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NEWSLETTER Nr.1/2020
SINTEZA LEGISLATIVĂ PAYROLL 2020
1. Salariul minim brut 2020.
Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la
art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, 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.
Pentru 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 de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte 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.
În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, începând 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.
În perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile,
sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.
Media orară în 2020 este: 251 zile lucrătoare x 8 ore/zi / 12 luni = 167,333 ore/lună

2. Sărbătorile legale în 2020.
Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează, din anul 2020, sunt:












Anul Nou: 1 ianuarie (miercuri)‚ 2 ianuarie – (joi);
Ziua Unirii Principatelor Române: 24 ianuarie (vineri);
Vinerea Mare: 17 aprilie (vineri);
Prima şi a doua zi de Paşti: 19-20 aprilie (duminică şi luni);
Ziua internaţională a Muncii: 1 mai (vineri);
Ziua copilului: 1 iunie (luni);
Prima şi a doua zi de Rusalii: 7-8 iunie (duminică şi luni);
Adormirea Maicii Domnului: 15 august (sâmbătă);
Sfântul Andrei: 30 noiembrie (luni);
Ziua Naţională a României: 1 decembrie (marţi);
Prima şi a doua zi de Crăciun : 25-26 decembrie (vineri şi sâmbătă).
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3. Eliminarea taxării la salariul minim pentru salariații part time.
În Monitorul Oficial cu numărul 1054 din data de 30 decembrie 2019 s-a publicat LEGEA nr. 263/2019,
aceasta abrogă articolele din Codul Fiscal care prevăd că, baza de calcul pentru contribuţia la sănătate şi
cea de asigurări sociale pentru veniturile obţinute în baza unui contract part-time sau cu norma întreagă
trebuie calculate la nivelul salariului minim pe economie, dacă brutul realizat corespunzător zilelor
lucrătoare din luna în care contractele au fost active este mai mic decat salariul minim pe economie.
Astfel, de la 1 ianuarie 2020, CAS şi CASS se datorează la venitul brut efectiv obţinut de angajat şi nu la
salariul minim brut pe ţară.
4. Ajutorul de deces în 2020.
Potrivit Legii nr. 6/2020, ajutoarele de deces vor fi oferite astfel:
 5.429 lei, pentru asigurat sau pensionar (cu 266 de lei mai mult decât în anul 2019, când se
acordau 5.163 de lei);
 2.715 lei, pentru un membru de familie al asiguratului sau al pensionarului (cu 133 de lei mai
mult decât în 2019, când se acordau 2.582 de lei).
Ajutorul de deces se acordă în cazul morții unui asigurat sau pensionar ori a unui membru de familie al
acestora.
Conform Casei Naționale de Pensii Publice, ajutorul de deces poate fi solicitat în maximum trei ani de
la data decesului. De asemenea, ajutorul de deces trebuie achitat într-un termen de maximum trei zile
lucrătoare de la solicitare.
5. Câștigul salarial mediu brut în 2020.
Câștigul salarial mediu brut prevăzut în Legea nr. 6/2020 continuă să crească și în acest an, astfel că
acesta va ajunge, la 5.429 de lei, cu 266 de lei mai mult față de anul 2019 când a ajuns la 5.163 de lei.

Surse de referinţă:
HOTĂRÂRE 935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată;
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor;
LEGEA 263 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
LEGEA 6/2020 a Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2020.
Rămânem la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare.
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