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Salariu mediu net în Administraţia publică - 2242 lei - în top
10. Salariu mediu net în Bucureşti a atins de 1670 lei. Costul
orar al forţei de muncă a crescut în România cu 23%.
Câştigul salarial mediu în luna iulie 2008
În luna iulie 2008, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1769 lei, cu 1,8% mai
mare faţă de luna precedentă.
Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1308 lei, în creştere faţă de luna precedentă
cu 35 lei (2,7%).
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în
activităţile de transporturi aeriene (3214 lei), iar cele mai mici în prelucrarea lemnului şi a
produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei (732 lei). În administraţia publică salariu
mediu net a ajuns la 2292 lei.
Top 10 cele mai ridicate salarii medii nete
Ramura
Transporturi aeriene
Intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor
de asigurări şi ale caselor de pensii)
Fabricarea produselor din tutun
Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea
cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze şi apă
Informatică şi cercetare-dezvoltare
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe
Administraţie publică
Activităţi de asigurări şi ale caselor de pensii (cu
excepţia celor din sistemul public de asigurări
sociale)
Poştă şi telecomunicaţii

Salariu mediu
net (RON)
3214
3164
2725
2681
2440
2382
2348
2292
2242

1959

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum
Indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2008 faţă de luna precedentă, calculat ca
raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost
de 102,0%.
Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 124,8%, cu 2,5
puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna iunie 2008.
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Iulie 2008 comparativ cu iulie 2007
Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut
cu 25,8%.
Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a înregistrat o
creştere cu 15,4%.

Salariu mediu net la nivel judeţean
În plan teritorial, în luna iunie, cele mai ridicate salarii medii nete s-au înregistrat în
Bucureşti - 1.670 lei, urmată în top de judeţele Ilfov, Sibiu, Cluj, Gorj toate peste nivelul
mediu. Caştiguri medii nete apropiate de cel înregistrat la nivel naţional, dar sub acesta,
au fost consemnate în judeţele Constanţa - 1.224 lei, Iaşi - 1.223 lei, Timiş - 1.222 de lei,
Olt - 1.218 lei şi Mehedinţi - 1.217 lei.
Cel mai mic salariu mediu din ţară s-a înregistrat în judeţul Harghita - 852 de lei. Salarii
de 1.000 lei net se câştigă în alte zece judeţe: Teleorman - 917 lei, Vaslui - 925 de lei,
Maramureş - 926, Covasna - 955, Neamţ - 962, Vrancea - 971, Bihor - 979, Suceava 987, Alba şi Ialomiţa - 995 lei.
Top 10 salarii medii nete pe judeţe (iunie 2008)
Judet
Salariu mediu
net (RON)
Bucureşti
1670
Ilfov
1492
Sibiu
1365
Cluj
1346
Gorj
1338
Constanţa
1224
Iaşi
1223
Timiş
1222
Olt
1218
Mehedinţi
1217

Costul orar al forţei de muncă a crescut în România cu 23% în
trimestrul doi din 2008 comparativ cu perioada similară a anului
precedent
Această cifră plasează ţara noastră pe locul doi în Uniunea Europeana la acest capitol. În
termeni nominali, costul orar al forţei de muncă a crescut, în ritm anual, cu 23% în
perioada aprilie - iunie 2008, după un avans de 19,6% în primul trimestru din 2008 şi o
creştere de 21,6% în trimestrul patru 2007.
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În trimestrul doi 2008, cea mai ridicată creştere a costurilor cu forţa de muncă s-a
înregistrat în Letonia - 24,8%, România - 23%, Bulgaria - 21,9%, Lituania - 18,2% şi
Estonia - 16,9%.

În aceiaşi perioadă, cea mai mică creştere a costurilor cu forţa de muncă, s-a înregistrat în
Germania - 0,7%, Malta - 1,8% şi Suedia - 2,2%.
Pe sectoare de activitate, costurile cu forţa de muncă în România au crescut în trimestrul
doi 2008, comparativ cu perioada similară din 2007, cu 25,3% în industrie, cu 25,7% în
construcţii şi cu 20,3% în servicii.
Pe ansamblul ţărilor Uniunii Europene (EU 27) costul orar al forţei de muncă acrescut cu
3,4% în trimestrul doi comparativ cu 4,4% în trimestrul precedent al anului 2008.
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