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Domeniul: Piaţa forţei de muncă

COSTUL ORAR AL FORŢEI DE MUNCĂ MAI MARE ÎN
TRIMESTRUL I 20181)
•

În trimestrul I 2018 costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor
lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 1,42% faţă de trimestrul precedent şi de 12,72%
faţă de acelaşi trimestru al anului anterior.

Trimestrul I 2018 comparativ cu trimestrul
IV 2017
Faţă de trimestrul IV 2017, costul orar al forţei
de muncă (în formă ajustată după numărul
zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea
activităţilor economice.
Pe principalele activităţi ale sectorului
economic2, cele mai semnificative creşteri s-au
înregistrat în construcţii (9,34%) şi în informaţii
şi comunicaţii (6,03%).

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
(-8,64%) şi de activităţile de intermedieri
financiare şi asigurări (-5,44%).
În sectorul bugetar3 s-au înregistrat creşteri ale
costului orar al forţei de muncă (în formă
ajustată după efectul zilelor lucrătoare) ca
urmare a aplicării prevederilor legale4 pentru
personalul plătit din fonduri publice, astfel: în
învăţământ cu 13,46%, în sănătate şi asistenţă
socială cu 8,26% şi în administraţie publică cu
5,63%.

Indicele trimestrial al costului orar al forţei de muncăp)
- modificare procentuală, trimestrul I 2018 faţă de
trimestrul IV 2017 –
(forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare)
Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr.
79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile
de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de
sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate
în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt
suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul
brut al câştigului salarial nominal (cheltuielile directe cu forţa de
muncă).
În consecință, componentele privind „cheltuielile directe
(salariale) cu forţa de muncă”, respectiv „cheltuielile indirecte
(non-salariale)” ale indicelui trimestrial al costului orar al forţei
de muncă produse şi diseminate începând cu trimestrul I 2018
nu mai sunt comparabile cu seriile de date anterioare anului
2018.
Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea
datelor pentru seriile de date aferente „indicilor trimestriali ai
costului total cu forţa de muncă”.
2) Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ,
sănătate şi asistenţă socială.
3) Vezi Precizările metodologice de la punctul 2 referitoare la
„sectorul bugetar”.
4) Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice.
1)

date provizorii
Datele graficului (xls)
p)

Cele mai mari scăderi ale costului orar al forţei
de muncă (în formă ajustată după numărul
zilelor lucrătoare) au avut loc în industria
extractivă (-24,97%), urmată la mare distanţă de
producţia şi furnizarea de energie electrică şi
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Trimestrul I 2018 comparativ cu trimestrul
I 2017
Comparativ cu acelaşi trimestru al anului
precedent, costul orar al forţei de muncă a
crescut în majoritatea activităţilor economice.
Pe principalele activităţi ale sectorului
economic2, cele mai mari creşteri ale costului
orar al forţei de muncă (în formă ajustată după
numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în
construcţii (19,06%), în activităţi de spectacole,
culturale şi recreative (13,97%), în informaţii şi
comunicaţii (13,91%), în hoteluri şi restaurante
(13,30%) şi în tranzacţii imobiliare (13,10%).
Sectoarele economice cu cele mai mici creşteri au
fost intermedieri financiare şi asigurări (3,03%) şi
producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (4,84%).
Indicele trimestrial al costului orar al forţei de muncăp)
- modificare procentuală, trimestrul I 2018 faţă de
trimestrul I 2017 –
(forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare)

Informaţii suplimentare:

Indicele trimestrial al costului orar al forţei de
muncă este un indicator pe termen scurt care
permite evaluarea tendinţelor costurilor orare
suportate de angajator cu forţa de muncă
salariată.
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. 4/2018
sau on-line accesând baza de date TEMPO
(începând cu data de 4 iunie 2018):
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 3 septembrie 2018.
Arhiva comunicatelor de presă:
http://www.insse.ro/cms/ro/comunicatede-presa-view
Direcţia de Comunicare
e-mail: biroupresa@insse.ro
Tel: +4021 3181869

date provizorii
Datele graficului (xls)
p)

Scăderea costului orar al forţei de muncă (în
formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare)
s-a înregistrat doar în industria extractivă (-5,05%).
În sectorul bugetar3 s-au înregistrat creşteri ale
costului orar al forţei de muncă (în formă
ajustată după efectul zilelor lucrătoare) ca
urmare a aplicării prevederilor legale5 pentru
personalul plătit din fonduri publice, astfel: în
învăţământ cu 23,57%, în administraţie publică
cu 18,59% şi în sănătate şi asistenţă socială cu
14,01%.
Legea nr.152/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr.99/2016
privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele
măsuri fiscal-bugetare; Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
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