INSPECŢIA MUNCII

Către:

romania2019.eu

Inspectoratele Teritoriale de Muncă
Doamnei/domnului inspector şef

Ref:

Salariul minim garantat în plată în domeniul construcţii

Stimată doamnă/stimate domnule inspector şef,
în vederea clarificării prevederilor art. 71 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,
care stabileşte că, “Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie
2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de baza minim brut pe
ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de
3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună,
reprezentând 17,928 lei/ora”, facem precizarea că acestea sunt aplicabile tuturor
salariaţilor angajatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, în domeniile de
activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 lit. a), din acelaşi act normativ.
în cazul constatării nerespectării obligaţiei legale de garantare în plată a salariului minim brut
pe ţară în sectorul construcţii, se vor aplica prevederile art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
53/2003 -Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, având în vedere riscurile specifice existente la angajatorii care desfăşoară
activitate în domeniului construcţiilor, inclusiv incidenţa crescută a muncii nedeclarate,
reiterăm necesitatea monitorizării acestui sector, în vederea diminuării cazurilor de încălcare
a legislaţiei muncii.
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Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l
primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

