INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE
MUNCĂ VÂLCEA
INFORMARE
privind salariul minim brut pe țară garantat în plată 2019
Începând cu data de 1 ianuarie 2019, prin Hotărârea de Guvern nr. 937 / 07.12.2018, la
alin. (1), salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără a
include sporuri şi alte adaosuri, s-a stabilit la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal
de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru
personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în
muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei
lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044
lei/oră.
Prin Ordonanța Guvernului nr. 114 / 28.12.2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 /
29.12.2018, se stabilește că, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr.
53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1
ianuarie 2019 — 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut
pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și 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/oră.
Aceste prevederi se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din
ordonanța de urgență menționată, respectiv:
(i) activitatea de construcții la codul CAEN 41.42.43 — secțiunea F — Construcții;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri
CAEN:
2312 — Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331 — Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic;
2332 — Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
2361 — Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
2362 — Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 2363 — Fabricarea betonului;
2364 — Fabricarea mortarului;
2369 — Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 — Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2223 — Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
1623 — Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
2512 — Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2511 — Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
0811 — Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
0812 — Extracția pietrișului și nisipului;
711 — Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică. (art. 66, art.
71).
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