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Modificarea salariului minim brut pe țară
În Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1045 / 10.12.2018 a fost publicată HG 937 / 2018 (denumită în
continuare “HG 937/2018”) pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată.
HG 937/2018 stabilește salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la valoarea de 2.080 LEI lunar,
pentru un program normal având o medie de 167,3 ore pe lună și reprezentând 12,43 lei / oră.
Cu titlu de excepție, salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la valoare de 2.350 LEI lunar, pentru
un program normal având o medie de 167,3 ore pe lună, reprezentând 14,044 lei / oră pentru personalul
încadrat pe funcții (i) pentru care se prevede nivelul de studii superioare și (ii) cu vechime în muncă de cel
puțin 1 an în acel domeniu.
Ambele sume menționate anterior nu vor putea include sporuri sau alte adaosuri acordate de angajator.
În consecință, angajatorii sunt obligați să încheie, până la data de 31.12.2018, acte adiționale la contractele
individuale de muncă ale salariaților care obțineau un venit inferior valorilor de 2.080 LEI, respectiv 2.350
LEI, după caz, pentru adaptarea salariilor acestora la noile prevederi legislative.
Modificarea va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2019.
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Increase of the gross national minimum wage
Monitorul Oficial al Romaniei No. 1045 / 10 December 2018 has published the Government Decision No.
937/2018 (hereinafter referred to as ”GD 937 / 2018”) for establishing the guaranteed gross national
minimum wage.
GD No. 937 / 2018 sets the gross national minimum wage at LEI 2,080 per month for full-time working
hours with a usual working schedule having an average of 167,3 hours, i.e. 12,43 LEI / hour.
As an exception, the gross national minimum wage is established at LEI 2,350 per month for full-time
working hours with a usual working schedule having an average of 167,3 hours, i.e. LEI 14,044 / hour for
the staff assigned to (i) higher education-related positions, and (ii) with at least one (1) year of service in
that specific field.
Both the abovementioned amounts will not include bonuses or other incentives provided by the employer.
Consequently, as the case may be, employers must conclude, until 31 December 2018, addendums to the
individual employment contracts of the employees whose wages were below the values of LEI 2,080, and
LEI 2,350, respectively, for adjusting their wages according to the latest legislative provisions.
The amendment will take effect as of 1st of January 2019.
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