fizice, cu conținut material, ci în docu-
mente juridice sau comerciale. În structura acestora 
regăsim: cheltuieli de constituire, programe informati-
ce, fond comercial, cheltuieli de cercetare-dezvoltare, 
concesiuni, licențe, brevete, mărci comerciale și altele.

1. BILANȚUL CONTABIL
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2 imobilizările corporale reprezintă acele bunuri cu 
valoare mare care deservesc o perioadă îndelun-

gată întreprinderea şi care nu se consumă. Imobilizările 
corporale se concretizează în terenuri, maşini, utilaje şi 
mijloace fixe.

3 imobilizările financiare reprezintă capitalul cu 
care unitatea participă la formarea capitalului al-

tor unităţi sau la dezvoltarea acestora. Participarea se 
poate face prin cumpărarea de acţiuni, împrumuturi pe 
termen lung etc.

Activele circulante reprezintă acele elemente care, 
din cauza destinaţiei lor, nu rămân durabile în unitate sau 
se consumă (ex. stocuri, creanţe, disponibilităţi băneşti).

Conturile de regularizare cuprind cheltuielile în 
avans efectuate până la închiderea exerciţiului financiar 
care vizează o perioadă ulterioară închiderii exerciţiului 
financiar.

Ce este exigibilitatea?

Din punctul de vedere al exigibilităţii activul 
cuprinde: 
• active curente;
• active necurente.

Termenul de exigibilitate reprezintă ceea ce poate 
fi cerut imediat. În relaţiile economice, prin obligaţii exi-
gibile se înţeleg sumele de bani a căror executare poate fi 
cerută imediat. De exemplu: impozitele sunt exigibile, în-
trucât pot fi pretinse imediat de către organele financiare.

Un activ este considerat curent atunci când:
• participă la activitățile întreprinderii și este imediat 

consumat;
• este deținut, mai ales, în scopuri de plasament sau 

pentru o perioadă scurtă și se așteaptă ca el să fie 
realizat în maximum 12 luni.
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De regulă activele curente sunt considerate sto-
curile și creanțele-clienți.

Creanţele reprezintă active deţinute asupra 
terţilor cum ar fi sumele achitate în avans furnizorilor, 
clienţii neîncasaţi, datoriile la buget achitate în plus etc.

Un activ este considerat necurent când este 
utilizat continuu pentru necesitățile întreprinderii: ex. 
imobilizările necorporale, imobilizările corporale, pla-
samentele pe termen mai mare de 12 luni. 

Ce este pasivul?

Pasivul oglindeşte sursa de provenienţă a activu-
lui şi datoriile firmei. Este compus din:
• capitaluri proprii;
• provizioane pentru riscuri și cheltuieli;
• datorii;
• conturi de regularizare.

Capitalurile proprii sunt formate din capitalul 
social, diferenţele din reevaluare, profitul nerepartizat, 
rezervele constituite, pierderile reportate, subvenţiile 
pentru investiţii, alte fonduri, provizioanele reglementate.

Ce reprezintă capitalul social?

Capitalul social exprimă contravaloarea bunuri-
lor aduse de proprietar ca aport în momentul înfiinţării 
întreprinderii. Capitalul social în societăţile pe acţiuni 
este concretizat în acţiuni, iar în SRL-uri în părţi sociale.

Subscrierea capitalului este operaţia prin care 
proprietarul declară şi semnează pentru suma de bani 
şi valoarea bunurilor cu care se angajează să participe 
la constituirea societăţii comerciale.

Vărsarea capitalului social este operaţiunea de 
punere la dispoziţia societăţii a banilor şi a bunurilor 
subscrise.
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Diferenţele din reevaluare sunt componente ale 
capitalurilor proprii? 

Diferenţele din reevaluare reprezintă diferenţa 
între valoarea actualizată şi valoarea contabilă a active-
lor supuse reevaluării, în condiţiile legii. Odată stabilite 
aceste diferenţe de reevaluare se transferă la rezerve, la 
capitalul social sau alte destinaţii stabilite potrivit regle-
mentărilor legale.

Cum se constituie rezervele?

Rezervele reprezintă partea din profit ce rămâne 
la dispoziţia întreprinderii, fiind reglementate legal 
(rezerve legale) şi statutar (rezerve statutare).

Rezervele legale se constituie anual într-o cotă 
de 5% din profitul brut, cu condiţia să nu depăşeas-
că %20 din capitalul social. Rezervele statutare se 
constituie tot anual, dar din profitul net al societăţii. 
Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi 
constituite facultativ pe seama profitului net, pentru 
acoperirea pierderilor sau pentru alte scopuri stabilite 
de adunarea generală a acţionarilor.

Atenţie! În practică sunt întâlnite cazuri când din 
profit AGA decide constituirea unui fond de rezervă în mod 
artificial, ca să diminueze alocările salariale din profit. 

Ce este rezultatul reportat?

Rezultatul reportat reprezintă rezultatul obţinut 
într-un an şi pentru care nu a fost stabilită modalitatea 
de repartizare.

Subvenţiile pentru investiţii sunt subvenţiile de 
care beneficiază întreprinderea pentru a achiziţiona sau 
a crea valori imobilizate. Subvenţiile pentru exploatare nu 
reprezintă acelaşi lucru ca subvenţiile pentru investiţii, ci 
sunt sumele de care beneficiază unitatea pentru a-şi per-
mite să desfăşoare activitatea în bune condiţii.
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Ce sunt provizioanele şi cum se clasifică?

Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli se con-
stituie și se calculează în vederea evitării riscurilor și 
efectuării de „provizii”. Se disting trei categorii de pro-
vizioane:

1  provizioane pentru deprecieri, pentru distrugerea 
sau diminuarea valorii unui element de  activ;

2 provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, riscuri care 
au un obiect bine precizat. Sunt definite riscurile 

pentru care se formează provizionul.

3 provizioanele reglementate sunt provizioanele ce nu 
corespund obiectului normal al unui provizion şi sunt 

aplicate conform dispoziţiilor legale în vigoare (dobânzi, 
prime, penalităţi etc).

Ce regăsim în datorii?

Datoriile cuprind împrumuturile, datoriile la 
buget, datoriile la furnizori, clienţii creditori şi alte da-
torii. Datoriile reprezintă o obligaţie de plată pe care în-
treprinderea o are faţă de o persoană fizică sau juridică 
care are în contrapartidă o creanţă. Această obligaţie 
rezultă dintr-o relaţie contractuală sau prin lege.

Ce sunt conturile de regularizare?

Conturile de regularizare sunt formate din ve-
niturile înregistrate în avans. Veniturile înregistrate în 
avans cuprind acele venituri care au fost realizate până 
la închiderea exercițiului financiar, dar care privesc o 
perioadă ulterioară exercițiului financiar pentru care 
s-a încheiat bilanțul.

Pasivul are termen de exigibilitate?

La fel ca şi activul, pasivul cuprinde pasive 
curente şi pasive necurente. Pasivele curente sunt cele 
care vor fi achitate în maximum 12 luni de la închiderea 
exerciţiului financiar. Pasivele necurente sunt pasivele 
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care se vor deconta într-o  perioadă mai mare de 12 luni, 
cum ar fi creditele pe termen lung, datoriile la buget 
pentru care s-au obţinut eşalonarea pe o perioadă mai 
mare de 12 luni.  

De ce trebuie întocmit bilanţul?

Bilanţul se întocmeşte pentru că: 
• există o obligație legală privind întocmirea acestuia 

anual (legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, Codul 
comercial, legea nr. 82/1991 a contabilității);

• arată care este averea firmei și care sunt obligațiile ei.

Proprietarii firmelor, managerii, liderii sindicali, 
reprezentanţii băncilor şi ai organelor de control sunt 
utilizatori frecvenţi ai bilanţului. 

Când se întocmeşte bilanţul contabil?

Bilanţul se întocmeşte obligatoriu anual, precum 
şi în situaţia fuziunii sau încetării activităţii întreprinderii. 

Cine verifică şi certifică bilanţul?

Bilanțurile sunt supuse verificării și certificării de 
către cenzori. Obligatoriu președintele comisiei de cen-
zori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.

Cenzorul este acea persoană aleasă de aduna-
rea generală a acționarilor sau asociaților care suprave-
ghează corecta gestionare a patrimoniului, ținerea la zi a 
contabilității și reflectarea corectă a rezultatelor obținute 
prin bilanț și contul de profit și pierdere. Cenzorul are 
răspundere solidară cu cei care gestionează patrimoniul.

