CreÈ™te salariul minim pe economie. CÃ¢t va fi de la 1
ianuarie
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Un proiect de HotÄƒrâre de Guvern care a fost publicat miercuri, prevede ca salariul minim pe economie sÄƒ creascÄƒ de la 1
ianuarie. MÄƒsura a fost anunÈ›atÄƒ încÄƒ de marÅ£i de ministrul demis al Muncii, Marius BudÄƒi.

Prin urmare, salariul minim brut ar urma sÄƒ creascÄƒ de la 1 ianuarie cu 182 de lei, de la 2.080 lei, cât este în prezent, la 2.2
lei pentru angajaÅ£ii fÄƒrÄƒ studii superioare, iar pentru cei cu studii superioare ÅŸi cel puÅ£in un an de activitate în domen
care s-au specializat la 2.620 lei.

?(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bazÄƒ minim brut pe Å£arÄƒ garantat în platÄƒ, prevÄƒzut la art. 164 a
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatÄƒ, cu modificÄƒrile ÅŸi completÄƒrile ulterioare, se stabileÅŸte în bani, f
include sporuri ÅŸi alte adaosuri, la suma de 2.262 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lunÄƒ, reprezentând 13,518 lei/orÄƒ.

(2) Prin excepÅ£ie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcÅ£ii
pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncÄƒ de cel puÅ£in un an în domeniul studiilor
superioare, salariul de bazÄƒ minim brut pe Å£arÄƒ garantat în platÄƒ, fÄƒrÄƒ a include sporuri ÅŸi alte adaosuri, se majore
2.262 lei la 2.620 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lunÄƒ, reprezentând 15,657 lei/orÄ
se aratÄƒ în proiectul de act normativ.

Reamintim, însÄƒ, cÄƒ premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat marÅ£i cÄƒ decizia privind stabilirea salariului minim
o poate lua decât un guvern legitim, votat de Parlament, nu unul care a fost demis de Legislativ prin moÅ£iune de cenzurÄƒ.

