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Efectivul de salariați din judeţul Iaşi la data de 30.06.2019, a fost de 175158 persoane, în creştere cu
3259 persoane (+1,9%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2018 şi cu 19 persoane comparativ cu sfârşitul
lunii mai 2019.
În luna iunie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Iaşi a fost de 5340 lei (+20,4% faţă
de luna iunie 2018), iar cel mediu net de 3327 lei (+24,9% faţă de luna iunie 2018); comparativ cu luna
anterioară, respectiv mai 2019, s-a înregistrat o majorare cu 5,6% a câștigului brut și cu 7,6% a celui net.
Faţă de media pe ţară, câştigul salarial mediu net din judeţul Iaşi, realizat în luna iunie 2019, a fost mai
mare cu 5,9%.
Pe grupe mari de activități, evoluția câştigului salarial mediu nominal net în luna iunie 2019 comparativ
cu iunie 2018, respectiv mai 2019, se prezintă după cum urmează:
Câștigul salarial mediu
nominal net

% iunie 2019 față de:
iunie 2018

mai 2019

Total

124,9

107,6

Agricultură+Silvicultură+Pescuit

123,8

106,1

Industrie+Construcții

128,8

104,6

Servicii

124,3

108,5

Indicele câștigului salarial real pentru luna iunie 2019 faţă de luna iunie 2018, calculat ca raport între
indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, în județul Iași a fost de 120,3%, ceea ce
înseamnă că puterea de cumpărare a salariului a crescut cu 20,3%.
Evoluția indicilor prețurilor de consum și a indicilor câștigurilor salariale medii nete,
în perioada iunie 2018 – iunie 2019
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