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Precizările metodologice din pagina 4 a Comunicatului de presă 

 
Efectivul salariaţilor la 31 decembrie 2011 a fost de 4660,5 mii persoane (mai mare cu 79,5 
mii persoane faţă de anul precedent), iar numărul mediu al salariaţilor în cursul anului 
2011 a fost de 4348,7 mii persoane (în scădere faţă de anul 2010 cu 27,3 mii persoane).  
Câştigul salarial mediu lunar net a fost de 1444 lei, depăşindu-l pe cel al anului 1990 cu 
21,3% în termeni reali (exprimat în raport cu evoluţia preţurilor de consum ale populaţiei). 
Câştigul salarial mediu lunar brut pe total economie a fost de 1980 lei. 
Angajatorii au cheltuit în medie pe o lună 2569 lei/salariat.  

C â ş t i g u l  s a l a r i a l  m e d i u   
Câştigul salarial mediu brut lunar pe total economie realizat în anul 2011 (1980 lei) a fost cu 
4,1% (+78 lei) mai mare decât cel din anul 2010. Câştigul salarial mediu net lunar la nivelul 
economiei naţionale (1444 lei) a înregistrat o creştere de 3,8% (+53 lei), comparativ cu anul 
precedent. 

Cele mai mari câştiguri salariale medii nete, superioare mediei pe economia naţională, s-au 
realizat în anul 2011 în: intermedieri financiare şi asigurări (de 2,4 ori), informaţii şi comunicaţii 
(de 2,1 ori), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat cu 93,0%, industria extractivă cu 78,5%, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice cu 
42,7%, administraţie publică cu 32,2%, transport şi depozitare cu 9,4%. 

Figura 1. Câştigul salarial mediu brut şi net pe activităţi economice  
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Câştigurile salariale medii lunare nete care s-au situat la cea mai mare distanţă sub media pe 
economie au fost în: hoteluri şi restaurante (-41,8%), alte activităţi de servicii (-41,0%), activităţi 
de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-33,1%), agricultură, silvicultură şi pescuit 
(-27,7%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-25,5%), sănătate şi asistenţă socială  
(-16,2%), comerţ (-15,0%), construcţii (-13,6%), tranzacţii imobiliare (-12,2%).  

În anul 2011, indicele câştigului salarial real (exprimat ca raport între indicele câştigului salarial 
nominal net şi indicele preţurilor de consum al populaţiei) a fost de 121,3% faţă de anul 1990,  
mai mic cu 7,0 puncte procentuale faţă de anul 2009, respectiv cu 2,3 puncte procentuale faţă 
de anul 2010. 

Femeile au câştigat în medie cu 250 lei mai puţin decât bărbaţii, realizând un câştig salarial brut 
lunar de 1848 lei (faţă de 2098 lei al bărbaţilor) şi un câştig salarial net lunar de 1349 lei (faţă de 
1530 lei al bărbaţilor).  

Bărbaţilor le revin câştiguri salariale medii lunare nete superioare femeilor în majoritatea 
activităţilor economice, cele mai mari diferenţe (peste 25%) regăsindu-se în: intermedieri 
financiare şi asigurări (34,7%), alte activităţi de servicii (29,8%) şi industria prelucrătoare 
(28,3%). 

În profil teritorial, pe judeţe, câştigul salarial mediu lunar net în anul 2011 s-a situat sub media 
pe economie în 36 dintre judeţe. Cel mai scăzut nivel (1043 lei) s-a înregistrat în judeţul 
Maramureş, cu 27,8% mai puţin decât media pe economie. La polul opus s-a situat câştigul 
salarial mediu lunar net realizat în Municipiul Bucureşti (2114 lei), cu 46,4% peste media pe 
economie. 

Costul mediu al forţei de muncă  
Costul mediu lunar al forţei de muncă a fost în anul 2011 de 2569 lei/salariat, în creştere cu 
3,7% faţă de anul precedent.  