 După certificare și aprobare, bilanțul contabil, 
însoțit de raportul de gestiune și raportul cenzorilor, se 
depune la organele statului. Unitățile au obligația păs-
trării bilanțului contabil timp de 50 de ani. 
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Care sunt informaţiile relevante pentru negocierea colectivă 
conţinute de bilanţ?

Ca o concluzie generală a acestui subcapitol, datele utile în 
negocieri ce sunt oferite de bilanţ sunt:

1 Investițiile în clădiri, mijloace fixe și terenuri  - arată o tendință a 
societății de dezvoltare și de durabilitate pe piață. Sunt salariați 

care preferă un loc de muncă sigur cu un salariu mai mic, decât un 
salariu mare, dar fără perspective de păstrare a locului de muncă;

2 Investițiile financiare – sunt cele mai riscante și pot afecta socie-
tatea în ansamblul ei. Negociatorii trebuie să fie atenți ca aceste 

investiții să fie făcute cu măsură și ponderate, astfel încât să nu pună 
în pericol întreaga activitate și locurile de muncă;

3 Situația stocurilor – oferă informații despre activitatea curentă. O 
valoare mare a produselor stocate în magazie implică și o cheltuială 

cu achiziția, dar și cu depozitarea stocurilor. Deci, dacă nu se preconi-
zează o majorare a prețurilor la materii prime și materiale, manage-
mentul este îndreptățit să crească stocurile, dacă nu, valoarea mare a 
stocurilor (materii prime, materiale, produse finite) nu se justifică și, în 
consecință, vor crește cheltuielile și se va diminua profitul;

4 Datoriile pe care le are întreprinderea și care trebuie plătite la ter-
men ne ajută să ne creăm o imagine asupra eșalonării cheltuie-

lilor. Acestea sunt luate în calcul la negociere pentru că influențează 
substanțial profitul/pierderea. Datoriile sunt obligațiile de plată ale 
întreprinderii și ele trebuie onorate la timp, conform contractelor sau 
acordurilor bancare;

5 Valoarea provizioanelor și rezervelor arată un management pre-
caut. În practică s-au întâlnit cazuri în care s-au constituit provi-

zioane foarte mari, din dorința de a diminua profitul. În acest caz nu 
se pot negocia creșteri salariale, dar echipa de negociere, de fiecare 
dată, trebuie să solicite explicații referitoare la riscul pentru care s-a 
constituit provizionul/rezerva. 
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Contul de profit şi pierdere, ca o componentă 
a conturilor anuale, este un document de sinteză, ce 
recapitulează formarea rezultatului şi ajută la sta-
bilirea performanţelor întreprinderii şi la evaluarea 
rentabilităţii ei.

Întocmirea contului de profit şi pierdere se bazează 
pe datele înregistrate în clasele de cheltuieli şi de venituri.

Ce sunt cheltuielile şi cum se clasifică ele în 
documentele de sinteză?

Cheltuielile reprezintă sumele plătite sau de 
achitat pentru consumurile înregistrate de activitate. 
Cheltuielile sunt structurate pe feluri de cheltuieli după 
natura lor,  astfel:

1 cheltuieli de exploatare, care reprezintă cheltuielile 
ocazionate de desfăşurarea  activităţilor înscrise în 

obiectul de activitate al firmei, legate de producţie sau 
servicii;

2 cheltuieli financiare, care reprezintă acele cheltuie-
li ocazionate de activitatea financiar-bancară a unei 

societăţi comerciale;

3 cheltuieli excepţionale, care reprezintă acele cheltu-
ieli care nu sunt legate de activitatea normală a firmei 

şi se referă fie la operaţiuni de gestiune (despăgubiri, 
donaţii, pierderi din debitori diverşi), fie la operaţiuni de 
capital (valoarea contabilă a imobilizărilor cedate).

Cum se clasifică veniturile şi cum se definesc?

Veniturile reprezintă valorile încasate sau de în-
casat. Ca şi cheltuielile, veniturile sunt grupate tot după 
natura lor în:

2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
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1 venituri din exploatare - reprezintă acele venituri 
rezultate din activitatea de bază a firmei, conform 

obiectului său de activitate;

2 venituri financiare - reprezintă veniturile realizate 
din participaţii (dividende, acţiuni, obligaţiuni etc.) şi 

dobânzi, venituri din diferenţe de curs valutar;

3 venituri excepţionale - reprezintă acele venituri care nu 
sunt legate de activitatea curentă a unităţii (venituri din 

cedarea activelor, donaţii primite, salarii neridicate etc.).

Urmare a grupării veniturilor şi cheltuielilor 
după natura lor, şi rezultatul financiar al unităţii poate fi 
calculat distinct şi grupat astfel:
• rezultatul din activitatea de exploatare;
• rezultatul din activitatea financiară;
• rezultatul din activitatea excepțională. 

 Contul de pofit şi pierdere este documentul 
care oferă comisiei de negociere cele mai multe infor-
maţii ce vor fi analizate în vederea stabilirii strategiei 
de negociere. Cheltuielile cu personalul, cu materiile 
prime, cu taxele şi impozitele sunt cele care ajută la 
stabilirea bunei gestiuni. Cifra de afaceri, veniturile sau 
producţia vândută  sunt elementele contabile care spri-
jină calculul productivităţii.

Care sunt informaţiile relevante pentru negocierea 
colectivă conţinute de contul de profit şi pierdere?

  Contul de pofit și pierdere adună cele mai 
multe informații care se vor dovedi utile în procesul de 
negociere. Cele două mari elemente componente – ve-
niturile și cheltuielile – vor fi analizate separat pe tipuri 
(venituri/cheltuieli cu materii prime, materiale, utilități, 
personal, sponsorizare, protocol, financiare etc.). Fie-
care dintre ele, în structură și în dinamică, va ajuta la 
solicitarea unui creșteri a veniturilor. 
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Ca o regulă general valabilă în analiza economică 
putem întâlni două cazuri:
• în întreprinderile de producție primul loc în ponderea chel-

tuielilor va fi ocupat de materiale, materii prime și utilități;
• în întreprinderile de servicii primul loc în ponderea chel-

tuielilor va fi ocupat de personal. 

În procesul de realizare a analizei financiare a unei 
societăţi din producţie au fost întâlnite cazuri când, de 
exemplu, cheltuielile cu sponsorizările erau exagerat de 
mari, întreprinderea era pe pierdere. Dacă era ţinută sub 
control valoarea acestor cheltuieli realizate la final de an, 
întreprinderea ar fi înregistrat profit. 

În mod similar, la societățile prestatoare de servicii 
sunt întâlnite destul de des situațiile în care salariile sunt la 
nivelul minim pe economie, dar cu sporuri și adaosuri se pot 
trece lejer de dublul valorii lor. Acest lucru poate fi identificat 
în balanța analitică lunară care stă la baza întocmirii contu-
lui de profit și pierdere. În aceste cazuri nu este recomandată 
introducerea sporurilor în salarii, ci creșterea salariului de 
bază. Sporurile sunt venituri ocazionale și sunt calculate în 
funcție de riscul la care este supus salariatul sau de condițiile 
de  lucru. În cazul în care în societate există o grilă de salari-
zare, realizarea acestei inginerii economice va duce la încălca-
rea principiului care a stat la baza construirii grilei. 
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3. ALTE DOCUMENTE RELEVANTE 

Ce alte documente ajută procesul de negociere?

Sinteza şi insuficienţa informaţiilor furnizate de 
bilanţ şi contul de profit şi pierdere nu permit obţinerea 
unei imagini fidele asupra patrimoniului, situaţiei finan-
ciare şi rezultatului întreprinderii. De aceea există anexa 
la bilanţ, raportul cenzorilor şi raportul de gestiune al 
administratorilor. 

Care este rolul anexelor?

Anexa la bilanţ cuprinde mai multe formulare 
prin intermediul cărora se completează şi se dezvoltă 
datele înscrise în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere.

Elaborarea unei anexe de calitate impune cău-
tarea informaţiilor care au o importanţă semnificativă, 
fie pentru a explica, fie pentru a completa elementele 
furnizate de bilanţ şi de contul de profit şi pierdere. 

