Salariul de bază minim brut va fi majorat începând cu 1 ianuarie 2018 de la 1450 lei la 1.900 lunar
Joi, 30 Noiembrie 2017 14:50

Conform mediafax.ro,salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi
majorat începând cu 1 ianuarie 2018 de la 1450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un
program complet de lucru de 166 de ore în medie pe lună, potrivit unei Hotărâri de
Guvern adoptată în şedinţa de miercuri.

”Practic, majorarea salariului minim brut de la 1.450 lei la 1.900 lei reprezintă o creştere de
31,03% faţă de anul 2017 şi este influenţată de transferul contribuţiilor de la angajator la
angajat, care reprezintă 22,75%. În această sumă nu sunt incluse sporuri şi alte adaosuri”, se
arată într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Potrivit sursei citate, pentru un program complet de lucru de 166 ore în medie pe lună, în anul
2018, valoarea medie orară a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată reprezintă
11,40 lei/oră pentru cei 1.900 lei lunar.
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”Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară urmăreşte depăşirea pragului de 40% pentru
plata muncii din total producţie, astfel încât să se apropie de 50%, media din Europa. Nivelul de
1.900 de lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit în urma
dezbaterilor cu partenerii sociali. Măsura va conduce la un impact asupra Produsului Intern Brut
real de 0,6 puncte procentuale prin stimularea ocupării, creşterea puterii de cumpărare a
salariaţilor şi reducerea muncii la negru”, se mai arată în comunicatul Executivului.

Guvernul va decide, în şedinţa de miercuri, majorarea salariului minim brut pe ţară de la
1450 la 1900 de lei, potrivit unui comunicat de presă al Executivului.

„Vom avea această Hotărâre de Guvern referitoare la salariul minim, care rămâne la 1.900 de
lei, exact cum s-a stabilit, pentru că este vorba şi de întoarcerea sarcinii fiscale. Motivul
amânării acestei Hotărâri de Guvern nu a fost altul decât că ea trebuie să stea o anumită
perioadă pe site în dezbatere publică. Din câte ştiu, s-a cerut transparenţă şi s-au efectuat mai
multe etape în acest sens”, a declarat marţi Lia Olguţa Vasilescu, la Palatul Parlamentului.

Pe 26 octombrie, pe site-ul Ministerului Muncii a fost lansat în dezbatere publică proiectul de
lege privind creşterea salariului minim la 1.900 de lei.

În documentul citat, iniţiatorii propun ca, de la 1 ianurie 2018, salariul de bază minim brut pe
ţară garantat să fie majorat la 1.900 lei. Aceasta ar reprezenta o creştere de 31,03% faţă de
luna decembrie 2017.

”Creşterea propusă va avea efecte pozitive asupra economiei prin stimularea ocupării şi
reducerii muncii la negru”, se menţionează în Nota de fundamentare a proiectului.

Punct de vedere :
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CE SE VA INTIMPLA CU PRETURILE ????

De unde vin banii pentru cresterile salariale ?

** sursa -- http://www.mediafax.ro/politic/salariul-minim-brut-majorat-la-1-900-lei-lunar-16836
487
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