Comparativ cu media pe economie se observă abateri semnificative pe activităţi economice, 
valori pozitive înregistrându-se în activităţile: intermedieri financiare (de 2,4 ori), industria 
extractivă, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat, informaţii şi comunicaţii (de 2,0 ori), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 
(+41,0%), transport şi depozitare (+9,5%), administraţie publică (+5,5%). În celelalte activităţi 
costul mediu lunar s-a situat aproape sau sub nivelul mediu pe ţară, cel mai scăzut fiind în 
hoteluri şi restaurante (-43,3%). 

Numărul mediu al salariaţilor 
În anul 2011 numărul mediu al salariaţilor a fost de 4348,7 mii persoane, în scădere faţă de anul 
precedent cu 27,3 mii persoane.  
Bărbaţii predomină în rândul salariaţilor (2300,3 mii persoane, respectiv 52,9% din totalul 
numărului mediu de salariaţi). Faţă de anul anterior, numărul mediu de bărbaţi salariaţi a crescut 
cu 9,2 mii persoane, iar numărului femeilor salariate a scăzut cu 36,5 mii persoane. 

Repartizarea salariaţilor pe sectoare economice arată că majoritatea se regăseau în sectorul 
terţiar, ponderea acestora reprezentând 61,1% în anul 2011. În sectorul secundar (industrie şi 
construcţii) lucrau 36,6% dintre salariaţi, iar în cel primar numai 2,3%. 

Activităţile din construcţii şi industria extractivă sunt desfăşurate cu preponderenţă de bărbaţi, 
aceştia reprezentând 86,4%, respectiv 84,1% din totalul salariaţilor. Activităţile caracterizate prin 
grad pronunţat de “feminizare” al forţei de muncă salariate sunt cele de: sănătate şi asistenţă 
socială (79,4% din numărul total al salariaţilor din ramură), învăţământ (68,4%), intermedieri 
financiare şi asigurări (68,2%), hoteluri şi restaurante (61,1%). 
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Figura 2. Distribuţia salariaţilor pe sexe şi activităţi economice, în anul 2011 
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Efectivul salariaţilor la 31 decembrie 2011 
Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului 2011 a fost de 4660,5 mii persoane; comparativ cu 
sfârşitul anului 2010, efectivul salariaţilor a înregistrat o creştere cu 79,5 mii persoane.  

În profil regional efectivul salariaţilor a înregistrat creşteri în toate regiunile faţă de sfârşitul 
anului 2010, regiunea Bucureşti-Ilfov având cea mai mare creştere (+27,8 mii persoane). 
Totodată, comparativ cu celelalte regiuni ale ţării, în regiunea Bucureşti-Ilfov se concentrează 
cea mai mare parte din efectivul salariaţilor din economie, respectiv peste o cincime. 

Regiunile în care activităţile sectorului primar depăşesc sau sunt egale cu ponderea medie pe 
ţară (2,1% pe total economie) sunt: Sud-Muntenia (3,7%), Sud-Est (3,3%), Nord-Est (3,0%), 
Vest (2,6%) şi Sud–Vest Oltenia (2,1%).  

Figura 3. Distribuţia efectivului de salariaţi pe regiuni şi sectoare de activitate la sfârşitul anului 2011 
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Servicii comerciale*) Servicii sociale **)
Industrie şi Construcţii Agricultură, Silvicultură, Piscicultură

*) Sectorul serviciilor comerciale cuprinde activităţile conform CAEN Rev.2: comerţ, hoteluri şi restaurante, transport şi depozitare, 
informaţii şi comunicaţii, intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, 
activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, alte activităţi de servici.  
**) Sectorul serviciilor sociale cuprinde activităţile conform CAEN Rev.2: administraţie publică (exclusiv forţele armate şi asimilaţi), 
învăţământ (inclusiv cca. 4% sector privat), sănătate şi asistenţă socială (inclusiv cca. 9% sector privat), activităţi de spectacole, 
culturale şi recreative (inclusiv cca. 44% sector privat).  
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Regiunile care concentrează o proporţie semnificativă a salariaţilor în sectorul industriei şi 
construcţiilor sunt: Vest, Centru, Sud-Muntenia, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia (45,4%, 43,0%, 
40,9%, 40,4%, 39,2%, faţă de 36,5% media pe ţară). 
Cea mai mare pondere a salariaţilor din serviciile comerciale se regăseşte în regiunea 
Bucureşti-Ilfov (59,9% faţă de 40,5% pe total economie), iar în sectorul serviciilor sociale cea 
mai mare pondere s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (28,5% faţă de 20,9% media pe ţară). 

