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Noutăți cu privire la salariul
minim brut pe țară garantat
în plată

News about the minimum
gross wage in the country
guaranteed in payment

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1010 / 16.12.2019
a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 935 /
13.12.2019 privind majorarea salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată.

Monitorul Oficial, Part I, No. 1010 / 16 December
2019 has published the Government Decision No.
935 / 13.12.2019 concerning the raising of gross
national minimum wage guaranteed in payment.

Conform acestui act normativ, începând cu data
de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut
pe țară garantat în plată pentru un program
normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună
este de 2.230 LEI / lună, reprezentând 13,327
LEI / oră.

According to this piece of legislation, starting with
1st of January 2020, the gross national minimum
wage guaranteed in payment for a normal working
schedule averaging 167,333 hours per month, is
LEI 2,230 / month, representing LEI 13,327 / hour.

Pentru personalul încadrat în funcții pentru care
este necesar să dețină studii superioare și care
are o vechime în muncă de cel puțin un an,
salariul de bază minim brut garantat în plată va fi
de 2.350 LEI / lună, reprezentând 14,044 LEI /
oră.

For staff assigned to positions for which higher
education is required and having a seniority
working age of at least one year, the gross national
minimum wage guaranteed in payment will be of
LEI 2,350 / month, representing LEI 14,044 / hour.

Totodată, începând cu data de 1 ianuarie 2020,
Hotărârea Guvernului nr. 937 / 2018 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată se va abroga.

In addition to that, starting with 1st of January
2020, the Government Decision No. 937 / 2018 for
establishing the gross national minimum wage
guaranteed in payment will be repealed.
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