
 

 
 

intrebare unitate: 
 
De la:   
Trimis: 31 ianuarie 2018 12:42 

Către: salarii@anp.ro 
Subiect: debutanti si sal minim pe economie 
  

Buna ziua, 

In urma compararii fluturasilor lunii decembrie 2017 am constatat faptul ca agentii debutanti si agentii 

definitivi care au salariul de baza raportat la salariul minim pe economie, dupa majorarea de 25%, salariul pe 

care-l vor incasa pentru ianuarie este mai mic dacat salariul din decembrie 2017. Care este motivul?? Ati 

constatat situatia aceasta si in unitatile dumneavoastra? 

O zi usoara! 

  

 

 

raspuns ANP 

 

From:  

 To: salarii@anp.ro 

Cc:   

Subject: FW: sal minim pe economie 

  

Buna ziua, 

  

Referitor la salariul de functie raportat la salariul minim pe economie, facem urmatoarele precizari: 

Asa cum a fost comunicat prin adresa nr. 22768/23.01.2017, si anume: 

” Conform HG nr. 846/2017, începând cu 01 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată se stabileşte la 1900 lei lunar. 

     Având în vedere art. 7 alin. (1) din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cuantumul salariului de 
funcţie/salariului de bază se stabileşte la 1900 lei după aplicarea procentului de majorare de 25% prevăzut la 
art. 38, alin. 3 lit. a) din Legea cadru nr. 153/2017 . ”   

raportarea la salariul minim pe economie din anul 2018 se face la elementele salariale realizate cu 

majorarile corespunzatoare (inclusiv cea de 25%) ci nu la salariul minim pe economie din anul 2017, majorat 

cu 10%. 

Salariul de functie de 1595 lei la nivelul lunii dec 2017 reprezinta salariul minim pe economie 2017 

majorat cu 10%, cf. Lg. 152/2017 ” Art. II (7) Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice 

din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) şi (6), se aplică 

la salariul de bază/solda de bază/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai 

mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi se adaugă la acesta/aceasta.” 
  
In anul 2018 cuantumul salariului de funcţie/salariului de bază se stabileşte la 1900 lei după aplicarea 

procentului de majorare de 25% prevăzut la art. 38, alin. 3 lit. a) din Legea cadru nr. 153/2017  . Daca 

majorarea  de 25% s-ar aplica la 1595 (1450*1,1)  valoarea salariului de functie  ar fi de 1994 lei (1595*1,25) 

fapt care nu ar respecta prevederile legale. 
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