Se poate spune că anexa îndeplineşte un dublu rol: 

1 unul explicativ, deoarece prin detaliere permite o mai 
bună înţelegere a bilanţului şi contului de profit şi 

pierdere;

2 un al doilea rol de instrument complementar bi-
lanţului şi contului de rezultate.

 Anexa este un document complementar bi-
lanţului şi contului de rezultate prin indicarea regulilor 
de evaluare, analiza mişcării imobilizărilor, a amortizării 
şi provizioanelor, respectiv la furnizarea unei imagini fi-
dele asupra patrimoniului, situaţiei financiare şi rezul-
tatului întreprinderii.

 O parte din informaţii sunt extrase direct din 
conturi: situaţia creanţelor şi a datoriilor. Alte informaţii 
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sunt extracontabile, extrase din statisticile de întreprin-
dere: numărul de salariaţi, tichetele de masă etc. 

Ce conţine raportul de gestiune?

Raportul de gestiune este documentul întocmit 
de consiliul de administraţie şi prezentat cenzorilor şi 
adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.

Prin acest document se dau explicaţii privind:
• situația întreprinderii;
• tendințele în evoluția situației patrimoniale și temeinicia 

acestora;
• aspecte deosebite ivite pe parcursul exercițiului;
• activități deosebite organizate și rezultatul lor;
• cauzele eventualelor pierderi înregistrate de unitate;
• alte informații pe care consiliul de administrație le 

consideră a fi oportune. 

Dar raportul cenzorilor?

 Raportul cenzorilor este un document descriptiv 
de specialitate, întocmit de comisia de cenzori, în urma 
verificărilor şi face referire la:
• concordanța dintre datele din bilanț și cele din registrele 

contabile;
• corectitudinea folosirii registrelor și respectarea meto-

dologiei contabile;
• respectarea regulilor de evaluare a patrimoniului;
• corectitudinea rezultatului exercițiului și a destinației 

acestuia.  
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     4. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI  
     INDICATORII MICROECONOMICI

Analiza pe bază de bilanţ conduce la stabilirea unor adevăruri privind mersul 
activităţii şi situaţiei patrimoniului pe care cifrele bilanţiere nu le pot pune în evidenţă. 
La efectuarea analizei se folosesc procedee matematice. 

Ce presupune analiza financiară a unei întreprinderi?

Din mulţimea posibilităţilor de efectuare a analizei pe bază de bilanţ menţionăm:

1. analiza pe verticală sau a indicatorilor de structură;
2. analiza pe orizontală sau a indicatorilor în dinamică;
3. analiza indicatorilor de lichiditate;
4. analiza indicatorilor de solvabilitate (îndatorare);
5. analiza indicatorilor de performanţă;
6. analiza altor indicatori. 

1. În ce constă analiza pe verticală?

Analiza pe verticală sau a indicatorilor de structură are ca obiect cunoaşterea 
structurii elementelor patrimoniale cuprinse în bilanţ. Ea se realizează cu ajutorul 
„regulii de trei simple” pe elementele de structură a documentului. 

Ex. 1       - mii lei  - 

Specificaţia n N+1 N+2
Remunerații personal 37.121 38.589 41.170

Chelt. cu asigurările şi protecţia socială 10.379 10.867 10.903

Chelt. cu personalul - total 47.500 49.457 52.074
                   Fig. 2 Situaţia cheltuielilor cu personalul 

Cheltuiala cu remuneraţiile personalului în anul N reprezintă 78,14% din chel-
tuiala cu personalul. 

2. Cum se realizează analiza indicatorilor în dinamică?

 Analiza pe orizontală sau a indicatorilor în dinamică se efectuează în unităţile 
patrimoniale care au cel puţin un an de activitate. Obiectivul acestui tip de analiză con-
stă în stabilirea dinamicii elementelor patrimoniale - concretizate sub denumirea de 
posturi bilanţiere.  
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Ex. 2                                                                                                                               - mii lei -

Specificaţia N N+1 N+2
Remunerații personal 37.121 38.589 41.170

Chelt. cu asigurările şi protecţia socială 10.379 10.867 10.903

Chelt. cu personalul - total 47.500 49.457 52.074
                   Fig. 3 Situaţia cheltuielilor cu personalul 

 În anul N+2 remuneraţiile personalului au crescut cu 9,83% faţă de anul N. 

3. Analiza indicatorilor de lichiditate 

Lichiditatea reprezintă posibilitatea unui agent economic de a se achita de obli-
gaţiile băneşti, inclusiv posibilitatea de a transforma în bani activele deţinute. 

Pentru ca un agent economic să poată funcţiona are nevoie de lichidităţi, iar 
dimensiunea relativă a acestora este apreciată prin nivelul unor indicatori care se 
calculează pe baza bilanţului contabil.

Sub raportul lichidităţii putem categorisi agenţii economici în trei grupe şi 
anume:
• cei cu lichiditate primară, care posedă bani în numerar;
• cei cu lichiditate secundară, care posedă disponibil în conturi bancare ce pot fi trans-

formați lesne în bani;
• cei cu lichiditate terțiară, care posedă active a căror transformare în bani necesită timp.

Este evident că lichiditatea unui agent economic este cu atât mai bună cu cât 
lichiditatea primară şi secundară au o pondere mai mare.

- lichiditatea generală reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente 
de a se transforma într-un termen scurt în lichidităţi, pentru a satisface obligaţiile de 
plată exigibile.

a)  

Se apreciază o lichiditate generală bună când mărimea rezultată din calcul 
este supraunitară şi cuprinsă între 1 şi 2.

- lichiditatea intermediară reflectă posibilitatea activelor concretizate în creanţe 
şi trezorerie de a face faţă achitării datoriilor curente.

b)
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O lichiditate intermediară bună trebuie să fie o mărime cuprinsă între 0,5 şi 1. 
Valoarea optimă a acestui indicator este de 1.

 - lichiditatea imediată reflectă posibilitatea unităţii de a achita datoriile pe ter-
men scurt pe seama numerarului aflat în casierie, a disponibilităţilor băneşti din cont 
bancar. 

c)

Se apreciază că activitatea este bună când coeficientul de lichiditate imediată 
este peste 1, deoarece atunci arată cu cât încasările depăşesc plăţile, iar dacă este 
sub 1 evidenţiază o activitate nesatisfăcătoare deoarece încasările sunt sub nivelul 
plăţilor. Trezoreria activă reprezintă banii din conturile bancare şi din casierie. 

La agenţii economici, lipsa de lichiditate se manifestă prin plăţi restante faţă de 
furnizori, bugetul statului, bănci.

4. Analiza indicatorilor de solvabilitate (îndatorare)

Solvabilitatea reprezintă capacitatea unei persoane juridice de a plăti la sca-
denţă datoriile faţă de creditorii săi. Un agent economic este solvabil când suma ac-
tivelor sale investite în mijloace fixe, active circulante, creanţe certe, resurse băneşti 
este mai mare sau cel puţin egală cu totalul pasivului reprezentând obligaţii faţă de 
parteneri, salariaţi, bugetul statului, bancă. 

Un agent economic poate fi solvabil chiar dacă la un moment dat nu are capa-
citate de plată. Lipsa capacităţii de plată şi a lichidităţilor financiare pot fi temporare 
dacă se bazează pe o solvabilitate certă a agentului economic. Pentru agentul econo-
mic solvabilitatea se asigură numai prin desfăşurarea unei activităţi eficiente din care 
se obţine profit. Dacă activitatea nu este profitabilă, pierderile din patrimoniu duc la 
starea de insolvabilitate.

Solvabilitatea patrimonială reflectă gradul în care unităţile pot face faţă obli-
gaţiilor de plată.

Solvabilitatea patrimonială este bună atunci când din calcul rezultă o mărime 
mai mare de 50% şi care se apropie de 100%.
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Gradul de îndatorare reflectă limita în care unitatea este finanţată din alte surse 
decât din fonduri proprii. 

5. Analiza indicatorilor de performanţă.

Rentabilitatea este un indicator sintetic calitativ important, care exprimă ca-
pacitatea unei firme de a obţine venit net. Altfel spus, rentabilitatea poate fi definită 
drept capacitatea întreprinderii de a produce un surplus peste nivelul cheltuielilor. 
Rentabilitatea reprezintă capacitatea firmelor de a produce profit.

 Masa profitului reprezintă expresia absolută a rentabilităţii. Rentabilitatea 
reflectă marja de venituri care depăşeste cheltuielile, iar în expresii relative ea trebuie 
să apară întotdeauna supraunitară. 

