
Anexa III 

 

Gruparea ramurilor, subramurilor şi activităţilor necuprinse în art. 26 din 

lege 

 

GRUPA I 

- Industria minieră: unele unităţi mari şi complexe de extracţie subterană a 

minereurilor care aplică la muncitori nivelul B de retribuire. 

 

GRUPA II 

- Industria minieră: unităţi pentru prepararea minereurilor de metale rare. 

- Industria energiei electrice şi termice: întreprinderi nuclearo-electrice. 

 

GRUPA III 

- Industria minieră: unităţi de exploatare la zi a cărbunelui şi a minereurilor 

feroase şi neferoase; unele unităţi de preparare a cărbunelui şi a minereurilor 

feroase şi neferoase cu nivel tehnic deosebit; unele unităţi de extracţie subterană 

a minereurilor nemetalifere care aplică la muncitori nivelul C de retribuire. 

- Comerţ exterior. 

- Institute şi centre de proiectare (personalul de conducere şi de execuţie de 

proiectare). 

- Centre de calcul electronic (personalul de conducere şi de execuţie de 

specialitate). 

 

GRUPA IV 

- Construcţii-montaj: trusturi şi întreprinderi de gradul II-VI; şantiere şi 

loturi. 

- Industria chimică: unităţi producătoare de îngrăşăminte chimice; chimizarea 

petrolului şi gazului metan; clorosodice; coloranţi; fibre şi fire chimice; 

detergenţi sintetici; sinteze, medicamente şi reactivi; insecto-fungicide; pigmenţi 

anorganici; unităţi de producere a anvelopelor; unele unităţi de prelucrare a 

cauciucului cu nivel tehnic deosebit. 

- Industria construcţiilor de maşini: unităţi de construcţii de maşini şi ateliere 

mecanice care aplică la muncitori nivelul B de retribuire. 

- Industria energiei electrice şi termice: unităţi care aplică la muncitori nivelul 

B sau C de retribuire. 

- Industria minieră: unităţi pentru extracţia subterană a minereurilor nemetalifere 

care aplică la muncitori nivelul C de retribuire; unităţi de extracţie subterane a 

sării; unităţi pentru prepararea minereurilor feroase şi neferoase; unităţi pentru 

prepararea cărbunelui. 

- Industria materialelor de construcţii: unităţi mixte pentru extragerea, 

prelucrarea şi montarea marmurei şi pietrei de construcţii. 

- Industria materialelor refractare. 

- Industria poligrafică: unităţi cu nivel tehnic deosebit. 

- Industria celulozei şi hîrtiei. 

- Exploatarea stufului. 

- Agricultură: staţiuni experimentale; Întreprinderea agricolă de stat "Insula mare 

a Brăilei" şi alte unităţi agricole importante cum ar fi: centre republicane de 

creşterea şi selecţia animalelor; laboratoare centrale sanitar-veterinare, 

fitosanitare, pentru controlul alimentelor, medicamentelor şi produselor biologice, 

centre de încercarea soiurilor şi altele asemănătoare; întreprinderi pentru 

producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor (exclusiv activitatea de 

industrializare) precum şi activitatea de producţie agricolă din cadrul unităţilor 

de în şi cînepă şi din întreprinderi şi complexe pentru legume şi fructe. 

- Unităţi de utilaj construcţii şi transport cu nivel tehnic deosebit. 

- Unităţi de exploatare şi întreţinere a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare; 

gospodărirea apelor; cadastru şi organizarea teritoriului. 

- Transporturi auto: unele unităţi mari şi complexe. 

- Telecomunicaţii. 

- Industria produselor metalice şi electrice de consum: unele unităţi complexe sau 



cu nivel tehnic deosebit. 

- Circulaţia mărfurilor: Direcţia generală comercială a municipiului Bucureşti; 

întreprinderi de hoteluri cu cel mai înalt nivel de deservire; birouri de turism în 

străînătate; bazele de aprovizionare tehnico-materială (inclusiv filialele 

acestora) subordonate Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului 

Gospodăririi Fondurilor Fixe; bazele de aprovizionare tehnico-materială şi Baza de 

aprovizionare specializată cu produse de uz zooveterinar subordonate Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare; unele baze şi întreprinderi de aprovizionare 

tehnico-materială mari şi complexe subordonate altor organe centrale. 

- Unităţi de prelucrare a materialelor metalice refolosibile. 

- Direcţii de întreţinere a drumurilor şi podurilor. 

- Direcţia generală pentru dezvoltarea construcţiilor de locuinţe social-culturale 

şi administraţie locativă a municipiului Bucureşti; Grupul întreprinderilor de 

gospodărie comunală a municipiului Bucureşti. 

- Sucursalele băncilor. 

 

GRUPA V 

- Industria de prelucrare a cauciucului: unităţi necuprinse în grupa IV. 

- Agricultură: întreprinderi de în şi cînepă; întreprinderi şi complexe pentru 

legume şi fructe (exclusiv activităţile cuprinse la grupele IV şi VI; unităţi şi 

subunităţi mari şi complexe de industrializare din cadrul unor întreprinderi pentru 

producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor; 

- Industria alimentară: unele unităţi de industrie alimentară cu nivel tehnic 

deosebit din subramurile cuprinse în grupa VI. 

- Industria poligrafică. 

- Industria minieră: unităţi de exploatare la zi a minereurilor nemetalifere, 

inclusiv prepararea acestora, care aplică la muncitori nivelul C de retribuire. 

- Industria chimică: unităţi necuprinse în grupa IV. 

- Exploatarea conductelor magistrale de gaz metan, transport ţiţei şi produse 

petroliere prin conducte. 

