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Proiect POSDRU/90/2.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” 

 
CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ. 

SALARIZAREA 
 
 
 
Noţiuni introductive 
 
Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului 

individual de muncă. 
Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are 

dreptul la un salariu exprimat în bani. 
La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală. 

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. 
Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor. 
Nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de muncă aplicabile. 
Salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi salariat. 
Sistemul de salarizare a personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate 

integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 
locale şi bugetele fondurilor speciale se stabileşte prin lege, cu consultarea organizaţiilor 
sindicale reprezentative. 

Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru 
asigurarea confidenţialităţii. 

În scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea 
salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictă 
legătură cu interesele acestora şi în relaţia lor directă cu angajatorul. 

 
Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal 

de muncă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a 
patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore 
zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim 
brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. 

Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de 
muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară. 

Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu 
salariul de bază minim brut pe ţară. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este 
prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive 
neimputabile acestuia, cu excepţia grevei. 

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este adus la cunoştinţa salariaţilor 
prin grija angajatorului. 
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Pentru salariaţii cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de 
muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilităţi, suma în bani cuvenită pentru munca prestată 
nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe ţară prevăzut de lege. 

 
Plata salariului 
Salariul se plăteşte în bani cel puţin odată pe lună, la data stabilită în contractul 

individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, 
după caz. 

Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar. 
Plata în natură a unei părţi din salariu este posibilă numai dacă este prevăzută expres în 

contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă. 
Întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea 

angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. 
Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. 
În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt 

plătite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia. 
Dacă nu există niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite 
altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun. 

Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte 
documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. 

Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează 
de către angajator în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. 

Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute 
de lege. 

Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria 
salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: 
a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei; 
b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat; 
c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite; 
d) acoperirea altor datorii. 
Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net. 
Acceptarea fără rezerve a unei părţi din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată 

în astfel de situaţii nu poate avea semnificaţia unei renunţări din partea salariatului la 
drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispoziţiilor legale sau 
contractuale. 

Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele 
rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se 
prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. 

Termenul de prescripţie este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaştere din partea 
debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului. 

 
Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 
Constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se vor 

reglementa prin lege specială. 
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Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau 
al unor părţi ale acesteia 

Salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al 
întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii. 

Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă 
existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. 

Transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia nu poate constitui motiv 
de concediere individuală sau colectivă a salariaţilor de către cedent ori de către cesionar. 

Cedentul şi cesionarul au obligaţia de a informa şi de a consulta, anterior transferului, 
sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor cu privire la implicaţiile juridice, 
economice şi sociale asupra salariaţilor, decurgând din transferul dreptului de proprietate. 