 Rentabilitatea poate fi evidenţiată în diferite moduri prin combinarea a trei 
factori: rezultatele obţinute, mijloacele utilizate, activitatea. 

 Din combinarea celor trei factori pot apărea doua tipuri de relaţii: 
• raportul dintre rezultate și mijloacele folosite; 
• raportul dintre rezultate și activitate.

Rentabilitatea veniturilor exprimă eficienţa utilizării veniturilor plasate în 
afacerea economică, respectiv raportul dintre masa profitului şi cifra de afaceri.

Rentabilitatea economică este rentabilitatea prin intermediul căreia se exprimă 
eficienţa existenţei şi folosirii activelor economice, rată care este dată de raportul din-
tre profit şi activele economice.

Rentabilitatea financiară este generic exprimată de raportul dintre rezultatele 
nete şi capitalurile proprii.

Gradul de îndatorare = 
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Indicatorii de performanţă ocupă un loc central în cadrul analizei financiare şi 
constau în calcularea şi interpretarea ratei rentabilităţii capitalurilor totale utilizate 
sau a activelor nete ( R ). 

               sau 

Indicatorii de rentabilitate sunt foarte importanţi în negocierea acordurilor/
contractelor colective. Ei măsoară performanţa întreprinderii şi oferă oglinda ges-
tiunii întregii activităţi a companiei. Profitul întreprinderii, alături de productivitatea 
muncii, este sursa de creştere a bazei salariale.

                                             
6. Analiza altor indicatori

 Productivitatea muncii indică eficienţa socială a muncii; capacitatea forţei de 
muncă de a crea, într-o perioadă de timp, o cantitate de bunuri sau de a presta ser-
vicii. De asemenea, arată eficienţa cu care se consumă munca: 

sau

        
            

Următorii indicatori reflectă gradul de eficienţă a folosirii personalului.

 

Concluziile după calcularea acestor indicatori trebuie să conducă la di-
recţionarea acţiunilor ce pot orienta activitatea pentru creşterea ratei pe fiecare 
indicator utilizat ca bază de calcul.
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5. STUDIU DE CAZ 
 În studiul de caz prezentat vom realiza analiza economică şi financiară a unei 

societăţi comerciale din domeniul furnizării serviciilor mass-media. Analiza are ca 
scop pregătirea strategiei de negociere pentru anul N+3.

 Din datele oferite de societate reiese că situaţia activelor este următoarea:
              - mii lei -

Active N N+1  ½ N+2
Imobilizări necorporale (chelt. de constituire, de cerce-
tare-dezvoltare, programe de calculator) 

2.229 1.223 773

Imobilizări corporale (mijloace fixe, terenuri) 67.179 69.379 66.841

Imobilizări financiare (titluri de participaţie) 74 1.163 1.389

Active circulante (stocuri, creanţe, acţiuni la alte firme, 
casă, bancă)

66.066 81.376 118.102

Total active 135.548 153.141 187.105
           Fig. 4   Situaţia activelor în perioada N-1/2 N+2

 După cum se vede din figura alăturată, în anul N+1 s-au cumpărat titluri de 
participaţie la alte firme. Titlurile de participaţie reprezintă deţinerea controlului la 
alte societăţi, adică peste 51% din acţiuni. Din discuţiile purtate cu managementul a 
reieşit că s-a realizat o investiţie internaţională. Acestea au fost cele mai mari creşteri 
la active, cu 1.572% faţă de anul precedent, urmate de investiţiile în mijloace fixe. Deşi 
anul N+1 a fost un an cu profit, la jumătatea anului următor s-a înregistrat o pierdere 
de 1.302.562 lei. 

 La sfârşitul anului N+1 suma creanţelor de încasat este de 46.657.124 lei, 
în timp ce anul precedent această sumă era de doar 32.248.265 lei. Din datele oferite 
de bilanţul contabil la 30.06.N+2 constatăm că suma a crescut şi este de 58.045.881 
lei. Situaţia contului de profit şi pierdere ne arată că la finalul anului N+1 profitul în-
registat de societate este de 4.837.572 lei, iar în următoarele 6 luni se înregistrează o 
pierdere consistentă de 1.302.562 lei.

             - mii lei -

N N+1 ½ N+2
 - datorii până la un an 32.628 47.170 87.573

 - datorii peste un an 4 347 282

 - provizioane 8.640 5.286 2.471

TOTAL 41.272 52.803 90.326
            Fig. 5  Situaţia datoriilor 
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Analizând datoriile, se constată în fiecare an o uşoară scădere atât la datoriile 
curente, cât şi la cele necurente. Trebuie analizat în detaliu, pe conturi analitice, care 
sunt cele mai vechi şi cele mai mari datorii. 
  - mii lei -

Specificaţie N N+1 ½ N2+
Cifra de afaceri 391.917 395.700 199.841

Profit net /(pierdere) 334 4.209 -1.302
Fig. 6 Contul de profit şi pierdere

Menţinem remarca privitoare la jumătatea anului N+2: în timp ce cifra de afac-
eri a rămas relativ constantă, profitul a crescut cu 1.260% în N+1 faţă de N, iar la 
jumătatea anului următor firma este deja pe pierdere. 

Cifra de afaceri în cei trei ani analizaţi s-a menţinut la valori aproape similare, 
sursa veniturilor fiind în proporţie de peste 90% din publicitate. Pentru anul N+3 sunt 
prognozate venituri în sumă de 393.050.065 lei. 

Curba profitului este însă foarte sinuoasă, astfel că deşi în anul N+1 avem un 
profit de 4.209.000 lei, la jumătatea anului N+2 înregistrăm o pierdere de 1.302.000 lei. 
Creşterea galopantă a cheltuielilor se datorează investiţiilor masive care au avut loc 
în străinătate.   

Specificaţie N+2 N+3 N+3 / N+2
Venituri  totale 368.599.828,00 391.052.000,00 6,09
Chelt. cu salariile 107.185.600,00 104.513.088,00 -2,49

Chelt. cu taxe la salarii 31.023.680,00 29.263.664,00 -5,67

Chelt. cu 2% din fondul de salarii 2.144.000,00 1.045.664,00 -51,23

Tichete de masă 4.763.797,00 4.530.315,00 -4,90

Chelt. formare profesională 100.000,00 45.000,00 -55,00

Prestaţii PFA 10.485.580,00 6.000.000,00 -42,78

Chelt. cu deplasări 2.533.000,00 2.000.000,00 -21,04

Chelt. cu materiale 3.839.572,00 3.000.000,00 -21,87

Alte tipuri de cheltuieli 206.524.599,00 240.654.269,00 16,53
Fig. 9  Cheltuielile cu resursele umane 
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În ce priveşte cheltuiala cu resursele umane, execuţia bugerară pentru N+2 şi  
respectiv previziunea pentru anul N+3 arată că, deşi veniturile totale pentru N+3 sunt 
mai mari decât anul precedent, cheltuielile aferente resurselor umane sunt prevăzute 
cu valori mai mici decât anul anterior. Cele mai mari economii se vor realiza la chel-
tuielile cu formarea profesională, utilizarea a 2% din fondul de salarii pentru cazuri 
sociale şi reducerea cu 42,78% a contractelor cu persoane fizice autorizate. 

- mii lei - 

Indicator  N N+1 ½ N+2
 Nr. personal 2.391 2.347 2.344

Cifră de afaceri 391.917 395.700 199.841

Cheltuieli cu personalul (RON) 143.283 154.287 79.428

Productivitatea muncii – CA/nr. pers. 163,9 168,55 85,256
Fig. 10  Indicatori economico-sociali

Numărul de salariaţi în perioada N- ½ N+2 s-a diminuat de la 2.391 la 2.347 şi 
respectiv 2.344.  Până la finalul anului în societate mai erau angajate 2.311 persoane. 

