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Abstract

In this article we present aspects regarding the development of the human resources budget, the 

calculation methods for the wage bill and the decisions related to the wage policy, alongside a series 
of examples, in order to convey a better understanding of the topic.
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Evoluţia masei salariale aferente unui an în raport cu altul trebuie să ţină cont de: 
l creşterile generale ale salariilor, care se aplică tuturor angajaţilor;
l creşterile individuale ale salariilor (merite sau promovări); și 
l mişcarea personalului, concretizată în intrări (angajări) și ieșiri (plecări, demisii etc.) de personal.

Principiul de calcul este următorul: 
Baza de calcul al unei mase salariale se fundamentează pe un recensământ exhaustiv al elementelor sa-

lariale stabile din luna decembrie a anului care precede proiecţia. Prin urmare, vom avea în vedere ansamblul 
elementelor fixe ale remuneraţiei, respectiv sa lariile de bază, primele de vechime etc.

Această masă salarială, denumită „de bază”, evoluează în funcţie de mai mulţi para me tri, fie privind politica 
socială (creșterile generale sau individuale de salarii), fie le gaţi de evoluţia personalului (variaţia efecti vului).

În general, mișcările de personal pot fi reprezentate pe baza următoarei scheme:

(zona 3)
Personal ieşit în cursul anului

(zona 2)

Efectiv stabil
(zona 1)

Personal intrat

(zona 4)

Timp (lunile anului)
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În baza graficului de mai sus sunt posibile două moduri de calcul al masei salariale, respectiv:

Masa salarială 
aferentă
anului N 

=

Masa salarială
a efectivului stabil

(zona 1)

+

Masa salarială
a personalului ieşit  

(zona 2)

+

Masa salarială
a personalului intrat 

(zona 4)

sau

Masa salarială 
aferentă
anului N

=

Masa salarială a efectivului 
prezent la 1 ianuarie

(zonele 1, 2 şi 3)
+

Salariile neplătite 
personalului ieşit 

(zona 3)
+

Masa salarială
a personalului intrat 

(zona 4)

Exemplu

Efectivul unei întreprinderi în anul N este redat în tabelul de mai jos:

Categorie
Efectiv  

(nr. salariaţi)

Salarii brute
anuale

(lei)

Salarii brute
decembrie

(lei)

Direcţie 4 1.500.000 30.000

Tehnicieni 300 50.000.000 15.000

Muncitori 60 8.000.000 12.000

Funcţionari 40 7.500.000 13.000

Acordul salarial pentru anul N+1 cuprinde:
1. Creşterea uniformă a salariilor, fără diferenţiere pe categorii socioprofe sio nale: 1,5% la 1 aprilie și 2% 

la 1 octombrie.
2. Creşteri individuale, care reprezintă 0,8% din masa salarială a lunii decembrie a anului N, fiind acordate 

la 1 august N+1. Aceste majorări nu vor fi acordate personalului înaintea plecării și nici celui angajat în cursul 
anului.

3. Doi muncitori cu salarii brute de 12.500 lei în decembrie vor fi promovaţi tehnicieni la 1 aprilie, salariile 
pre văzute fiind de 14.500 lei. Aceștia nu participă la creșterea generală a salariilor lunii aprilie.

Tabloul ieşirilor şi intrărilor de personal prevăzute pentru anul N+1 se prezintă astfel:

Categorie

Luna ieşirii
(plecării din 

întreprindere) 
(sfârşitul lunii)

Salariul brut 
decembrie N

(lei)

Luna intrării 
(începutul lunii)

Salariul brut 
(prevăzut)

(lei)

Muncitor August 14.800 Mai 9.500

Muncitor Decembrie 15.500 - -

Funcţionar August 15.900 - -

Funcţionar Decembrie 15.000 - -

Tehnician Septembrie 19.000 August 12.500

Tehnician - - Decembrie 13.000

Ne propunem să determinăm masa salarială.
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Pentru a obţine masa salarială aferentă anului N+1 vom calcula succesiv:

1. Masa salarială a efectivului stabil, respectiv determinarea efectivului aștep tat pentru anul N+1 luând 
în considerare mișcările de personal și menţinând în evi denţă efectivul stabil. Această previziune a masei salariale 
ţine cont de ansamblul creș terilor avute în vedere pentru anul viitor.

