
V. Sfera socială 

 
Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia națională în 2018 a constituit 
6446,4 lei și s-a majorat în termeni nominali cu 13,2% față de anul 2017. În termeni reali salariul 
s-a majorat cu 9,9%. În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit 5675,1 lei, fiind 
în creștere cu 14,6% față de 2017, iar în sectorul real – 6748,2 lei și s-a majorat cu 12,5%, 
respectiv. 
 
Salarii mai mici decât media pe țară în 2018 au fost plătite în domeniul „artă, activități de 
recreere și de agrement” – 3780,2 lei, agricultură, silvicultură și pescuit” – 4318,4 lei, „activități 
de cazare și alimentație publică” – 4544,0 lei, „învățământ” – 5147,4 lei, „activități de servicii 
administrative și de suport” – 5243,1 lei, „tranzacții imobiliare” – 5534,9 lei, „comerț cu ridicata 
și cu amănuntul” – 6009,7 lei, „transport și depozitare” – 6077 lei, „sănătate și asistență socială” 
– 6228 lei, „construcții” – 6456,2 lei. Salarii mai mari au fost achitate în domeniul 
„administrație publică” – 8397,8 lei, „activități profesionale, științifice și tehnice” – 8447,7 lei, 
„activități financiare şi de asigurări” – 12181,8 lei, „informații și comunicații” – 14276,1 lei, și în 
„alte activități de servicii” – 7182,1 lei.   
 
Numărul șomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internațional al Muncii (BIM) în 
2018 a fost de 38,4 mii, fiind cu 13,2 mii persoane mai mic față de 2017. Șomajul a afectat într-o 
proporție mai mare bărbații – 58,4% din total numărul de șomeri, la fel și persoanele din mediul 
urban – 65,6%. 
 
Rata șomajului (proporția șomerilor BIM în populația activă) la nivel de țară în 2018 a 
înregistrat 3%, fiind mai mică cu 1,1 p.p. față de 2017 (4,1%). Au fost înregistrate disparități 
între rata șomajului în mediul urban și cel rural (respectiv, 4,5% și 1,8%). Rata șomajului la 
bărbați a constituit 3,5% și la femei – 2,5%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a 
constituit 7,4%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a fost de 5,6%.   
 
La oficiile forței de muncă în ianuarie-martie 2019 au fost înregistrați circa 8661 șomeri, fiind cu 
17,2% mai puțini față de numărul acestora înregistrați în ianuarie-martie 2018. Din totalul 
șomerilor înregistrați, au beneficiat de ajutor de șomaj 1532 persoane, numărul acestora fiind mai 
mic cu 27,2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Mărimea medie a ajutorului de șomaj 
în luna ianuarie-martie 2019  a constituit 1627,6 lei, marcându-se o creștere de 2,5% față de 
ianuarie-martie 2018. 
 