Productivitatea muncii este în creştere în N+1 faţă de N, deşi numărul de per-
sonal a scăzut. Tendinţa pentru anul N+2 s-a menţinut. Productivitatea muncii ex-
primă eficienţa folosirii personalului. Alţi indicatori microeconomici care exprimă 
gradul de eficienţă a folosirii personalului sunt:

CP din CA =CP/CA*1000 (1)    
CP din VE = CP/VE*1000 (2)
CP din PE = CP/PV*1000 (3)
unde:
CP din CA = cheltuiala cu personalul din cifra de afaceri
CP din VE=  cheltuiala cu personalul din veniturile de exploatare
CP din PV = cheltuiala cu personalul din producţia vândută 

INDICATOR N N+1 ½ N+2
% chelt. cu personalul din chelt. de 
exploatare

35,9% 38,5% 38,16%

Chelt. cu personalul la 1.000 lei cifră 
de afaceri

365,5  lei la 1.000 lei cifra de 
afaceri 

390 lei 397 lei

Chelt. cu personalul la 1.000 lei veni-
turi din exploatare

358 lei la 1.000 lei venituri 
din exploatare 

382 lei 385 lei

Chelt. cu personalul la 1.000 lei din 
producţia exerciţiului

705 lei la 1.000 lei din pro-
ducţia exerciţiului

763 lei 766 lei

Fig. 11   Eficienţa personalului
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Aceşti indicatori reflectă gradul de eficienţă a folosirii personalului şi cel puţin 
ultimul indicator indică o ineficienţă majoră. La 1.000 lei din producţia exerciţiului, 766 
lei în anul N+2 au fost folosiţi pentru salarii, prime şi adaosuri la salarii. 

Situaţia cheltuielilor cu personalul pe structură în primele 3 trimestre din anul 
N+2 precum şi datele privind salariile, formarea profesională, tichetele de masă, im-
pozitele şi taxele la salariu arată discrepanţe foarte mari între toate categoriile şi 
toate departamentele.

 În procesul de negociere aceste diferenţe trebuie diminuate şi ar trebui să se 
revizuiască grila de salarizare. 

Specificaţie Nr. 
pers.

Chelt. cu 
salariile

Salariu lunar 
mediu/pers

Chelt. cu 
resursele 

umane

Chelt. cu res. 
umane lunar/ pers.

Relaţii internaț. 11 337.955 3.413,69 461.972,00 4.666,38

Juridic 10 418.252 4.647,24 551.273,00 6.125,26

Patrimoniou 55 1.483.426 2.996,82 254.886,00 9.440,22

Strategie 17 341.533 2.232,24 454.481,00 2.970,46

Control 2 85.133 4.729,61 111.781,00 6.210,06

Calitate 3 160.994 5.962,74 214.307,00 7.937,30

Redacţie 102 3.979.148 4.334,58 5.263.929,00 5.734,13

Muzical 36 1.417.433 4.374,79 1.882.051,00 5.808,80

Redacţia 1 28 1.269.626 5.038,20 1.671.330,00 6.632,26

Redacţia 2 173 5.716.248 3.671,32 7.706.025,00 4.949,28

Regional 1 89 2.632.443 3.286,45 3.584.216,00 4.474,68

Regional 2 81 2.760.631 3.786,87 3.719.329,00 5.101,96

Regional 3 26 886.229 3.787,30 1.190.636,00 5.088,19

Regional 4 97 3.300.226 3.780,33 4.465.595,00 5.115,23

Dep. economic 114 4.140.265 4.035,35 5.646.259,00 5.503,18

Dep. tehnic 301 9.745.731 3.597,54 13.261.617,00 4.895,39

         Fig. 12 Cheltuiala cu personalul în departamente

Analiza lichidităţii 

Lichiditatea generală arată posibilitatea de a transforma bunurile în bani cât 
mai repede pentru a plăti din datorii. Se apreciază o lichiditate generală bună când 
mărimea rezultată din calcul este o mărime supraunitară cuprinsă între 2 şi 2,5.

118102/ 79776=1,48
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Lichiditatea generală a firmei este supraunitară, dar nu este cuprinsă între 
valorile care indică o transformare rapidă a activelor în bani, deci indicatorul este slab. 

Lichiditatea intermediară reflectă posibilitatea activelor concretizate în creanţe 
şi trezorerie de a face faţă achitării datoriilor curente.

O lichiditate intermediară bună trebuie să fie o mărime cuprinsă între 0,5 şi 1. 
Deci lichiditatea intermediară este foarte bună. 

Lichiditatea imediată reflectă posibilitatea unităţii de a achita datoriile pe ter-
men scurt pe seama numerarului aflat în casierie, a disponibilităţilor băneşti din con-
tul bancar. 

O lichiditate imediată bună va fi cuprinsă între 0,5 şi 1, iar cea analizată are 
valori bune.

Concluzie!

În timp ce veniturile au crescut, cheltuielile cu personalul au 
scăzut în fiecare an. 

Productivitatea muncii a crescut şi ea, fiind influenţată de 
creşterea cifrei de afaceri şi diminuarea numărului de personal. 

Indicatorii de folosire a personalului arată  o utilizare eficientă 
din punctul de vedere al managementului. Cheltuiala cu personalul 
(salariul şi taxele şi impozitele asimilate) din cheltuielile de exploatare 
însumează 32%. În general la firmele din producţie acest indicator se 
situează între 20 și 25%, iar la firmele prestatoare de servicii, ca în ca-
zul de faţă, este de 40-45%. 

Există premisele solicitării şi obţinerii unei creşteri salariale 
medii de 7-9%. Nu trebuie omisă discrepanţa dintre departamente, iar 
aici se recomandă analiza fiecărui post în parte. 

(118102-2512)/87573=1,31

51223/87573=0,58
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Care sunt veniturile neimpozabile conform codului 
fiscal?

 Următoarele venituri nu sunt impozabile, în 
înțelesul impozitului pe venit:

ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bo-
lile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive 
medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru 
pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a 
calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri 
în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite 
salariaților, cât și cele oferite pentru copiii minori ai 
acestora, contravaloarea transportului la și de la locul 
de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor tu-
ristice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe peri-
oada concediului, pentru salariații proprii și membrii de 
familie ai acestora, acordate de angajator pentru sala-
riații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut 
în contractul de muncă. 

III. FACILITĂŢILE FISCALE ŞI 
SALARIUL NEGOCIAT COLECTIV

 Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori sa-
lariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu 
ocazia Paștelui, zilei de 1 Iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare 
ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, 
oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în 
măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu 
fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei.
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drepturile de hrană acordate de angajatori angajaților, în 
conformitate cu legislația în vigoare; 

 hrană acordată de angajatori angajaților, în cazul în care 
potrivit legislației în materie este interzisă introducerea 
alimentelor în incinta unității;

contravaloarea folosinței locuinței de serviciu sau a lo-
cuinței din incinta unității ori căminului militar de gar-
nizoană și de unitate, potrivit repartiției de serviciu, nu-
mirii conform legii sau specificității activității prin cadrul 
normativ specific domeniului de activitate, compensația 
lunară pentru chirie pentru personalul din sectorul de 
apărare națională, ordine publică și siguranță națională, 
precum și compensarea diferenței de chirie, suportată 
de persoana fizică, conform legilor speciale; 

cazarea și contravaloarea chiriei pentru locuințele puse 
la dispoziția persoanelor cu rol de reprezentare a in-
tereselor publice, a angajaților consulari și diplomatici 
care lucrează în afara țării, în conformitate cu legislația 
în vigoare;

contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamen-
tului individual de protecție și de lucru, a alimentației 
de protecție, a medicamentelor și materialelor igieni-
co-sanitare, a altor drepturi privind sănătatea și secu-
ritatea în muncă, precum și a uniformelor obligatorii și 
a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legis-
lației în vigoare; 

contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru trans-
portul între localitatea în care angajații își au reședința 
și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, 
pentru situațiile în care nu se asigură locuință sau nu se 
suportă contravaloarea chiriei, conform legii;

 Nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile 
nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane 
fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale și 
finanțate din buget;
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indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, 
primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/
detașării, după caz, în altă localitate, în țară și în 
străinătate, în interesul serviciului, în limita plafonului 
neimpozabil stabilit de lege, precum și cele primite pen-
tru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare; 
indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură 
primite de salariații care au stabilite raporturi de muncă 
cu angajatori nerezidenți, pe perioada delegării/de-
tașării, după caz, în România, în interesul serviciului, în 
limita plafonului neimpozabil stabilit de lege, precum și 
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport 
și cazare;

indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, 
primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în țară 
și în străinătate, în interesul desfășurării activității, ast-
fel cum este prevăzut în raportul juridic, de către admin-
istratorii stabiliți potrivit actului constitutiv, contractu-
lui de administrare/mandat, de către directorii care își 
desfășoară activitatea în baza contractului de mandat 
potrivit legii, de către membrii directoratului de la so-
cietățile administrate în sistem dualist și ai consiliului 
de supraveghere, potrivit legii, și de către manageri, în 
baza contractului de management prevăzut de lege, în 
limita plafonului neimpozabil stabilit de lege, precum și 
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport 
și cazare. Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai 
dacă durata deplasării este mai mare de 12 ore, con-
siderându-se fiecare 24 de ore câte o zi de deplasare în 
interesul desfășurării activității;

 indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, 
primite pe perioada deplasării în România, în intere-
sul desfășurării activității, de către administratori sau 
directori, care au raporturi juridice stabilite cu entități 
nerezidente, astfel cum este prevăzut în raporturile ju-
ridice respective, în limita plafonului neimpozabil stabilit 
de lege, precum și cele primite pentru acoperirea chel-
tuielilor de transport și cazare.
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indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură 
primite de persoanele fizice care desfășoară o activitate 
în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada 
deplasării, respectiv delegării sau detașării, în altă lo-
calitate, în țară și în străinătate, în limitele prevăzute de 
actele normative speciale aplicabile acestora, precum și 
cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport 
și cazare;

sumele primite, potrivit dispozițiilor legale, pentru aco-
perirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

indemnizațiile de instalare ce se acordă o singură dată, 
la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate 
decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după 
absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la an-
gajare, precum și indemnizațiile de instalare și mutare 
acordate personalului din instituțiile publice, potrivit 
legii; 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fis-
cal_norme_2016.htm - B76_4n

sumele sau avantajele primite de persoane fizice din 
activități dependente desfășurate într-un stat străin, 
indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, in-
clusiv din activități dependente desfășurate la bordul 
navelor în apele internaționale. Fac excepție veniturile 
salariale plătite de către sau în numele unui angajator 
care este rezident în România ori are sediul permanent 
în România, care sunt impozabile în România numai în 
situația în care România are drept de impunere; 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fis-
cal_norme_2016.htm - B76_4o

cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru 
pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, 

Plafonul zilnic neimpozabil se acordă numai dacă durata deplasării 
este mai mare de 12 ore, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de 
deplasare în interesul desfășurării activității;
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administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, 
contractului de administrare/mandat și directorilor care 
își desfășoară activitatea în baza contractului de man-
dat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile 
juridice respective, pregătire legată de activitatea des-
fășurată de persoanele respective pentru angajator/
plătitor;

costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor tele-
fonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la 
momentul acordării și la momentul exercitării acestora;

diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabili-
tă prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru 
credite și depozite;

contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ul-
terioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de 
pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu 
legislația privind pensiile facultative de către Autorita-
tea de Supraveghere Financiară, administrate de către 
entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii 
Europene sau aparținând Spațiului Economic European, 
suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita 
a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

primele de asigurare voluntară de sănătate conform 
Legii nr. 95/2006, republicată, suportate de angajator 
pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru 
fiecare persoană;

avantajele sub forma utilizării în scop personal a ve-
hiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotă 
de 50%.
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Ce reprezintă salariul negociat colectiv?

Salariul negociat colectiv este un instru-
ment de analiză modernă a modului de funcţionare 
a pieţei muncii. 

Acest instrument joacă un rol mai mic sau mai 
mare în cadrul negocierilor pe piaţa muncii în funcţie de:
• gradul de extindere a sindicatelor, amploarea încadrării 

salariaților în sindicate;
• încadrarea patronilor în organizații specifice;
• organizarea celor două forțe ale pieței muncii – cererea 

și oferta.

 Existenţa salariului negociat colectiv este un 
indiciu al funcţionării pieţei muncii, al segmentării ei. 

 Semnificaţia salariului negociat colectiv este 
maximă atunci când nivelul lui cade pe salariul de 
echilibru. Acest lucru este imposibil, deoarece ar veni 
în contradicţie cu realitatea segmentării pieţei muncii. 
Dacă salariul negociat colectiv are niveluri diferite de 
salariul de echilibru, această pârghie se restrânge la un 
segment mai mare sau mai mic al pieţei muncii. 

 Dacă salariul negociat colectiv ar fi egal cu 
cel de echilibru, atunci cererea de muncă ar fi egală cu 
oferta de muncă şi deci numărul angajaţilor ar acoperi 
populaţia aptă de muncă totală a unei ţări şi salariul ar fi 
egal indiferent de gradul de pregătire. 

 Dacă se negociază salarii mari, iar aceste sala-
rii sunt impuse de sindicate, atunci:
• cererea de muncă scade, oferta de muncă crește;
• se formează un excedent de ofertă de muncă în raport 

de cererea, apare șomajul, deoarece fondul total de 
salarii se împarte la un salariu orar mai mare.

Dacă cererea de muncă sporeşte, iar salariaţii 
sindicalişti rămân aceiaşi, oferta nu se schimbă, dar 
este foarte justificată o mărire de salariu. Dacă acest 
lucru se întâmplă la scara economiei naționale apare 
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inflația, adică prețurile cresc, oamenii pot cumpăra mai 
puțin cu un venit dat, adică salariile reale scad.

Pentru salariaţii din afara sindicatului, echilibrul 
cererii cu oferta joacă un rol esenţial, salariul este mai 
mic decât cel de echilibru, deoarece oferta este mai 
mare decât cererea de muncă.

Care este rolul sindicatelor în negocierea 
veniturilor angajaţilor?

În multe organizații, nivelurile de recompensare 
financiară a salariaților evoluează la întâmplare, fără a 
fi planificate, analizate, dezvoltate periodic în funcție de 
factorii noi care apar și care influențează nivelul salarii-
lor. De cele mai multe ori managerii sunt cei care stabi-
lesc nivelurile salariale, în funcție de nevoile de recruta-
re și păstrare a angajaților. Aceste niveluri salariale sunt 
ajustate, de-a lungul timpului, la presiunile individuale 
sau colective, în sensul măririi salariilor.

Un astfel de proces, realizat la întâmplare, duce, 
de cele mai multe ori, la dezvoltarea unor sisteme de 
recompensare financiară inechitabile, greu de înţeles, 
costisitoare şi care provoacă demotivare şi insatisfacţie 
în rândul angajaţilor.

Dimpotrivă, pentru a-i stimula pe angajaţi să aibă 
un comportament prin care să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor organizaţiei, este important ca sistemul de 
recompensare financiară să fie planificat atent şi efi-
cient. În procesul de planificare a sistemelor de salariza-
re, organizaţiile sindicale au un rol foarte important în:
• ajustarea salariilor la inflație;
• aducerea în atenția patronatului a aspectelor integrate 

recent în legislație;
• aducerea în atenția managementului a unor posturi care 

sunt greșit evaluate și remunerate;
• corectarea unor inechități în salarizare resimțite de 

angajați;
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• ajustarea salariilor la creșterea productivității orga-
nizației etc. 

Valoarea salariilor şi modul în care sunt plătiţi 
angajații se numără printre cele mai importante aspecte 
pentru angajaţi privind locurile lor de muncă. Reprez-
entând aspecte importante pentru angajaţi, sindicatele 
le au tot timpul în atenţia lor, ca domenii prioritare de 
negociere cu patronatul.

Sindicatele nu îmbunătăţesc situaţia lucrătorilor 
prin creşterea excesivă a salariilor. În funcţie de situaţia 
de pe piaţă, este posibil ca patronul, la un moment dat, 
să nu crească preţurile, pentru că nu îşi poate vinde pro-
dusele, iar în acest caz: 
• patronul trebuie să fie mulțumit cu un profit scăzut;
• dacă salariile cresc mult prea mult, patronul rămâne 

fără profit și pierde banii: atunci el închide întreprin-
derea sau, cel puțin, reduce producția și angajații – sau 
o parte a lor – își pierd locul de muncă.

Ceea ce contează pentru evoluția salariilor la ni-
vel macroeconomic este productivitatea medie pe eco-
nomie, nu productivitatea întreprinderii. Dacă salariile 
cresc mult în firme cu creștere rapidă a productivității 
și mai puțin în alte firme cu productivitate mai scăzută 
se creează o polarizare socială care duce la conservarea 
unei structuri nemoderne a economiei. 