Efectivele pe categorii la sfârșitul anului N+1 vor fi:
- nr. salariaţi -

Categorie
Efectiv 

N

Plecări 
N+1

Efectiv stabil 
N+1

Intrări  
N+1

Efectiv 

N+1

0 1 2 3 = 1 – 2 4 5 = 3 + 4

Direcţie 4 - 4 - 4

Tehnicieni 300
1

(septembrie)
299

4

(august, 

decembrie

şi 2 promovări)

303

Muncitori 60

4

(august, 

decembrie

şi 2 promovări)

56
1

(mai)
57

Funcţionari 40

2
(august

şi decembrie)
38 - 38

Total 404 7 397 5 402

Pentru calculul indicelui considerăm că pentru luna decembrie N baza este 100.

Creșterile fiind succesive, este necesar să studiem influenţa în timp ţinând cont de faptul că acestea sunt 
de natură diferită, respectiv:

l creşterile generale sunt de natură multiplicativă, adică se aplică în mod cu mulativ și pentru o categorie, 
și pentru celelalte;

l creşterile individuale sunt calificate drept aditive, adică se adaugă global la masa salarială.

Calculul indicelui multiplicator pentru efectivul stabil:

Perioadă
Număr 
de luni

Mod de calcul Indice
Total
(luni)

Ianuarie-martie 3 100 100 x 3 luni = 300,00 

Aprilie-iulie 4 100 x 1,015* = 101,5 101,5 101,5 x 4 luni = 406,00 

August-septembrie 2 101,5 + 0,8 = 102,3 102,3 102,3 x 2 luni = 204,60

Octombrie-decembrie 3 102,3 x 1,02** = 04,35 104,35 104,35 x 3 luni = 313,05 

Valoarea indicelui multiplicator = 300 + 406 + 204,6 + 313,05 1.223,65

Coeficient de multiplicare = 1.223,65/100 12,2365

* 1,015 = 1 + 1,5%

** 1,02 = 1 + 2%



13

CECCAR BUSINESS REVIEW

ISSN 2668-8921 • ISSN-L 2668-8921

N0 8/2021

www.ceccarbusinessreview.ro

Calculul masei salariale pentru efectivul stabil:

Categorie
Efectiv stabil  

(col. 3 din

tabelul anterior)

Salarii brute
decembrie N

(lei)

Coeficient 
multiplicator

Masa salarială
(lei)

0 1 2 3 4 = 1 x 2 x 3

Direcţie 4 30.000 12,2365 1.468.380

Tehnicieni 299 15.000 12,2365 54.880.703

Muncitori 56 12.000 12,2365 8.222.928

Funcţionari 38 13.000 12,2365 6.044.831

Total 397 70.616.842

2. Influenţa mişcărilor de personal:

2.1. Influenţa ieşirilor – masa salarială plătită personalului ieșit:

Categorie

Luna

plecării 
(sfârşitul 

lunii)

Durata
remuneraţiei

(luni)

Număr de luni de plată
cu indice*

Salariul 

brut 
decembrie 

N

(lei)

Coeficient***
Total
(lei)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 x 7

