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Conform	prevederilor	Regulamentului	 (UE)	2016/679	al	 Parlamentului	European	 i	 al	 Consiliului	 din	27	aprilie	 2016	 privind	protec ia	persoanelor	
fizice	 în	 ceea	 ce	 prive te	 prelucrarea	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 i	 privind	 libera	 circula ie	 a	 acestor	 date	 i	 de	 abrogare	 a	 Directivei	 95/46/CE	
(Regulamentul	general	privind	protec ia	datelor),	informa iile	referitoare	la	datele	cu	caracter	personal	cuprinse	în	acest	document	sunt	confiden iale.	
Acestea	sunt	destinate	exclusiv	persoanei/persoanelor	men ionate	ca	destinatar/destinatari	 i	altor	persoane	autorizate	s -l	primeasc .	Dac 	a i	primit	
acest	document	în	mod	eronat,	v 	adres m	rug mintea	de	a	returna	documentul	primit,	expeditorului	

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMARE

cu privire la salariul minim garantat in plata in domeniul constructiilor

Conform prevederilor art.71 din O.U.G.nr.114 din 28.12.2018 ,prin derogare de la prevederile art.
164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor,
salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si
alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333
ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora, in:

-    (i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 - sectiunea F - Constructii;
-    (ii) domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:
    2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;
    2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramic;
    2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;
    2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
    2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;
    2363 - Fabricarea betonului;
    2364 - Fabricarea mortarului;
    2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
    2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
    2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
    1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
    2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;
    2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
    0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase,
ghipsului, cretei si a ardeziei;
    0812 - Extractia pietrisului si nisipului;
    711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica
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