Dacă salariile cresc în pas cu productivitatea me-
die pe economie (și nu într-o companie anume): firmele 
cu productivitate înaltă devin mai competitive și cresc; 
firmele cu productivitate redusă dispar; economia se 
modernizează.
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IV. CONCLUZII
Lucrarea se înscrie în seria demersurilor întreprinse 

pentru a identifica şi prezenta problemele economice cu care 
se confruntă lucrătorii şi membrii comisiilor de negociere. 

Studierea temelor centrale și a celor adiționale fur-
nizează următorul set de concluzii cu caracter general: 

a. Organizaţiile sindicale se confruntă cu probleme complexe 
date de dinamica socială şi economică. 

b. Tendințele sunt spre sindicate agile, capabile să facă față 
unor schimbări rapide pe piaţă. 

c. Efectele negocierilor sunt resimțite puternic de salariați în 
plan personal şi profesional. 

d. Analiza contextului economic ajută la înţelegerea noţiunilor 
şi obţinerea unor rezultate optime. 

Desigur, se pot imagina soluții economice pentru sti-
mularea creșterii economice la nivel macroeconomic:

• Reglementarea în sectoarele grav afectate;

• Scăderea taxelor pe muncă;

• Încurajarea investiţiilor şi a ocupării;

• Eliminarea paradisurilor fiscale;

• Eliminarea corupției și abuzurilor;

• Companiilor multinaționale să li se interzică scoaterea profi-
turilor din țara în care ele au fost produse și acordarea de 
facilitați pentru reinvestire.

• Facilități pentru sectoare în expansiune.

Organizaţiile sindicale sunt cele care, cu ajutorul 
membrilor săi, pot trage un semnal de alarmă, până nu este 
prea târziu, spre schimbarea situaţiei şi apărarea drepturilor 
fundamentale ale cetăţenilor.   
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ANEXA 1
 

  FORMATUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE 

JUDEŢUL ______________________  
UNITATEA _____________________  
ADRESA loc. _______ sector ___   
str. ___________ nr. _________
bl. _______, ap. ____ sc. ____  
TELEFON _________ FAX ________  
NUMĂR DIN REGISTRUL   
COMERŢULUI __________                   

 FORMA DE PROPRIETATE ________
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
(denumire grupă CAEN)___________________ 
COD GRUPĂ CAEN ______________ 
COD FISCAL/
COD UNIC  DE ÎNREGISTRARE ____________ 
  

BILANŢ 
încheiat la data de 31 decembrie .........

                    - mii lei -

Denumirea indicatorului Nr.  rd. Sold la

începutul  anului sfârşitul anului 

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE 
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 
(ct.201+203+205+207+208+233+ 
234-2801-2803-2805-2807-2808- 
290-293*)

 01 3.216.294 3.486.691

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE  
(ct.211+212+213+214+231+232- 
2811-2812-2813-2814-291-293*)

 02 216.539.782 218.061.478

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 
(ct.261+262+263+265+267-296)

03 4.054.378 7.045.981

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL    (rd. 01 la 03) 04 223.810.454 228.594.150

B. ACTIVE CIRCULANTE 
I. STOCURI 
(ct.301+302+303+/-308+331+332+ 
341+345+346+/-348+351+354+ 
356+357+358+361+/-368+371+/- 
378+381+/-388-391-392-393-394- 
395-396-397-398+4091-4428)

 05 75.085.502 96.158.877
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II. CREANŢE       
(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioada 
mai mare de un an se prezintă separat.) 
(ct.4092+411+413+418-425-4282+431** + 
437**+4382-441**+4424+4428** 
+444**+445+446**+447**+4482+ 
451**+452**+456**+4582+461+ 
473**-491-495-496+5187)

 06 42.027.993 75.256.551

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 
(ct.501+502+503+505+506+508+5113 + 
5114-591-592-593-595-596-598)

 07 - -

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI   
(ct.5112+5121+5124+5125+531+532+ 
541+542)

08 9.668.239 7.271.518

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL   (rd. 05 la 08) 09 126.781.734 178.686.946

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) 10 545.532 901.140

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE 
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN     
(ct.161+162+166+167+168-169+269+ 
401+403+404+405+408+419+421+423+ 
424+426+427+4281+431***+437***+ 
4381+441***+4423+4428***+444***+ 
446***+447***+4481+451***+452***+455+456*** 
+457+4581+462+473***+509+5186+519)

11 118.618.247 212.847.240

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, 
   RESPECTIV DATORII CURENTE NETE       
                  (rd. 09+10-11-18)

12 8.297.846 -34.081.694

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE    
  (rd. 04+12-17)

13 232.108.300 194.512.456

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 
   PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 
(ct. 161+162+166+167+168-
169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+437***
+4381+441+4423+4428***+444***+446***
+447***+4481+451***+452***+455+456***
+457+4581+462+473***+509+5186+519)

14 - -

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 
(ct. 151)

15 1.086.824 2.971.150

I. VENITURI ÎN AVANS rd. (17+18), din care: 16 411.173 822.540

ct.131 17 - -

ct.472 18 411.173 822.540

J. CAPITAL ŞI REZERVE 19 222.605.931 225.835.243

I. CAPITAL (rd. 20 la 22)  din care: 219.903.375 223.134.175

- capital subscris nevărsat (1011) 20 - -

  - capital subscris vărsat   (1012)  21 219.903.375 223.134.175
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 - patrimoniul regiei        (1015)   22 - -

 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 23 - -

 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)      Sold C 24 - -

Sold D 25 - -

 IV. REZERVE (ct. 106) 26 2.702.556 2.701.068

V. REZULTATUL REPORTAT  (ct. 117)              Sold C 27 - -

Sold D 28 - -

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR   Sold C
(ct. 121)                                                                  Sold D

29 1.170.624 -

30 - 46.004.279

Repartizarea profitului (ct. 129) 31 1.170.624 -

TOTAL CAPITALURI PROPRII   
(rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)

32 222.605.931 179.830.964

Patrimoniul public (ct. 1016) 33

TOTAL CAPITALURI (rd.32+33) 34 222.605.931 179.830.964
  
  ___________ 
   *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective 
   **) Solduri debitoare ale conturilor respective 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective 
   ****) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit 
    

ADMINISTRATOR,                                                                                                                                                            ÎNTOCMIT, 
   Numele, prenumele,                                                                                                                                   Numele, prenumele 
   semnătura şi                                                                                                                                                            şi semnătura 
   ştampila unităţii
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Anexa 2
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

la data de 31 decembrie ... 
                            
                             
              
                               - mii lei -

Denumirea indicatorului Nr.  rd. Exerciţiul financiar 

 precedent   încheiat

 A       B 1  2

1. Cifra de afaceri netă  (rd. 02 la 04)  01 215.739.581 285.796.423

Producţia vândută  (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 02 210.346.397 279.027.599

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)       03 5.393.184 6.768.824

Venituri din subvenţii de exploatare aferente 
    cifrei de afaceri nete (ct. 7411)    

04 - -

2. Variaţia stocurilor  (ct. 711)                                   Sold C 05 27.559.013 27.540.657

                                                                                  Sold D 06 - -

3. Producţia imobilizată    (ct. 721+722)  07 -371.069 384.451

 4. Alte venituri din exploatare      (ct. 7417+758)  08 5.928.094 6.881.123

  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL  
(rd. 01+05-06+07+08)

09 248.855.619 320.602.654

  5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
  consumabile (ct. 601+602)

10 87.121.037 102.514.854

 Alte cheltuieli materiale  (ct. 603+604+606+608) 11 4.120.681 5.612.412

b) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă)  (ct. 605) 12 28.828.374 36.004.102

 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 13 4.142.208 4.759.558

 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), în care: 14 81.970.339 119.156.762

 a) Salarii (ct. 621+641) 15 61.911.023 87.880.471

 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645) 16 20.059.316 31.276.291

7.a) Amortizări şi provizioane pentru 
deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale 
(rd. 18-19) 

17 11.601.147 5.209.847

a.1) Cheltuieli amortizare (ct. 6811+6813) 18 11.601.147 5.209.847

a.2) Venituri amortizare (ct. 7813) 19 - -

7.b) Ajustarea valorii activelor circulante 
(rd. 21-22)

20 3.133.762 2.206.255

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) 21 3.133.762 2.206.255

b.2) Venituri (ct. 754+7814) 22 - -
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 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 21.173.519 31.617.080

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
ct.( 611+612+613+614+621+622+623+624+ 
 625+626+627+628)

