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Cu cat va creste salariul minim brut in Romania?
Conform art.1 din Hotararea nr.1/2017 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut
pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017, Guvernul Romaniei a
aprobat majorarea salariului brut minim pe tara incepand cu 1 februarie 2017.
„Incepand cu data de 1 februarie 2017, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se
stabileste la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166 ore, in medie, pe luna, in
anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora.”
Trebuie avut in vedere faptul ca stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut mai sus
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare
contract individual de munca incheiat in acest context, de catre autoritatile indreptatite sa aplice controale
asupra relatiilor de munca.
Atentie! Amenda se aplica doar in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.
Datorita faptului ca bugetul pentru anul 2017 nu a fost inca stabilit, cotele pentru contributiile salariale
raman neschimbate, cel putin, pentru moment. Exista probabilitatea ca, dupa stabilirea bugetului de stat
si a bugetului asigurarilor sociale, sa existe modificari cu privire la cote.

Contributii sociale angajat

Contributii sociale angajator

Contributie

Procent

Contributie

Procent

CAS (Pensii)
Somaj

10.5%
0.5%

CAS (Pensii)
Somaj

15.8%
0.5%

CASS (Sanatate)
Impozit pe venit

5.5%
16%

Total

32.5%

CASS (Sanatate)
Concedii si indemnizatii
Fd. Accidente*
Fd. Garantare
Total

5.2%
0.85%
0.15%
0.25%
22.75%

*Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale variaza in functie de clasa de risc si codul CAEN al firmei;
aceasta este cuprinsa intre 0.15% − 0.85%.

De asemenea, ramane neschimbat si castigul salarial mediu avut in vedere la fundamentarea bugetului
asigurarilor sociale de stat, acesta fiind de 2.681 de lei.
Totodata, neschimbata ramane si deducerea personala acordata salariatilor, pana la noi modificari ale
Codului fiscal.
„Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei
inclusiv, astfel:


pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere − 300 lei;
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pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere − 400 lei;
pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere − 500 lei;
pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere − 600 lei;
pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere − 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei,
inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al
ministrului finantelor publice.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda
deducerea personala.”

Disclaimer
Acest material informativ este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat un serviciu de consultanta. Desi
incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nici o garantie ca aceste informatii vor fi corecte la
data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Este recomandat sa solicitati o analiza a
cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe continutul materialului.
Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in ceea ce priveste problemele expuse, nu ezitati sa ne
contactati.
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Contact
Anca Ditoiu
Junior Payroll Accountant
E-Mail: Anca.Ditoiu@accace.com
Tel: +40 314 050 440

Despre Accace
Avand peste 330 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in sapte tari din Europa Centrala si de Est,
Accace reprezinta una dintre companiile de consultanta si externalizare de top din regiune. De-a lungul
anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, detinand in prezent un portofoliu de peste 1400 de
clienti, majoritatea companii internationale.
In prezent furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din: Cehia, Germania, Polonia, Romania,
Slovacia, Ucraina si Ungaria. Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite de
partenerii nostri de incredere.
Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro

