
In anul 2022, conform legislației în vigoare, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 

1071/04.10.2021 şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 cu modificările şi 

completările ulterioare vor exista 2 salarii minime şi anume: salariul minim brut pe țară și 
salariul minim diferențiat pentru domeniul construcțiilor.  

Angajatorii care nu le respectă riscă să fie sancţionaţi cu amendă între 300 și 2.000 de lei.  

1. Salariul minim brut pe țară.  

Începând cu data de 01 ianuarie 2022, 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, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 

2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, 

reprezentând 15,239 lei/oră. 

 

    

2. Salariul minim brut diferențiat pentru construcții.  

 În perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include 

indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 

ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. 

 

    Aceste prevederile se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din 

prezenta ordonanţă de urgenţă. 

    a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind: 

    (i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F  

F. CONSTRUCTII 

41 Constructii de cladiri 

411 Dezvoltare ( promovare ) imobiliara 

4110 Dezvoltare ( promovare ) imobiliara 

412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

42 Lucrari de geniu civil 

421 Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate 

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 

4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane. 

4213 Constructia de poduri si tuneluri 

422 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare 

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii 

429 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti 
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4291 Constructii hidrotehnice 

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. 

43 Lucrari speciale de constructii 

431 Lucrari de demolare si de pregatire a terenului 

4311 Lucrari de demolare a constructiilor 

4312 Lucrari de pregatire a terenului 

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 

432 Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii 

4321 Lucrari de instalatii electrice 

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 

4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii 

433 Lucrari de finisare 

4331 Lucrari de ipsoserie 

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 

4339 Alte lucrari de finisare 

439 Alte lucrari speciale de constructii 

4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii 

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 

 

    (ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri 

CAEN: 

    2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate; 

    2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic; 

    2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă; 

    2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 

    2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii; 

    2363 - Fabricarea betonului; 

    2364 - Fabricarea mortarului; 

    2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 

    2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 

    2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; 

    1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii; 

    2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; 

    2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; 

    0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, 

ghipsului, cretei şi a ardeziei; 

    0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; 

    711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică; 