La sfârşitul anului 2011, efectivul salariaţilor din societăţile cu capital privat a fost majoritar 
(71,7%) şi a înregistrat o creştere cu 4,3% comparativ cu anul precedent. 

Distribuţia salariaţilor după forma juridică a întreprinderilor în care lucrează arată că cei angajaţi 
în societăţile comerciale au reprezentat 76,3% din efectivul total de salariaţi, în creştere cu 4,1% 
faţă de anul precedent.  

 

Precizări metodologice 
1. Sursa datelor o constituie Cercetarea statistică selectivă asupra costului forţei de muncă (S3) 

care se realizează anual, în conformitate cu recomandările şi standardele Uniunii Europene prevăzute 
în Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr.530/1999 privind statisticile structurale 
asupra câştigurilor şi costului forţei de muncă, Regulamentul Comisiei Europene nr.1726/1999 de 
implementare a Regulamentului Consiliului şi Parlamentului European nr.530/1999, referitor la 
definiţia şi transmiterea informaţiilor privind costul forţei de muncă şi Regulamentul Comisiei Europene 
nr.1737/2005 de amendare a Regulamentului Comisiei Europene nr.1726/1999 referitor la definiţia şi 
transmiterea informaţiilor privind costul forţei de muncă. 

2. Cercetarea s-a realizat pentru anul 2011 pe un eşantion reprezentativ la nivelul economiei naţionale şi 
al activităţilor economice (nivel diviziune - două caractere) conform CAEN Rev.2 şi în profil teritorial, la 
nivel de macroregiune, regiune de dezvoltare şi judeţ (nivel secţiune). Unităţile economice cu 50 
salariaţi şi peste au fost cuprinse exhaustiv în cercetare. Unităţile din sectorul bugetar sunt cuprinse 
exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la 
nivelul consiliilor locale comunale s-au cules pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ 
(cca.770 de unităţi).  

3. Volumul eşantionului a cuprins circa 25000 de agenţi economici şi instituţii publice din toate activităţile 
economiei naţionale. Rata globală de non-răspuns a fost de 7,5%*) iar cea de refuz de 2,53%.  

Definiţii: 

 Efectivul salariaţilor la 31.XII reprezintă numărul de salariaţi angajaţi cu contract individual de 
muncă pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv cei cu contract de muncă/raport de serviciu 
suspendat). Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate şi cei care cumulează mai multe 
funcţii şi nu au funcţia de bază la unitatea raportoare. 

 Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor 
zilnice de salariaţi (exclusiv cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat) din 
întregul an, inclusiv din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare împărţită 
la numărul total al zilelor calendaristice (365 zile) precum şi salariaţii al căror contract individual de 
muncă a fost suspendat din iniţiativa angajatorului (în cazul întreruperii temporare a activităţii) şi au 
beneficiat de o indemnizaţie din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, conform 
legislaţiei în vigoare. În efectivul zilnic al salariaţilor luat în calculul numărului mediu, nu se cuprind: 
salariaţii aflaţi în concedii fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate. În zilele de repaus 
săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare se ia în calcul ca efectiv zilnic numărul salariaţilor 
din ziua precedentă, mai puţin cei al căror contract de muncă /raport de serviciu a încetat în această 
zi. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul 
de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calculul numărului mediu se 
includ numai persoanele care au fost plătite. 

 Câştigul salarial mediu brut lunar s-a determinat prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de 
salarii (inclusiv premiile ocazionale şi anuale), la care s-au adăugat sumele plătite din profitul net şi 
alte fonduri la numărul mediu al salariaţilor şi la numărul de luni ale anului. 

                                                 
*) Cauzele de non-răspuns care intră în calcul: refuz de răspuns, unităţi necontactate, unităţi neidentificate, unităţi care 
nu prezintă interes pentru lucrare şi unităţi definitiv fără activitate 
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 Câştigul salarial mediu net lunar a rezultat prin scăderea din sumele brute plătite aferente câştigului 
salarial mediu brut lunar a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a contribuţiei 
individuale de asigurări sociale de stat, a contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 
şi a impozitului corespunzător, rezultatul fiind împărţit la numărul mediu al salariaţilor şi la numărul de 
luni ale anului. 

