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Latest news in the labor law field

Noutăți în domeniul dreptului muncii

Regarding the most recent developments on
salary thresholds in the agricultural sector and
food industry

Cu privire la cele mai recente modificări în
domeniul salarizării în sectorul agricol și în
industria alimentară

Legal and Tax Updates

The Law no. 135/13.05.2022 for the amendment and
completion of certain normative acts was published
in the Official Gazette no. 489 of May 17, 2022.

Legea nr. 135/13.05.2022 pentru modificarea și
completarea unor acte normative a fost publicată în
Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022.

This newsletter does not contain any legal and/or tax
advice, nor should it be relied on or construed as
such. Professional advice should therefore be sought
before any action is undertaken based on this
newsletter.

The new legal provisions establish that by the end of
this year, for the agricultural sector and in the
food industry, the national minimum gross base
salary will be at least RON 3,000 / month (approx.
EUR 600/month), not including allowances, bonuses
and other additions, corresponding to a normal
working schedule averaging 167.333 hours / month,
representing on average RON 17.928/hour.

Noile dispoziții legal stabilesc că până la sfârșitul
anului 2022, pentru sectorul agricol și în
industria alimentară, salariul de bază minim
brut pe țară va fi de minimum 3.000 lei / lună
(aprox. 600 EUR/lună), fără a include
indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un
program normal de lucru în medie de 167,333
ore/lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

Această publicaţie nu conţine consultanţă juridică
și/sau fiscală, ci informaţii cu caracter general. Vă
rugăm să solicitaţi consultanţă de specialitate înainte
de a implementa orice decizie întemeiată pe
informaţiile din prezenta.

Page 1 of 2

Roxana Abrașu
Partner
Head of the Employment Practice
roxana.abrasu@nndkp.ro

All our legal and tax updates are available here.

Disclaimer

Visit us on:

www.nndkp.ro

The new provisions apply for specific activities
identified by NACE codes in the agricultural sector
and in the food industry, as provided by law.

Noile dispoziții se aplică pentru activități
identificate prin codurile CAEN specifice din
sectorul agricol și industria alimentară, conform
legii.
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Companies’ non-compliance with the newly
established salary threshold represents an
administrative offence, sanctionable by
administrative fines ranging between RON 300 and
RON 2,000 (approx. EUR 60 to EUR 400).

Nerespectarea de către societăți a standardului
salarial nou stabilit reprezintă contravenție,
sancționată cu amenzi cuprinse între 300 și 2.000
RON (aproximativ 60-400 EUR).
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Certain fiscal facilities have also been established for
the agricultural sector and the food industry, under a
series of conditions.

De asemenea, pentru sectorul agricol și industria
alimentară, au fost stabilite și anumite facilități
fiscale, cu îndeplinirea anumitor condiții.

Legal and Tax Updates

The present law is applicable starting with the income Prezenta lege se aplică începând cu veniturile
corresponding to June, 2022.
aferente lunii iunie 2022.

All our legal and tax updates are available here.
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