100 101,5 103,53

Muncitor August 8 3 8 – 3 = 5 14.800 8,0750 119.510,00

Muncitor Decembrie 12 3 6
12 – 3 –

6 = 3 
15.500 12,1959 189.036,45

Muncitor 

promovat 
Martie 6** 6 12.500 6,0000 75.000,00

Subtotal muncitori 26 Subtotal muncitori x x 383.546,45

Funcţionar August 8 3 8 – 3 = 5 15.900 8,0750 128.392,50

Funcţionar Decembrie 12 3 6
12 – 3 –

6 = 3
15.000 12,1959 182.938,50

Subtotal funcţionari 20 Subtotal funcţionari x x 311.331,00

Tehnician Septembrie 9 3 9 – 3 = 6 19.000 9,0900 172.710,00

Subtotal tehnicieni 9 Subtotal tehnicieni x x 172.710,00

Durata remuneraţiei 55 Total general 867.587,45

* Indicele 100 este aferent lunilor ianuarie, februarie și martie, cel de 101,5 se aplică de la 1 apri lie la 30 septembrie, 
iar indicele 103,53 exprimă valoarea salariilor de la 1 octombrie ţinând cont de rata de multiplicare: 1,02 x 101,5 = 103,53.

** Muncitorii promovaţi sunt în număr de doi, informaţie luată în calcul în funcţie de numărul de luni: 2 muncitori/lună x 
3 luni = 6 muncitori.

*** 8,075 = (3 luni x 100 + 5 luni x 101,5)/100

 12,1959 = (3 luni x 100 + 6 luni x 101,5 + 3 luni x 103,53)/100

 6 = (6 luni x 100)/100

 9,09 = (3 luni x 100 + 6 luni x 101,5)/100

2.2. Influenţa intrărilor – masa salarială plătită personalului intrat:
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Categorie

Luna

intrării 
(începutul 

lunii)

Durata
remuneraţiei

(luni)

Număr de luni de plată
cu indice*

Salariul 

brut
de angajare

(lei)

Coeficient***
Total
(lei)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 x 7

100 101,5 103,53

Muncitor Mai 8 5 8 – 5 = 3 9.500 8,1059 77.006,05

Subtotal muncitori 8 Subtotal muncitori x x 77.006,05

Tehnicieni 

promovaţi 
Aprilie 18** 12 6 14.500 18,2118 264.071,10

Tehnician August 5 2 3 12.500 5,1059 63.823,75

Tehnician Decembrie 1 1 0 13.000 1,0000 13.000,00

Subtotal tehnicieni 24 Subtotal tehnicieni x x 340.894,85

Durata remuneraţiei 32 Total general 417.900,90

* Indicele 100 se referă la fiecare salariat în primele luni de angajare, înainte de a beneficia de creșterea generală a 
salariilor; numai cei angajaţi înainte de 1 aprilie pot beneficia de toate creșterile generale prevăzute.

** Persoanele promovate sunt în număr de două, informaţie luată în calcul în funcţie de numărul de luni, adică aprilie-
decembrie: 2 persoane/lună x 9 luni = 18 persoane.

*** 8,1059 = (5 luni x 100 + 3 luni x 103,53)/100

 18,2118 = (12 luni x 100 + 6 luni x 103,53)/100

 5,1059 = (2 luni x 100 + 3 luni x 103,53)/100

 1 = (1 lună x 100)/100

Ansamblul datelor de mai sus se regrupează într-un tablou sintetic.

Masa salarială aferentă anului N+1:

Categorie
Efectiv stabil Ieşiri Angajări

Masa salarială 
N+1

Efectiv/an
Suma
(lei)

Efectiv/
lună

Suma
(lei)

Efectiv/
lună

Suma
(lei)

Suma
(lei)

0 1 2 3 4 5 6 7 = 2 + 4 + 6

Direcţie 4 1.468.380 - - - - 1.468.380,00

Tehnicieni 299 54.880.703 9 172.710,00 24 340.894,85 55.394.307,85

Muncitori 56 8.222.928 26 383.546,45 8 77.006,05 8.683.480,50

Funcţionari 38 6.044.831 20 311.331,00 - - 6.356.162,00

Total 397 70.616.842 55 867.587,45 32 417.900,90 71.902.330,35

Pentru calculul masei salariale aferente anului N+1 se aplică formula:

Masa salarială 
aferentă
anului N 

=

Masa salarială
a efectivului stabil

(zona 1)

+

Masa salarială
a personalului ieşit  

(zona 2)

+

Masa salarială
a personalului intrat 

(zona 4)

Spre exemplu, pentru categoria muncitori, masa salarială aferentă anului N+1 este de 8.683.480,5 lei 
(8.222.928 lei + 383.546,45 lei + 77.006,05 lei).