 Costul mediu lunar pe un salariat s-a obţinut prin raportarea cheltuielilor unităţii pentru forţa de 
muncă salariată la numărul mediu al salariaţilor şi numărul de luni ale anului. În cheltuielile unităţii 
pentru forţa de muncă nu au fost incluse transferurile de la bugetul statului către angajator pentru 
stimularea ocupării forţei de  muncă. 

 

Clasificări utilizate: 
• Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN Rev.2), armonizată cu clasificarea 

europeană în domeniu (NACE Rev.2): 
Cod CAEN Rev.2 

Nivel secţiune Denumirea activităţilor 

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 
B Industrie extractivă 
C Industrie prelucrătoare 
D Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,  apă caldă 

şi aer condiţionat 
E Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 
F Construcţii  
G Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor   
H Transport şi depozitare  
I Hoteluri şi restaurante  
J Informaţii şi comunicaţii 
K Intermedieri financiare şi asigurări  
L Tranzacţii imobiliare  
M Activităţi profesionale, şţiinţifice şi tehnice   
N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport  
O Administraţie publică *) 
P Învăţământ  
Q Sănătate şi asistenţă socială  
R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative  
S Alte activităţi de servicii  

            *) exclusiv forţele armate şi asimilaţi 
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică „Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă 
în anul 2011”, disponibilă utilizatorilor începând din data de 17 octombrie 2012. 

Următorul comunicat de presă va apărea în septembrie 2013. 
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Anexă 
Tabelul 1. Câştigul salarial mediu lunar brut şi net pe sexe şi activităţi economice 

- lei / persoană -
Total salariaţi Bărbaţi Femei Activităţi economice (CAEN Rev.2) 
Brut Net Brut Net Brut Net 

TOTAL 1980 1444 2098 1530 1848 1349 
A: Agricultură, silvicultură şi pescuit 1426 1044 1439 1053 1382 1012 
Total industrie 2017 1470 2266 1646 1686 1238 
   B: Industrie extractivă 3619 2577 3583 2553 3806 2705 
   C: Industrie prelucrătoare 1807 1324 2027 1479 1565 1153 
   D: Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 3876 2787 3921 2816 3728 2690 

   E: Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor,activităţi de decontaminare 1823 1333 1821 1332 1827 1337 

F: Construcţii 1704 1247 1658 1215 1991 1450 
G: Comerţ 1678 1227 1858 1355 1505 1103 
H: Transport şi  depozitare  2178 1580 2192 1591 2140 1550 
I: Hoteluri şi restaurante 1139 841 1211 893 1093 808 
J: Informaţii şi comunicaţii 4015 2965 4205 3117 3739 2744 
K: Intermedieri financiare şi asigurări 4727 3435 5737 4167 4257 3094 
L: Tranzacţii imobiliare  1746 1268 1863 1352 1594 1159 
M: Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2852 2061 2937 2126 2760 1990 
N: Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport 1316 966 1224 903 1517 1105 
O: Administraţie publică*) 2631 1909 2521 1841 2716 1961 
P: Învăţământ 1819 1316 2001 1450 1736 1254 
Q: Sănătate şi asistenţă socială 1648 1210 1806 1324 1607 1181 
R: Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative 1476 1076 1522 1113 1441 1049 
S: Alte activităţi de servicii 1162 852 1339 979 1025 754 

*) exclusiv forţele armate şi asimilaţi 
 
Tabelul 2. Câştigul salarial mediu lunar brut şi net pe sexe, macroregiuni, regiuni şi judeţe 

