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NEWSLETTER Nr.16/2022
REVISTA PRESEI MAI 2022.
1 iunie (miercuri) – Ziua copilului și Prima şi a doua zi de Rusalii 12-13 iunie (duminică şi luni), zile de
sărbătoare legală în care nu se lucrează.
În luna iunie 2022 avem trei zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, respectiv 1 iunie (miercuri) –
Ziua copilului și Prima şi a doua zi de Rusalii 12-13 iunie (duminică şi luni).
Important: Angajatorii care nu acordă liber în sărbătorile legale riscă să fie amendați de inspectorii muncii
cu sume între 5.000 și 10.000 de lei.
www.avocatnet.ro – 15 mai 2022.

Salariul minim brut în sectorul agricol și industria alimentară.
Angajații din agricultură și industria alimentară vor avea un salariu minim brut de 3.000 lei, conform Legii
nr.135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative care a fost publicată în Monitorul
Oficial nr. 489 din 17 mai 2022.
Actul normativ prevede că până la sfarșitul anului 2022, pentru sectorul agricol și în industria alimentară,
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include
indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe
lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.
De asemenea, în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, salariul de bază minim brut pe țară
garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri,
pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.
Beneficiarii acestei prevederi sunt salariații angajatorilor care activează în următoarele domenii:
1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe
• 011 — Cultivarea plantelor nepermanente;
• 012 — Cultivarea plantelor din culturi permanente;
• 013 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
• 014 — Creșterea animalelor;
• 015 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);
• 016 — Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare;
2. cod CAEN 10: Industria alimentară.
Legea prevede acordarea de facilități fiscale angajatorilor din sectoarele menționate cu condiția ca cel
puțin 80% din cifra de afaceri totală să fie realizată din activitățile menționate mai sus.
De asemenea, salariații acestora vor beneficia de scutiri de taxe la salarii, aplicate la veniturile lunare între
3.000 și 30.000 lei brut , respectiv impozit pe venit, contribuție de sănătate, reducerea contribuției la
pensii.
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Deși beneficiază de scutiri de taxe, salariații ramân în continuare asigurați în sistemele de asigurări sociale
și pot primi drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale,
sistemul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
www.inspectiamuncii.ro – 23 mai 2022.

Angajații vor avea acces direct la revisal și vechimea în muncă.
Conform Legii nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 — Codul
muncii angajații vor avea acces online la datele proprii din ReviSal.
Astfel articolul 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, se modifică și se completează după cum urmează:
Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
Registrul general de evidență a salariaților se completează și se transmite inspectoratului teritorial de
muncă în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaților, data angajării,
funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative,
nivelul și specialitatea studiilor absolvite, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile și
cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada
detașării și data încetării contractului individual de muncă.
După alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (5^1) si (5^2), cu următorul cuprins:
(5^1) Registrul general de evidență a salariaților este accesibil online pentru salariați/foști salariați, în
privința datelor care îi privesc. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea
acestor date, precum și la generarea online și descărcarea unui extras din registru.
(5^2) Vechimea în muncă și/sau în specialitate poate fi dovedită și cu extrasul prevăzut la alin.(5^1), în
condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a salariaților, înregistrările care se
efectuează, condițiile privind accesul online al salariaților sau al foștilor salariați la datele din registru,
inclusiv condițiile privind dovada vechimii în muncă și/sau în specialitate potrivit alin. (5^2), precum și orice
alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se stabilesc procedura de acces online a salariaților
sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și
descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau
în specialitate, potrivit dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, cu respectarea
prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.
https://legislatiamuncii.manager.ro/ - 24 mai 2022.

Rămânem la dispoziție pentru clarificări suplimentare.
Dumitru Olăeriu – consilier juridic - Servizi Associati srl
Tel: 0722287926.

