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Domeniul: Piața forței de muncă

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT1), PE TOTAL ȚARĂ, ÎN LUNA
OCTOMBRIE 2019 A FOST DE 5090 LEI ŞI CEL NET DE 3116 LEI


În luna octombrie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut, pe total țară, a fost de 5090 lei, cu
49 lei (+1,0%) mai mare decât în luna septembrie 2019.



Câştigul salarial mediu nominal net, pe total țară, a fost de 3116 lei, în creştere față de luna
precedentă cu 34 lei (+1,1%).



Valoarea cea mai mare a câştigului salarial mediu nominal net s‐a înregistrat în activități
de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) (7118 lei), iar cea
mai mică în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1801 lei).

Octombrie 2019 comparativ cu Septembrie 2019
În luna octombrie 2019, în majoritatea activităților din sectorul economic2) , nivelul câştigului salarial mediu
net a fost mai mare decât în luna septembrie 2019 ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime
trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau al 13‐lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti,
sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial
mediu net s‐au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte), cât şi
a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net, în luna octombrie 2019, față de luna
precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi
optice (+9,8%); industria metalurgică (+5,2%); fabricarea altor mijloace de transport (+4,6%); fabricarea
echipamentelor electrice (+3,5%); transporturi pe apă (+3,4%); intermedieri financiare, cu excepția activităților
de asigurări şi ale fondurilor de pensii (+3,4%); activități de cercetare‐dezvoltare (+3,0%).
Scăderile câştigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna
septembrie 2019 de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte
fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de
nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte), precum şi de angajările în
unele activități economice, de personal cu câştiguri salariale mai mici față de medie.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, în luna octombrie 2019, față de luna
precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: extracția petrolului brut şi a gazelor naturale (‐19,4%);
fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (‐17,6%); fabricarea
produselor din tutun (‐7,8%); activități de editare (‐7,6%); activități de producție cinematografică, video şi de
programe de televiziune; înregistrări audio şi activități de editare muzicală, activități de difuzare şi transmitere
de programe (‐4,5%); activități de servicii anexe extracției (‐3,0%).

______________
1)

vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiții.

2)

exclusiv activitățile de administrație publică, învățământ, sănătate şi asistență socială
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În sectorul bugetar3) , în luna octombrie 2019, s‐au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net
comparativ cu luna precedentă , astfel: învățământ (+3,8%, ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu
ora a cadrelor didactice), în administrație publică (+1,3%) respectiv în sănătate şi asistență socială (+0,8%).

Octombrie 2019 comparativ cu Octombrie 2018
Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,6%.

Câştigul salarial în raport cu evoluția prețurilor de consum
Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele
prețurilor de consum, în luna octombrie 2019, a fost de 100,7% față de luna precedentă şi de 110,8% față de
luna octombrie 2018.
Față de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 214,2%, cu 1,4 puncte procentuale mai
mare față de cel înregistrat în luna septembrie 2019.

Informații suplimentare:
1)
Câştigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din
profitul net şi din alte fonduri (exclusiv sumele compensatorii, sumele plătite retroactiv ca urmare a câştigării în
instanță a drepturilor băneşti aferente anilor anteriori) la numărul mediu al salariaților.
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultați Precizările Metodologice.
Câştigurile salariale medii lunare brute şi nete, pe total țară, sunt prezentate în Anexă.
Compartimentul de sinteză, coordonare,diseminare şi relații cu publicul
e‐mail: tele@salaj.insse.ro
Tel: 0260 611298
__________________
3)

Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”
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