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Domeniul: Piaţa forţei de muncă

COSTUL ORAR AL FORŢEI DE MUNCĂ MAI MARE ÎN
TRIMESTRUL I 2017


În trimestrul I 2017 costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor
lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 2,92% faţă de trimestrul precedent şi de 17,24%
faţă de acelaşi trimestru al anului anterior.



În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al
forţei de muncă a avut o tendinţă similară cu forma ajustată (0,96%, respectiv 18,20%).

Trimestrul I 2017 comparativ cu trimestrul
IV 2016

influenţate, în principal, de
prevederilor legale2) în domeniu.

Faţă de trimestrul IV 2016, costul orar al forţei
de muncă (în formă ajustată după numărul
zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea
activităţilor economice. Cele mai semnificative
creşteri s-au înregistrat în administraţie publică
(14,04%), sănătate şi asistenţă socială (12,66%),
activităţi de spectacole, culturale şi recreative
(8,86%), învăţământ (7,25%) şi comerţ (6,18%).

În trimestrul I 2017, creşterea faţă de trimestrul
anterior (pentru indicii în formă ajustată după
numărul zilelor lucrătoare) a componentei
privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de
muncă a fost de 3,00%, iar cea a cheltuielilor
indirecte (non-salariale) de 2,54%. Creşterile
înregistrate de cele două componente - pentru
indicii în formă brută (neajustată) - au fost de
0,98%, respectiv 0,89%.

Indicele trimestrial al costului orar al forţei de muncăp)
- modificare procentuală, trimestrul I 2017 faţă de
trimestrul IV 2016 –
(forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare)

p)

date provizorii
Datele graficului (xls)

Cea mai mare scădere a costului orar al forţei
de muncă (în formă ajustată după numărul
zilelor lucrătoare) a avut loc în producţia şi
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat (-7,37%).
Creşterile costului orar al forţei de muncă din
activităţile sectorului bugetar1) au fost

aplicarea

Trimestrul I 2017 comparativ cu trimestrul
I 2016
Comparativ cu acelaşi trimestru al anului
precedent s-au înregistrat creşteri ale costului
orar al forţei de muncă în toate activităţile
economice. Cele mai mari creşteri ale costului
orar al forţei de muncă (în formă ajustată după
numărul zilelor lucrătoare) se observă în
sănătate şi asistenţă socială (37,86%), activităţi
de spectacole, culturale şi recreative (30,06%),
învăţământ (22,36%), administraţie publică
(21,89%) şi activităţi de servicii administrative şi
activităţi de servicii suport (21,08%).
1)

Vezi Precizările metodologice de la punctul 2 referitoare la
„sectorul bugetar”.
2)

H.G. nr.38/2017 pentru aplicarea prevederilor O.U.G.
nr.57/2015; Legea nr.250/2016 privind aprobarea O.U.G.
nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G.
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele
măsuri fiscal‐bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative; O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare
în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi
completarea unor acte normative; O.U.G. nr. 17/2017 privind
unele măsuri în domeniul învăţământului.
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Creşterea cea mai mică s-a înregistrat în
industria extractivă (1,24%).
Creşterile costului orar al forţei de muncă din
activităţile sectorului bugetar1) au fost
influenţate, în principal, de aplicarea
prevederilor legale3) în domeniu.
Indicele trimestrial al costului orar al forţei de muncăp)
- modificare procentuală, trimestrul I 2017 faţă de
trimestrul I 2016 –
(forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare)

Informaţii suplimentare:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă
rugăm să consultaţi Precizările Metodologice
ataşate comunicatului pe homepage.
Indicii trimestriali ai costului forţei de muncă
sunt prezentaţi în Anexă.
Informaţii suplimentare se pot obţine din
publicaţia Buletinul Statistic Lunar nr.4/2017 sau
on-line accesând baza de date TEMPO (începând
cu data de 6 iunie 2017):
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=t
empo2&lang=ro&context=15
Următorul comunicat de presă referitor la indicii
trimestriali ai costului orar al forţei de muncă va
apărea la data de 5 septembrie 2017.
Arhiva comunicatelor de presă:

p)

date provizorii
Datele graficului (xls)

Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului
precedent – indici în formă ajustată după
numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta
privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de
muncă a fost de 17,24%, iar pentru indicii în
formă brută (neajustată) de 18,22%.
Componenta privind cheltuielile indirecte (nonsalariale) a înregistrat creşteri similare (17,23%,
respectiv 18,09%).

http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-depresa-view
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Tel: +4021 3181869

3)

Vezi actele normative de la nota de subsol 2, precum şi OUG
nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal‐bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale.
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