INSPECŢIAMUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRĂILA

COMUNICAT

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila vă informează despre publicarea în Monitorul Oficial nr.
1010/16.12.2019 a Hotărârii nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată.

Hotărârea prevede o majorare a salariului minim brut pe ţară garantat în plată, care se va aplica
de la 1 ianuarie 2020. Astfel, fără a include sporuri şi alte adaosuri, salariul minim brut va
ajunge la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore
pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.
În ceea ce priveşte personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii
superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul
minim nu suferă modificări, acesta se menţine la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program
normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră. Nici salariul
minim diferenţiat pentru sectorul construcţiilor nu va suferi modificări, fiind menţinut la
valoarea de 3000 lei lunar până la 31 decembrie 2028.
Aşadar, începănd cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se
determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind pro tecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest
document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

