
Drepturi cuvenite salariaților conform CCM al C.N.L.R.-S.A.  
pentru anii 2020-2021 

 
 

 
Drept cuvenit 

 
Cuantum / salariat 

Salariul  minim de baza brut la nivel 
de companie 

2500 lei brut, începand cu 01.11.2020 

Spor vechime 5%-25% din salariul de bază 
Spor de casierie 36 lei brut/luna 
Spor noapte 35% din salariul tarifar orar 
Spor sarbatori legale/Spor de 
sambata si duminica/ Spor 
sarbatori legale cand acestea 
coincid cu zilele de sambata si 
duminica 

50%-150% din salariul de baza 

Spor ore suplimentare 75% din salariul de baza 
Tichete de masa 20 lei/tichet/zi lucrata 
Prima de vacanta sub forma de 
vouchere de vacanta 

2.230 lei brut/an 

Vestimentatie si incaltaminte   2.080 lei brut/an 
Ziua Loteriei 530 lei din fondul de actiuni sociale 

 
Ziua femeii -8 martie 150 lei - fond social 
Ziua barbatului -19 noiembrie 150 lei - fond social 
Prima de Paste 600 lei brut – fond de salarii 
Iepuras de Pasti pentru copii 100 lei - fond social 
Iepuras de Pasti pentru salariati 150 lei - fond social 
Ziua dedicate copilului -1 Iunie 100 lei - fond social 
Cota de participare la profit aferent 
anului anterior 

10% din profitul net – fond constituit la nivelul CNLR-
SA 

Prima pentru sarbatorile de iarna 360 lei brut – fond de salarii 
Pom Craciun pentru copii 100 lei - fond social 
Pom Craciun  pentru salariati 800 lei brut - fond social 
Prima anuala 240 lei 
Ajutor nastere/adoptie copil 4.800 lei brut/eveniment 
Ajutor pensionare 1.500-6.000 lei brut in functie de vechimea in CNLR-

SA 
Ajutor transport – pentru salariatii 
care nu au resedinta in localitatea 
in care au locul de munca 

Nu mai mult de nivelul (costul) unui abonament lunar  

Ajutor boli grave si incurabile Se acorda sume de bani, la cerere, pe baza unei 
analize sociale. 
Fonduri in suma de 128,05 mii lei/2020. 

Ajutor deces 2.800 lei, acordata la decesul sotului sau sotiei ori la 
decesul unei rude de gradul I; 
4.200 lei, suma acordata familiei la decesul 
salariatului; 
14.000 lei suma acordata familiei la decesul 
salariatului, daca acesta a survenit din cauza unui 
accident de munca sau boala profesionala. 

 


