
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

  

HOTĂRÂRE  

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată   

 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

2.1. Sursa proiectului de act normativ  
 

Iniţiativa : Ministerului Muncii și Solidarității Sociale 

                

2.2. Descrierea situaţiei actuale 
 
În conformitate cu articolul 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, 
corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin Hotărâre a Guvernului, după 
consultarea sindicatelor și a patronatelor. 

 

La stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată s-au avut în vedere: 

- art. 3 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 131/1970 privind fixarea 
salariilor minime, ratificată de România în 1975; 

- reducerea numărului persoanelor salariate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială; 

- factorii de ordin economic, inclusiv cerinţele dezvoltării economice, productivitatea muncii, 
evoluția indicelui prețurilor de consum, creșterea economică, creșterea câștigului mediu şi 
interesul care există pentru a realiza şi a menţine un înalt nivel de folosire a forței de muncă.     

 

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este stabilit la 2.550 lei 
lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore, în medie pe lună în anul 2022, 
reprezentând 15,239 lei/oră, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.   

2.3. Schimbări preconizate 
 
Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată să fie majorat la 3.000 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2023, ceea ce reprezintă 
o creștere de 17,6 % , față de luna decembrie 2022.  
În anul 2022 tariful orar este de 15,239 lei/oră pentru un program normal de lucru 167,333 
ore pe lună, iar în anul 2023 tariful orar va fi de 18,145 lei/oră pentru un program normal de 
lucru de 165,333 ore/lună. 
 

2.4. Alte informaţii*) Nu e cazul 



Prin prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii sunt 
stabilite zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Durata medie lunară a timpului 
de muncă, potrivit acestei legi, se modifică în mod corespunzător în funcţie de calendarul 
anului respectiv şi de distribuţia zilelor de sărbătoare legală, faţă de zilele de repaus 
săptămânal. 
Pentru anul 2022, durata medie lunară a timpului de muncă, determinată în condiţiile Legii 
nr. 53/2003 republicată, este de 167,333 ore. 
Pentru anul 2023, durata medie lunară a timpului de muncă, determinată în condiţiile Legii 
nr. 53/2003 republicată, este de 165,333 ore. 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în 
vigoare a actului normativ  
Nu e cazul 

3.2. Impactul social  
Se estimează că majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată va avea efecte 
pozitive la nivel social prin stimularea ocupării și prin creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor.  

 

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului  
Nu e cazul 

3.4. Impactul macroeconomic  
În România beneficiază în prezent de salariul minim brut garantat în plată un număr de circa 
1,2 mil. de salariați, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 23 % din numărul total de 
salariați activi – 5,27 milioane. De majorarea salariului de bază minim de 3.000 de lei vor 
beneficia un număr de 2.181.134 salariați. 
Totodată, majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice prin 
stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor și reducerii muncii la negru.  
Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată are impact asupra creșterii 
consumului cu o influență și asupra importului bunurilor de consum. 
Creșterea salariului minim poate avea efecte pozitive asupra ocupării în sectoarele în care 
există cerere de forță de muncă datorită faptului că munca devine mai atractivă pentru 
anumite categorii de salariați(femei, tineri,etc.). 
Majorarea salariului de baza minim brut pe tara influențează, pe lângă cei 2.181.134 de 
salariați direct afectați, și mult mai multe drepturi și obligații, cum ar fi:  
- modificarea salariului de baza minim brut pe țară determină creșterea contribuției pentru 
persoane cu handicap neincadrate întrucât acest calcul se raportează la salariul minim (Legea 
nr.  448/2006 art.78(3)); 
- modificarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor 
care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală 
întrucât venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime 
brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice privind veniturile 
estimate (Legea 227/2015 art.151); 
- majorarea plafonului în funcție de care persoanelor fizice ce obtin venituri non-salariale le 
poate reveni obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate 
întrucât aceste plafoane se determină în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe 
țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice pentru veniturile estimate – 
(Legea 227/2015-art.145 (1) lit. b);art.180); 
- majorarea normelor de venit pentru veniturile din activități independente impuse pe baza 
normelor de venit. Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu 