- lei / persoană - 
Total salariaţi Bărbaţi Femei Regiuni / Judeţe 

 Brut Net Brut Net Brut Net 
MACROREGIUNEA UNU 1699 1243 1789 1306 1601 1173 
REGIUNEA  NORD - VEST 1652 1208 1735 1267 1563 1145 
BIHOR 1492 1086 1606 1164 1372 1003 
BISTRIŢA – NĂSĂUD 1508 1107 1579 1159 1439 1056 
CLUJ 2012 1467 2104 1533 1907 1391 
MARAMUREŞ 1417 1043 1445 1065 1388 1020 
SATU - MARE 1517 1118 1542 1135 1490 1099 
SĂLAJ 1541 1135 1629 1196 1456 1076 
REGIUNEA  CENTRU 1749 1279 1844 1347 1643 1204 
ALBA 1683 1228 1813 1319 1551 1135 
BRAŞOV 1898 1385 1994 1453 1780 1302 
COVASNA 1465 1085 1446 1066 1486 1104 
HARGHITA 1431 1054 1463 1078 1397 1027 
MUREŞ 1711 1252 1805 1320 1608 1178 
SIBIU 1917 1398 2041 1487 1771 1294 

MACROREGIUNEA DOI 1694 1237 1794 1308 1584 1160 
REGIUNEA  NORD - EST 1638 1199 1694 1236 1581 1160 
BACĂU 1720 1256 1848 1345 1586 1163 
BOTOŞANI 1472 1074 1431 1039 1511 1108 
IAŞI 1841 1342 1919 1397 1762 1287 
NEAMŢ 1520 1114 1559 1140 1475 1082 
SUCEAVA 1547 1136 1572 1154 1521 1118 
VASLUI 1416 1046 1422 1049 1411 1043 
REGIUNEA  SUD - EST 1750 1276 1889 1375 1586 1159 
BRĂILA 1585 1160 1743 1274 1429 1048 
BUZĂU 1605 1177 1702 1241 1489 1100 
CONSTANŢA 1932 1403 2108 1529 1709 1243 
GALAŢI 1800 1310 1907 1386 1658 1208 
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Total salariaţi Bărbaţi Femei Regiuni / Judeţe 
 Brut Net Brut Net Brut Net 

TULCEA 1752 1276 1887 1373 1603 1170 
VRANCEA 1467 1078 1507 1108 1431 1051 

MACROREGIUNEA TREI 2486 1810 2612 1904 2343 1704 
REGIUNEA  SUD - MUNTENIA 1813 1321 1958 1423 1652 1208 
ARGEŞ 2021 1469 2156 1562 1871 1364 
CĂLĂRAŞI 1530 1123 1553 1138 1503 1106 
DÂMBOVIŢA 1717 1254 1904 1386 1524 1118 
GIURGIU 1695 1236 1865 1359 1498 1094 
IALOMIŢA 1575 1161 1662 1224 1482 1095 
PRAHOVA 1925 1400 2111 1532 1717 1253 
TELEORMAN 1570 1139 1687 1222 1432 1042 
REGIUNEA BUCUREŞTI - ILFOV 2865 2086 2977 2173 2738 1987 
ILFOV 2570 1862 2840 2061 2219 1604 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2902 2114 2995 2188 2798 2032 

MACROREGIUNEA PATRU 1827 1331 1981 1442 1645 1200 
REGIUNEA  SUD – VEST 
OLTENIA 1829 1330 2023 1469 1597 1164 
DOLJ 1840 1332 1956 1417 1705 1232 
GORJ 2114 1528 2457 1772 1626 1183 
MEHEDINŢI 1774 1298 1943 1419 1568 1150 
OLT 1670 1225 1885 1380 1436 1056 
VÂLCEA 1698 1241 1822 1326 1559 1145 
REGIUNEA VEST 1825 1332 1948 1422 1681 1228 
ARAD 1755 1286 1905 1395 1597 1172 
CARAŞ - SEVERIN 1577 1157 1690 1234 1434 1058 
HUNEDOARA 1632 1187 1813 1315 1430 1045 
TIMIŞ 2034 1483 2107 1539 1943 1412  
 
Tabelul 3. Costul mediu lunar pe activităţi economice 

Structura cheltuielilor directe şi 
indirecte în total cheltuieli Costul 

mediu 
lunar  Total 

cheltuieli 
Cheltuieli 

directe 
Cheltuieli 
indirecte Activităţi economice (CAEN Rev.2) 