Această previziune a masei salariale ţine cont de ansamblul creșterilor din cursul anului viitor.
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Există însă și alte aspecte interesante în legătură cu consecinţele unei decizii în ma terie de politică sala-
rială, și anume:

ü Evoluţia în nivel sau efectul nivel reprezintă raportul dintre salariul lunar al unui angajat sau al unei 
ca tegorii de salariaţi între două perioade date pentru același nivel de cali ficare. În general, el se calculează pe 
baza sala riilor din luna decembrie, după for mula:

Evoluţia în nivel =
Salariul lunii decembrie N+1

Salariul lunii decembrie N

Exemplu

Pe baza datelor din exemplul precedent, pentru simplificare, considerăm că per so nalul din direcţie are 
un efectiv stabil pe 2 ani.

Salariul mediu al lunii decembrie este de 30.000 lei.

Salariul mediu pentru decembrie N+1 (trebuie reconstituit ţinând cont de creșterile prevăzute pentru N+1) = 
[(30.000 lei x 1,015) + (30.000 lei x 0,008)] x 1,02 = 31.304 lei

Evoluţia în nivel =
31.304 lei

= 1,0434
30.000 lei

Evoluţia în nivel reprezintă coeficientul multiplicator care se aplică la salariul lunii decembrie N (baza 100) 
pentru a prevedea salariul lunii decembrie N+1.

ü Evoluţia în masă sau efectul masă reprezintă variaţia masei salariale anuale pen tru un an de simulare 
în raport cu o masă salarială fără creștere.

Evoluţia în masă =
Salarii anuale N+1

Salarii anuale N

Exemplu

Pentru exemplificare luăm în considerare datele din exemplul anterior privind personalul din direcţie:

Evoluţia în masă =
1.468.380 lei

= 0,9789
1.500.000 lei

Efectul masă comparat cu efectul nivel evidenţiază impactul timpului deoarece inte grea ză în modul său 
de calcul calendarul de apariţie a creșterilor.

În exemplul de mai sus, majorările au fost succesive și repartizate în timp astfel: 1,5% în aprilie și 2% în 
oc tombrie pentru cele generale și 0,8% în august pentru cele individuale, iar impactul lor se referă numai la 
anu mite luni ale anului N+1.

În consecinţă, pentru aceeași creștere în nivel efectul masă depinde de data la care aceasta va fi acordată. 
Pentru aceeaşi creştere în nivel, o creştere mai mare este tar divă, iar plusul efectului de masă este slab. Egali-
tatea celor două efecte se tra duce prin faptul că acea majorare a fost acordată la 1 ianuarie.

Ca urmare, acest indicator este perceput drept strategic, fiind rar comunicat, deoarece măsoară costul 
real suportat de întreprindere și pe baza lui se construiește politica salarială.
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ü Efectul report reprezintă evoluţia masei salariale a anului simulată ţinând cont de creș terile atribuite 
pe parcursul anului precedent.

Efectul report =
Salariul lunii decembrie N x 12 luni

Salariul anual N

Acest efect evidenţiază faptul că masa salarială aferentă anului N+1 va crește numai pe baza măsurilor 
de majo rare a salariilor din anul N, indiferent de măsurile salariale ale anu lui N+1, optică în care expresia numă-
ră torului repre zintă masa salarială „plafon”.

Exemplu

În continuare redăm un model al bugetului resurselor umane pentru societatea Alfa SA (prelucrare după 
Needles et al., 2001, p. 1056).

