
EȘTI EȘTI PROTEJAT!  INFORMAT,

ȘTII CĂ
Legislația în vigoare îți oferă următoarele drepturi?

FEDERAȚIA GENERALĂ 
A  S I N D I C AT E L O R

F A M I L I A

Această Broșură

ESTE PENTRU TINE!

Lucrezi în
CONSTRUCȚII?

Telefon: 0213 123 886 
Mobil:   0722 609 330 
E - m a i l : o f f i c e @ f g s . r o

NE POȚI CONTACTA AICI !

Intrarea Biserica Doamnei nr.3, Sector 3 

PROGRAMUL DE MUNCĂ

Prin lege, pentru salariații angajați cu normă 
întreagă, durata normală a timpului de muncă este 
de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.
Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate 
depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele 
suplimentare.
Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include 
și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de 
ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de 
muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni 
calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe 
săptămână.
În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă 
este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză 
de masă.

SALARIUL MINIM

Salariul de bază minim brut în 
sectorul de construcții garantat în 
plată, fără a include sporuri și alte 
adaosuri, este de 3.000 lei lunar, 
pentru un program normal de 
lucru în medie de 167,333 ore pe 
lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Repausul săptămânal este de 48 
de ore consecutive, de regulă 
sâmbăta și duminica.

TIMPUL DE ODIHNĂ

Salariaţii au dreptul între două zile 
de muncă la un repaus care nu 
poate fi mai mic de 12 ore 
consecutive.

Sărbătorile legale în care nu 
se lucrează, nu sunt incluse în 
durata concediului de odihnă 
anual.

CONCEDIUL ANUAL

Durata minimă a concediului 
de odihnă anual este de 20 de 
zile lucrătoare.

FGS
FAMILIA

BRAȘOV
Reprezentanța România Central

Mobil: 0744 425 204

CLUJ NAPOCA
Reprezentanța Transilvania

Mobil: 0752 064 408

TIMIȘOARA
Reprezentanța Banat 

Mobil: 0741 253 463

IAȘI
Reprezentanța Moldova

Mobil: 0752 064 407

SUCEAVA
Mobil: 0753 569 387

București - Sediul Central
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Dragul meu coleg,

Fac parte din Federația Europeană a Sindicatelor (EFBWW) și din Federația 
Internațională din Construcții și Lemn BWI.

Prin acest mesaj vreau să îți spun ce pot face pentru tine, 
pentru a proteja munca și drepturile tale, pentru a-ți da 
răspunsuri la întrebările sau nelămuririle pe care le ai și pentru 
a-ți aduce la cunoștință serviciile pe care ți le pot oferi.

Îți pot da informații în legătură cu contractul tău individual de 
muncă, despre serviciile oferite de Casa Socială a 
Constructorilor, despre modul în care poți să te califici sau 
recal i f ic i  înt r -o meser ie pr in Casa de Meseri i  a 
Constructorilor și îți pot spune despre toate celelalte drepturi 
ce ți se cuvin din raportul de muncă. Îți pot da sfaturi și te pot 
ajuta în litigii de muncă sau în acțiuni legale ca să îți poți 
recupera salarii neplătite de către angajator, sau pot să te 
ajut să îți iei adeverințe de vechime necesare ieșirii la pensie. 

Îți voi putea răspunde la întrebări și îți voi spune tot ce pot face pentru tine și, dacă pot, 
și pentru familia ta.

Mă poți suna, contacta pe e-mail sau, și mai bine, poți veni la sediul nostru având 
astfel ocazia să ne cunoaștem. 

Mă numesc FGS Familia și sunt o Federație Sindicală care reprezintă lucrătorii din 
sectorul construcțiilor și din cel de producere a materialelor de construcții. 

Cu prietenie, 
Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA

Te aștept să te alături familiei noastre și îți multumesc 
pentru atenția acordată!

Mă găsești la sediile noastre din Brașov, Iași, 
Suceava, Timișoara, Cluj dar și la sediul central din 
București. 

Activitatea de construcții nu are caracter 
sezonier.

Pe perioada de întrerupere, se plătesc toate contribuțiile 
sociale, iar contractul individual de muncă nu se întrerupe.

Constructorii semnează, de regulă, 
contracte pe mai mulți ani, iar activitatea lor 
se întrerupe pe timp nefavorabil.

În aceste condiții o soluție o reprezintă 
Casa Socia lă  a  Constructor i lor 
(www.casoc.ro) care asigură, pe timpul întreruperii lucrărilor, 
indemnizații în cuantum lunar egal cu 75% din media pe 
ultimele trei luni a salariilor medii brute. Indemnizaţia se 
acordă proporţional cu perioada de întrerupere a activității, 
dar nu mai mult de 90 zile calendaristice, în intervalul 1 
noiembrie – 31 martie.

PROTECȚIA SOCIALĂ

Fondată 1998

Ai lucrat sau  lucrezi în construcții în ITALIA? 

de salariu la fondul de construcții? 

Știi că, pe lângă plata zilnică, ai dreptul la o 

ASIGURARE SUPLIMENTARĂ 

FEDERAȚIA GENERALĂ 
A  S I N D I C AT E L O R

F A M I L I A

CONTACTEAZĂ  INCA - FILLEA România  biroul

pentru a verifica dacă există sume neîncasate pe numele tău

Tel: 0752 249 803 

e-mail: romania@inca.it

Este posibil să ai sume de bani strânse pe care nu le-ai ridicat.

București, Strada Buzești, 59 
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