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Modificări legislative privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în
plată
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 / 11.12.2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului
României nr. 1.091 / 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Actul normativ stabilește graficul majorării salariului minim brut în 2 etape pe parcursul anului 2015, astfel:
1. Începând cu data de 01.01.2015: salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește
la 975 RON lunar, avându-se în vedere un program complet de lucru;
2. Începând cu data de 01.07.2015: salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi în
valoare de 1.050 RON lunar.
Încălcarea prevederilor acestei Hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă
între 1.000 RON şi 2.000 RON.

Amendment of the National Minimum Wage
Monitorul Oficial al Romaniei, Part I, No 902 / 11 December 2014 has published Government Resolution
No 1.091 / 2014 on the establishment of the National Minimum Wage.
The abovementioned legislative act establishes the National Minimum Wage (“NMW”) payable in 2015 as
follows:
1. Starting 1 January 2015, the NMW shall be in value of RON 975 per month for full-time work;
2. Starting 1 July 2015, the NMW shall increase to RON 1.050 per month.
Infringement of the provisions of this Resolution is considered a contravention and it is punishable with a
fine between RON 1.000 to RON 2.000.
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