- Industria lemnului: unităţi de prelucrare a lemnului necuprinse în grupa IV; 

unele unităţi de industrializare a lemnului cu nivel tehnic deosebit. 

- Silvicultură. 

- Gospodăria comunală: grupurile şi întreprinderile judeţene de gospodărie comunală 

şi locativă; unităţi de distribuţie a apei; staţii de captare; staţii de epurare a 

apei şi reţeaua de canalizare; transportul orăşenesc, inclusiv substaţiile 

electrice de tracţiune; ateliere de reparaţii mijloace de transport; prestaţii în 

construcţii, inclusiv întreţinerea fondului locativ; unele unităţi mari şi complexe 

de producere de material dendricol şi floricol. 

- Telecomunicaţii: unele funcţii din activitatea de exploatare poştală. 

- Unităţi de utilaj construcţii şi transporturi. 

- Industria materialelor de construcţii: unităţi cu nivel tehnic deosebit. 

- Circulaţia mărfurilor: direcţiile comerciale judeţene; unele oficii judeţene de 

turism, agenţii de turism şi unităţi hoteliere şi de alimentaţie publică mari şi 

complexe care au un înalt nivel de deservire sau care au o pondere ridicată în 

deservirea turiştilor străini; unele întreprinderi balneoclimaterice mari şi 

complexe, care deservesc turişti străini; unele agenţii mari şi complexe ale 

întreprinderilor de stat pentru comerţ exterior; filialele de aprovizionare ale 

Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare; unele unităţi complexe de 

aprovizionare tehnico-materială; unităţi de contractare, preluare, prelucrare, 

condiţionare şi valorificare a cerealelor, plantelor tehnice, seminţelor şi 

materialului săditor; oficiile farmaceutice. 

- Industria locală: întreprinderile judeţene de industrie locală; unităţi care 

produc bunuri metalice şi electrice de consum; unele unităţi cu producţie complexă 

sau cu nivel tehnic deosebit. 

- Sucursalele Administraţiei Asigurărilor de Stat şi Casei de Economii şi 

Consemnaţiuni şi filialele băncilor. 

 

GRUPA VI 

- Industria uşoară: unităţi de preindustrializare, sortare şi formare partizi piei. 

- Industria alimentară: întreprinderi de producţie a uleiului; unităţi de spirt; 

amidon; unele întreprinderi mari şi complexe sau cu nivel tehnic deosebit, de 



tutun, ţigarete, produse zaharoase. 

- Industria săpunului şi cosmeticelor. 

- Industria lemnului: unităţi necuprinse în grupele IV şi V. 

- Industria materialelor de construcţii: cariere, balastiere sau alte unităţi cu 

proces de producţie mecanizat. 

- Circulaţia mărfurilor: oficiile judeţene şi agenţiile de turism; complexe de 

hoteluri şi restaurante; unele unităţi importante balneo-climaterice; 

întreprinderile comerciale interjudeţene de comerţ cu ridicata şi combustibil; baze 

(întreprinderi) şi alte unităţi de aprovizionare tehnico-materială; agenţiile 

întreprinderilor de stat pentru comerţ exterior; unităţi de contractări-achiziţii 

şi industrializarea (prelucrarea) produselor animale şi vegetale; funcţiile de 

execuţie economice şi de altă specialitate din subunităţile de valorificare a 

cerealelor şi plantelor tehnice; unele filiale şi sucursale mari şi complexe din 

circulaţia mărfurilor şi turism; oficiile de valorificare a legumelor şi fructelor; 

centrele de librării; funcţiile de revizori contabili, economişti-merceologi şi 

merceologi din unităţile de circulaţia mărfurilor din grupa VII. 

- Agricultură: unităţi pentru producerea nutreţurilor combinate şi staţii de 

deshidratat furaje verzi; unităţi de preparate agroalimentare; unităţi importante 

de industrializare a legumelor şi fructelor; topitorii de în şi cînepă. 

- Gospodăria comunală: unităţi de producere de material dendricol şi floricol. 

- Sucursalele Loto-Pronosport şi filialele Casei de Economii şi Consemnaţiuni. 

- Întreprinderile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru recuperarea şi 

valorificarea materialelor refolosibile. 

 

GRUPA VII 

- Industria alimentară: unităţi necuprinse în grupele V şi VI. 

- Circulaţia mărfurilor: unităţi din ramura circulaţia mărfurilor şi turism 

necuprinse în grupele IV, V şi VI; întreprinderi cinematografice. 

- Industria materialelor de construcţii; unităţi necuprinse în grupele IV-VI. 

- Gospodăria comunală: unităţi necuprinse în grupele V şi VI. 

NOTĂ: 

a) Încadrarea într-o grupă superioară de ramuri a unor centrale, întreprinderi, 

unităţi şi subunităţi, precum şi a unităţilor mari, complexe, sau cu nivel tehnic 

deosebit din ramurile ale căror activităţi sînt cuprinse în mai multe grupe de 

ramuri sau a unor funcţii tehnice şi de altă specialitate, se poate face anual, 

odată cu aprobarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, sau la 

înfiinţare, în cazul unităţilor noi, prin decret al Consiliului de Stat. 

b) La secţiile (atelierele) de producţie sau alte subunităţi organizate la nivelul 

acestora, a căror activitate de bază se găseşte în alte ramuri decît cea a 

unităţilor în care sînt organizate, retribuţia tarifară se stabileşte astfel: 

- cînd sînt organizate în unităţi care aplică niveluri de retribuire mai mari se 

acordă grupe de ramuri în care se încadrează activitatea pe care o desfăşoară; 

- cînd sînt organizate în unităţi care aplică niveluri de retribuire mai mici se 

acordă cel mult nivelul grupei de ramuri în care să încadrează activitatea pe care 

o desfăşoară. 