24 19.401.217 29.444.815

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi    
    vărsăminte asimilate (ct. 635)

25 1.772.302 2.172.265

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi 
    activele cedate (ct. 658) 

26 - -

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi 
 cheltuieli (rd. 28-29)

27 - -

                                    - Cheltuieli (ct. 6812) 28 - -

                                    - Venituri (ct. 7812) 29 - -

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL   (rd. 10 la 14+17+20+23+27) 30 242.091.067 307.080.870

REZULTATUL DIN EXPLOATARE: 
                                - Profit (rd. 09-30)
                                - Pierdere (rd. 30-09)

31
32

6.764.552
-

13.521.784
-

 9. Venituri din interese de participare 
(ct. 7613+7614+7615+7616)   

33 - 36.208

                                     - din care, în cadrul grupului   34 - -

 10. Venituri din alte investiţii financiare şi  creanţe care fac 
parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)

35 - -

                                     - din care, în cadrul grupului 36 - -

11. Venituri din dobânzi (ct. 766) 37 241.720 185.142

                                         - din care, în cadrul grupului 38 - -

Alte venituri financiare 
(ct. 762+763+764+765+767+768)

39 6.615.012 3.053.466

VENITURI FINANCIARE - TOTAL  40 6.856.732 3.274.816

12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare 
şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 42-
43)
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                                      - Cheltuieli (ct. 686) 42 53.245 360.686

                                      - Venituri (ct. 786) 43 - -

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 44 9.436.369 12.627.683

                                      - din care, în cadrul grupului 45 - -

  Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) 46 1.733.303 836.842

 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) 47 11.222.917 13.825.211

 REZULTATUL FINANCIAR: 
                                      - Profit (rd. 40-47) 

48 - -

                                      - Pierdere (rd. 47-40) 49 4.366.185 10.550.395

14. REZULTATUL CURENT: 
                                  - Profit (rd. 09+40-30-47) 

50
2.398.367 2.970.889
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                                 - Pierdere (rd. 30+47-09-40) 51 - -

15. Venituri extraordinare (ct. 771) 52 5.436.934 8.399.823

16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 53 4.845.874 55.927.260

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: 
                                - Profit (rd. 52-53)

54
591.060 -

                                - Pierdere (rd. 53-52) 55 - 47.527.437

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 261.149.285 332.276.793

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 258.159.858 376.833.341

18. REZULTATUL BRUT: 
                                - Profit (rd. 56-57) 

58
2.989.427 -

                                - Pierdere (rd. 57-56)  59 - 44.556.548

19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) 60 1.818.803 1.447.731

20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în 
   elementele de mai sus (ct. 698) 

61 - -

21. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: 
                            - Profit (rd. 58-60-61)  

62
1.170.624 -

                            - Pierdere (rd. 59+60+61) (rd. 60+61-58) 63 - 46.004.279

ADMINISTRATOR,                                                                                            ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele,                                                                                     Numele, prenumele
semnătura şi                                                                                                        şi semnătura
ștampila unităţii
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Anexa 3

Model grilă de salarizare

Nr.crt. Meseria / funcția I II III IV V VI VII VIII

1 Muncitor necalificat 0.80        

2 Muncitori 1.00 1.125 1.25 1.375 1.50 1.625 1.7  

3 Secretar dactilograf funcționari ad-tiv 1.1 1.13 1.17 1.21 1.25 1.30   

4 Calculatoare salarii 1.12 1.18 1.25 1.31 1.38 1.44 1.50 1.57

5 Tehnicieni 1.22 1.29 1.35 1.42 1.48 1.55 1.61 1.67

6 Maiștri 1.47 1.55 1.63 1.72 1.80 1.88 1.93  

7 Subingineri 1.46 1.54 1.62 1.70 1.78 1.86 1.94 2.02

8 Ingineri, economiști 1.54 1.62 1.70 1.78 1.86 1.94 2.02 2.10

9 Șef schimb 1.78 1.86 1.94 2.02 2.10 2.18   

10 Șef atelier 2.02 2.10 2.18 2.27 2.35 2.43   

 Salariul minim  = 1;             1 = 1450 lei
     

 La salariul de bază aferent treptei de salarizare se adaugă conform CCM:
• sporul de sâmbătă şi duminică - 100% - pentru orele lucrate în aceste zile;
• sporul de condiții grele  - 10%;
• sporul de nocivitate – 93 lei / lună;
• sporul de noapte  - 25% pentru orele lucrate în intervalul 23.00 – 07.00;
• sporul pentru orele suplimentare  - 100%;
• sporul de vechime  - 25%;
• tichete de masă - un tichet / zi sau în cazul în care se lucrează și ore suplimentare – un 

tichet la 8 ore.
• alimente de întărire a rezistenței organismului – 120 lei / lună;
• meniu zilnic de hrană – 5,2 lei /zi.
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Anexa 4

Documente şi date necesare în procesul de negociere

În procesul de negociere veți avea nevoie de documente şi date, pe care conducerea 
societăţii este obligată să le pună la dispoziţia echipei de negociere. Acestea sunt:
1. Salariul mediu de încadrare;
2. Coeficientul de sporuri şi adaosuri;
3. Salariul mediu brut;
4. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul N;
5. Bilanţul contabil pe anul N-1;
6. Raportul de gestiune pe anul N-1;
7. Organigrama şi numărul personalului angajat la data ____ până la data _____ după:
a) forma de angajare:
- cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
- cu contract individual de muncă pe perioadă determinată;
- detaşaţi;
- cu contractul individual de muncă suspendat;
- prin agenţii de muncă temporară etc.
b) forma de salarizare:
- număr personal direct productiv;
- număr personal indirect productiv;                  
- număr personal de conducere, după cum urmează:
• directori,
• şefi divizie,
• şefi compartimente/departamente,
• şefi centre producţie,
• şefi atelier,
• maiştri
8. Serviciile externalizate (companiile solicită angajaților să-și înființeze PFA sau externali-
zează serviciile către entități private, reducând asfel cheltuielile, prin reducerea numărului 
de locuri de muncă).
9. Indicatorii economici ai societăţii, defalcaţi la nivelul fiecărei luni după cum urmează:
a) producţia marfă în preţuri comparabile, din care pentru export; 
b) producţia marfă vândută şi încasată;
c) cheltuieli cu personalul la 1.000 lei/producţie marfă;
d) stoc producţie marfă;
e) stoc materii prime şi materiale;

50



f) facturi emise şi neîncasate;  
g) credite bancare, din care: 
• curente 
• restante
• dobândă la credit  
h) venit mediu realizat pe lună;
i) ponderea cheltuielilor cu munca vie în preţul de cost;
j) productivitatea; 
k) profitul impozabil.
10. Planuri de dezvoltare/restructurare/lichidare/relocare a întreprinderii etc.
11. Planul de investiţii
12. Planul de formare profesională
13. Căi de reducere a costurilor de producţie şi de creştere a eficienţei
14. Starea de sănătate şi siguranţă a salariaţilor în timpul muncii, cazuri de îmbolnăviri 
profesionale, accidente de muncă etc.
15. Sisteme de salarizare şi recompense nonfinanciare.

Mapa negociatorului va fi completată cu datele externe care conţin:
1. Rata inflaţiei
2. Nivelul şi evoluţia somajului
3. Evoluţia coşului minim de consum
4. Legi şi acte normative 
5. Date statistice naţionale şi locale, cercetări
6. Contracte colective de muncă mai vechi sau actuale (din sector, din alte state membre sau 
în care compania are filiale)
7. Date din sector: productivitate, salariu mediu, evoluţie, parteneri, concurenţă. 

Din analiza economico-socială realizată echipa îşi stabileşte obiectivele, strategia 
de negociere şi planul de acţiune şi realizează un diagnostic asupra situaţiei financiare şi a 
rentabilităţii societăţi. 

Printr-o bună cunoaştere a contextului şi a factorilor de influenţă, se vor obţine 
avantaje semnificative în cadrul negocierii: 
• posibilitatea de a fixa obiective și strategii realiste;
• sporirea puterii de negociere;
• siguranță în relația cu partenerul;
• lărgirea ariei de opțiune prin descoperirea anticipată a alternativelor.

Echipa de negociatori, bazându-se pe date concrete, va justifica în detaliu orice pro-
punere de revendicare, dar se recomandă pregătirea unor soluţii alternative.
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