poate fi mai mică decât salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la 
momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12. (Legea 227/2015 – art.69(3)); 
- modificarea salariului de baza minim brut pe țară determină creșterea punctului de amendă 
întrucât acesta se raportează la salariul minim (Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare – art.98). 
Măsura creșterii salariului minim afectează multiple sectoare de activitate cum ar fi 
comerțul, transporturile și întreprinderile mici și mijlocii unde nivelul salariilor este mai mic 
față de medie cu influențe asupra creșterii cheltuielilor cu forța de muncă. 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri  
A fost îndeplinită procedura privind efectuarea testului IMM, prevăzută de Legea nr. 346/2004 
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 
Măsura creșterii salariului minim afectează sectoare cum ar fi comerțul, transporturile și 
întreprinderile mici și mijlocii unde nivelul salariilor este mai mic față de medie, cu influențe 
asupra creșterii cheltuielilor cu forța de muncă. 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător  
Nu e cazul 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării   
Nu e cazul 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile  
Nu e cazul 

3.9. Alte informaţii 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli 

şi venituri 
 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media 
pe cinci 

ani 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

 2022 2023 202
4 

2025 2026  

4.1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat       

(i) contribuţii de asigurări       

d) alte tipuri de venituri     
 

      

4.2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal         



(ii) bunuri şi servicii         

b) bugete locale:         

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale  de stat:         

i) cheltuieli de personal         

ii) bunuri şi servicii       

d) alte tipuri de cheltuieli 
Se va menţiona natura acestora 

      

4.3. Impact financiar, plus/  minus, 
din care: 

      

a) buget de stat    1.216.799     

b) bugete locale         

4.4. Propuneri pentru acoperirea  
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

4.5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate privind  
fundamentarea modificărilor  
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage 
majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:                                                           
a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul 
utilizată;  
Nu e cazul 
 
b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 
obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea 
bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.                 
Nu e cazul       

4.8. Alte informaţii  
Referitor la impactul macroeconomic asupra veniturilor bugetare, proiectul generează în 
anul 2023 un impact suplimentar asupra veniturilor de cca. 2 mld. Lei. Prognoza pe 
termen mediu 2022-2026, varianta de toamnă publicată de Comisia Națională de Strategie 
și Prognoză, include creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și 
va fi utililzată pentru estimarea bugetului pe anul 2023. 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
  Nu e cazul 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice  Nu e cazul 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce 
transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE  Nu e cazul 
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE  Nu e cazul 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Nu e cazul 

5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
asumate Nu e cazul 



5.6. Alte informaţii   

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 
normative  
Prezentul proiect de act normativ se încadrează în prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme implicate Nu e cazul 

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.635/2022 privind procedura de consultare 
a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normativ: Nu e cazul 

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative 
constituite prin acte normative   
Nu e cazul 

6.5. Informaţii privind avizarea de către:  
a) Consiliul Legislativ    
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  
c) Consiliul Economic şi Social  
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi  
Prezentul proiect va fi avizat de Consiliul Economic şi Social şi de Consiliul Legislativ. 

6.6. Alte informaţii   

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ                                          
În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile 
procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale prevăzute de Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.  
Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului, prin publicarea pe 
pagina de internet a Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale în data de 17.11.2022 . 
Perioada în care se pot transmite recomandări scrise este între 17.11.2022 și 26.11.2022. 
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, 
în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009. 
Având în vedere că valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată este 
utilizată la fundamentarea Legii bugetului de stat pe anul 2023, este necesară aprobarea 
prezentei hotărâri de Guvern înainte de 1 ianuarie 2023. 

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice    Nu e cazul 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ     Nu e cazul 

8.2. Alte informaţii   Nu e cazul 

 



Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată, pe care îl supunem aprobării. 
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