
 
 
 

 
www.duncea-stefanescu.ro 

Wide experience. Innovative solutions. Since 1999  

 

 

 

   

Majorarea salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în 
plată 

 Increment of the gross national 
minimum base wage guaranteed 
for payment 

   

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 950 / 05.10.2021 a fost 
publicată Hotărârea Guvernului nr. 1071 / 2021 
privind majorarea salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată. 

 Monitorul Oficial, Part I, No. 950 / October 5, 2021 has 
published the Government Decision No. 1071 / 2021 
regarding the increment of the gross national 
minimum base wage, guaranteed for payment. 

   

Conform acestui act normativ, începând cu data de 
01.01.2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat 
în plată pentru un program normal de lucru în medie de 
167,333 ore / lună (fără a include sporuri și alte 
adaosuri) este de 2.550 LEI / lună, reprezentând 15,239 
LEI / oră. 

 According to this piece of legislation, starting with 1st of 
January 2022, the gross national minimum base wage 
guaranteed for payment for a normal working schedule 
on average of 167.333 hours / month (without including 
benefits and other additions), will be of LEI 2,550 / 
month, representing LEI 15.239 / hour. 

   

Totodată, începând cu data de 01.01.2022, HG 4 / 2021 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată se va abroga. 

 Also, starting with 1
st

 of January 2022, the 
Government Decision No. 4 / 2021 for establishing the 
gross national minimum base wage guaranteed for 
payment will be repealed. 

   

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării în 
Monitorul Oficial, mai exact în data de 05.10.2021. 

 The Decision entered into force as of its publication 
in Monitorul Oficial, i.e. October 5, 2021. 
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