- lei / 
persoană - - %- 

TOTAL 2569 100,0 77,7 22,3 
A: Agricultură, silvicultură şi pescuit 1859 100,0 77,7 22,3 
Total industrie 2682 100,0 76,5 23,5 
   B: Industrie extractivă 5140 100,0 72,1 27,9 
   C: Industrie prelucrătoare 2367 100,0 77,1 22,9 
   D: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer condiţionat 5236 100,0 75,3 24,7 
   E: Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor,activităţi de decontaminare 2429 100,0 77,7 22,3 
F: Construcţii 2215 100,0 77,7 22,3 
G: Comerţ 2128 100,0 78,4 21,6 
H: Transport şi  depozitare  2813 100,0 77,8 22,2 
I: Hoteluri şi restaurante 1457 100,0 78,4 21,6 
J: Informaţii şi comunicaţii 5194 100,0 77,4 22,6 
K: Intermedieri financiare şi asigurări 6112 100,0 78,3 21,7 
L: Tranzacţii imobiliare 2289 100,0 78,3 21,7 
M: Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3622 100,0 78,3 21,7 
N: Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii 

suport 1699 100,0 78,6 21,4 
O: Administraţie publică*) 2710 100,0 77,8 22,2 
P: Învăţământ 2333 100,0 78,5 21,5 
Q: Sănătate şi asistenţă socială 2364 100,0 78,9 21,1 
R: Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1954 100,0 78,4 21,6 
S: Alte activităţi de servicii 1488 100,0 78,2 21,8 

*)  exclusiv forţele armate şi asimilaţi 
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Tabelul 4. Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi economice şi sexe  

 - persoane - 

Activităţi economice (CAEN Rev.2) Total salariaţi Bărbaţi Femei 

TOTAL 4348739 2300367 2048372 
A: Agricultură, silvicultură şi pescuit 97630 75465 22165 
Total industrie 1259061 717263 541798 
   B: Industrie extractivă 64449 54171 10278 
   C: Industrie prelucrătoare 1027729 538550 489179 
   D:Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 

caldă şi aer condiţionat 70398 53962 16436 
   E: Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,activităţi de 

decontaminare 96485 70580 25905 
F: Construcţii 334274 288727 45547 
G: Comerţ 753421 369258 384163 
H: Transport şi  depozitare  256297 188537 67760 
I: Hoteluri şi restaurante 108071 42008 66063 
J: Informaţii şi comunicaţii 109856 65071 44785 
K: Intermedieri financiare şi asigurări 99246 31539 67707 
L: Tranzacţii imobiliare  26459 14956 11503 
M: Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 127123 66217 60906 
N: Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 197859 135701 62158 
O: Administraţie publică*) 192642 83401 109241 
P: Învăţământ 364092 114913 249179 
Q: Sănătate şi asistenţă socială 332652 68436 264216 
R: Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 51305 21946 29359 
S: Alte activităţi de servicii 38751 16929 21822 

*) exclusiv forţele armate şi asimilaţi 
 
 
Tabelul 5. Efectivul salariaţilor la 31 decembrie pe activităţi economice şi sexe  

- persoane - 

Activităţi economice (CAEN Rev.2) Total salariaţi Bărbaţi Femei 

TOTAL 4660461 2444546 2215915 
A: Agricultură, silvicultură şi pescuit 97964 75806 22158 
Total industrie 1343571 755873 587698 
   B: Industrie extractivă 64855 54237 10618 
   C: Industrie prelucrătoare 1105381 572909 532472 
   D: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 

caldă şi aer condiţionat 70968 54079 16889 
   E: Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,activităţi de 

decontaminare 102367 74648 27719 
F: Construcţii 358438 307250 51188 
G: Comerţ 831812 400750 431062 
H: Tansport şi  depozitare  274136 201583 72553 
I: Hoteluri şi restaurante 119334 46382 72952 
J: Informaţii şi comunicaţii 120090 70444 49646 
K: Intermedieri financiare şi asigurări 108577 33244 75333 
L: Tranzacţii imobiliare  28379 15834 12545 
M: Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 140440 72600 67840 
N: Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 219998 148906 71092 
O: Administraţie publică*) 196757 84330 112427 
P: Învăţământ 374210 116591 257619 
Q: Sănătate şi asistenţă socială 346000 72081 273919 
R: Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 57241 24496 32745 
S: Alte activităţi de servicii 43514 18376 25138 

* ) exclusiv forţele armate şi asimilaţi 
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