Orele de lucru și cheltuielile privind salariile previzionate sunt structurate într-un document cumulativ 
separat, după cum urmează:

Bugetul resurselor umane al societăţii Alfa SA pentru anul încheiat la 31.12.N

Programarea orelor şi tarifelor de manoperă directă

Modele
Asamblarea sistemului

de imprimare
Asamblarea carcasei

Asamblarea generală
a imprimantei

Ore/unitate Tarif (lei) Ore/unitate Tarif (lei) Ore/unitate Tarif (lei)

A 11,2 20,6 11,6 23 25,6 24,8

B 12,4 20,6 12,0 23 25,6 24,8

C 13,2 20,6 12,4 23 28,8 24,8

D 16,4 20,6 14,8 23 44,8 24,8

E 18,8 20,6 18,4 23 57,2 24,8

- lei -

Bugetul cheltuielilor privind salariile directe (manopera directă)

Modele Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Total 

A

40* x 11,2 x
20,6 + 40* x 

11,6 x 23 + 40* x 
25,6 x 24,8 = 

45.296,0

32* x 11,2 x
20,6 + 32* x 

11,6 x 23 + 32* x 
25,6 x 24,8 = 

36.236,8

44* x 11,2 x
20,6 + 44* x 

11,6 x 23 + 44* x 
25,6 x 24,8 = 

49.825,6

34* x 11,2 x
20,6 + 34* x 

11,6 x 23 + 34* x 
25,6 x 24,8 = 

38.501,6

169.860,0

B

24* x 12,4 x
20,6 + 24* x

12 x 23 + 24* x 
25,6 x 24,8 = 

27.991,68

20* x 12,4 x
20,6 + 20* x

12 x 23 + 20* x 
25,6 x 24,8 = 

23.326,4

30* x 12,4 x
20,6 + 30* x

12 x 23 + 30* x 
25,6 x 24,8 = 

34.989,6

26* x 12,4 x
20,6 + 26* x

12 x 23 + 26* x 
25,6 x 24,8 = 

30.324,32

116.632,0

C

36* x 13,2 x
20,6 + 36* x 

12,4 x 23 + 36* x 
28,8 x 24,8 = 

45.768,96

24* x 13,2 x
20,6 + 24* x 

12,4 x 23 + 24* x 
28,8 x 24,8 = 

30.512,64

24* x 13,2 x
20,6 + 24* x 

12,4 x 23 + 24* x 
28,8 x 24,8 = 

30.512,64

36* x 13,2 x
20,6 + 36* x 

12,4 x 23 + 36* x 
28,8 x 24,8 = 

45.768,96

152.563,2
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Bugetul cheltuielilor privind salariile directe (manopera directă)

Modele Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Total 

D

70* x 16,4 x
20,6 + 70* x 

14,8 x 23 + 70* x 
44,8 x 24,8 = 

125.249,60

50* x 16,4 x
20,6 + 50* x 

14,8 x 23 + 50* x 
44,8 x 24,8 = 

89.464,00

40* x 16,4 x
20,6 + 40* x 

14,8 x 23 + 40* x 
44,8 x 24,8 = 

71.571,20

80* x 16,4 x
20,6 + 80* x 

14,8 x 23 + 80* x 
44,8 x 24,8 = 

143.142,40

429.427,2

E

10* x 18,8 x
20,6 + 10* x 

18,4 x 23 + 10* x 
57,2 x 24,8 = 

22.290,40

30* x 18,8 x
20,6 + 30* x 

18,4 x 23 + 30* x 
57,2 x 24,8 = 

66.871,20

40* x 18,8 x
20,6 + 40* x 

18,4 x 23 + 40* x 
57,2 x 24,8 = 

89.161,60

20* x 18,8 x
20,6 + 20* x 

18,4 x 23 + 20* x 
57,2 x 24,8 = 

44.580,80

222.904,0

Total 266.596,64 246.411,04 276.060,64 302.318,08 1.091.386,4

Cheltuieli 

indirecte 

privind forţa 
de muncă 

182.600,00 185.200,00 190.600,00 200.050,00 758.450,0

Bugetul total 
al cheltuielilor 
privind forţa 
de muncă

449.196,64 431.611,04 466.660,64 502.368,08 1.849.836,4

* Presupunem că aceste sume se regăsesc în bugetul activităţii de producţie.
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