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Institutul Național de Statistică (INS) este principalul producător de statistici oficiale din 

România, rol statuat prin legea nr. 226 / 2009 a organizării și funcționării statisticii oficiale din 
România, cu modificările și completările ulterioare.   

Atributul principal al Institutului National de Statistică este acela de a pune la dispoziția 
tuturor categoriile de utilizatori informațiile statistice pe care le obține in urma unui amplu proces 
de colectare si prelucrare a datelor statistice, și acoperă date și informații cu caracter demografic, 
social, economic, de mediu, financiar și juridic necesare cunoașterii realităților economice și 
sociale, fundamentării strategiilor de dezvoltare și prognozelor, a deciziilor guvernamentale și ale 
operatorilor economici, elaborării cercetărilor științifice, informării opiniei publice și cooperării 
internaționale în domeniul statistic. 

Pentru colectarea datelor primare necesare obținerii indicatorilor statistici, Direcția 
Judeţeană de Statistică Iaşi, în baza Programului Statistic Naţional Anual aprobat prin Hotărâre de 
Guvern a efectuat în anul 2017 un număr de 110 cercetări statistice din care 74 anuale şi 36 
infraanuale (semestriale, trimestriale, lunare, decadale, săptămânale), fiind observate un număr 
de 89345 unităţi (operatori economici, autorităţi ale administraţiei publice şi gospodării ale 
populaţiei). 
 Pe lângă personalul propriu, în activitatea de culegere a datelor statistice au participat şi 
operatori statistici - colaboratori, la colectarea datelor în teren pentru realizarea cercetărilor 
statistice în gospodăriile populaţiei. 
Pentru domeniile nivel de trai şi forţa de muncă în gospodării, în judeţul Iaşi există 29 centre de 
cercetare în gospodăriile populaţiei (14 în mediul urban şi 15 în mediul rural), de unde se culeg 
lunar date referitoare la bugetele de familie (veniturile şi cheltuielile populaţiei) şi forţa de muncă. 
În decursul anului 2017, în aceste domenii, operatorii colaboratori au cules date de la 5176 
gospodării. 

În ceea ce priveşte activitatea de diseminare a informaţiilor statistice, aceasta se 
realizează cu respectarea principiilor transparenţei şi confidenţialităţii datelor statistice, în 
conformitate cu normele de organizare şi funcţionare a statisticii oficiale, asigurând accesul la 
datele disponibile în condiţii de egalitate pentru toţi utilizatorii. În anul 2017 s-a răspuns la 
aproximativ 450 de solicitări de date, din care  cele mai multe  au fost din domeniul preţurilor de 
consum şi a ratei inflaţiei (30%), urmate de solicitările privind clarificări/precizări incadrare CAEN 
activităţi desfăşurate. S-a asigurat, de asemenea, consultanţă pentru utilizatorii de date, în sensul 
explicării şi punerii la dispoziţia celor interesaţi a metodologiilor de calcul a indicatorilor statistici. 
De asemenea, s-a constatat faptul că în anul 2017, concomitent cu creșterea solicitărilor de date 
adresate direct, a crescut și numărul utilizatorilor care au apelat la informațiile de pe website-ul 
D.J.S., care oferă un volum mare de date din toate domeniile socio-economice, în manieră 
gratuită. 
 O altă formă de diseminare a datelor şi informaţiilor statistice este reprezentată de 
publicaţiile statistice de interes larg pentru utilizatorii de date: Buletinul Statistic Lunar  şi Anuarul 
Statistic al Judeţului Iaşi. 
De asemenea, în anul 2017 s-a pus, în continuare, un accent mai mare pe comunicarea şi 
cooperarea cu mass-media locală, principalul mijloc de rediseminare a informaţiilor statistice către 
publicul larg. În acest sens, au fost difuzate un număr de 47 comunicate de presă, emise către 
toate categoriile de media locale (presa scrisă, posturile de radio şi televiziune), precum şi către 
instituţii publice locale. 
 



 - 3 - 

 

 

 

 Dinamica principalilor indicatori economico-sociali la nivelul judeţului Iaşi, în anul 2017 faţă 

de 2016, comparativ cu datele medii la nivel naţional, se prezintă astfel: 

 

2017 faţă de 2016 (%) Nr. 
Crt. 

Indicator 
România Judeţul Iaşi 

1 Indicii producţiei industriale (cu bază 2015) 111,2 101,3 
2 Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie (cu bază 2015) 115,1 109,7 

3 Indicii valorici ai comerţului exterior (an precedent = 100) 

 • Exporturi FOB 109,2 113,2 

 • Importuri CIF 112,3 113,4 

4 Efectivul salariaţilor din economie – total (la 31.12), din care: 102,7 105,8 

 • Agricultură, silvicultură şi pescuit 103,5 104,7 

 • Industrie şi construcţii 102,3 105,3 

 • Comerţ, servicii şi alte activităţi 102,8 106,0 

5 Câştiguri salariale medii lunare 

 • Brute 114,7 120,6 

 • Nete 114,3 120,5 

6 Numărul şomerilor înregistraţi 83,9  91,3 

7 Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat 100,0 100,6 

8 Pensia medie lunară – asigurări sociale de stat 110,2 110,0 

9 Populaţia după domiciliu la data de 1 iulie a anului de referinţă 99,8 101,0 

10 Populaţia rezidentă la data de 1 iulie a anului de referinţă 99,4 100,1 

11 Mişcarea naturală a populaţiei 

 • Născuți-vii 94,3 90,5 

 • Decedaţi (total) 101,3 103,0 

 • Decedaţi sub 1 an 97,3 98,3 

 • Căsătorii 107,1 106,8 

 • Divorţuri 102,1 102,7 

12 Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 113,8 88,5 

13 Capacitatea de cazare turistică existentă 104,5 102,5 

14 Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică 110,4 107,6 

15 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale 107,6 117,2 

16 Locuinţe terminate în cursul anului – total, din care: 102,2 87,3 

 • Urban 105,1 85,2 

 • Rural 98,8 88,8 

17 Societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social 

 • Număr societăţi comerciale 109,1 103,0 

 • Valoare capital social subscris (EURO) 40,7 17,1 
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I. INDICATORI ECONOMICI 

 

Producţia industrială a înregistrat o evoluţie pozitivă mai atenuată la nivelul judeţului Iaşi 

(101,3%) comparativ cu valoarea atinsă la nivelul întregii ţări (111,2%) în anul 2017 faţă de 2016. 

Remarcăm la nivelul judeţului Iaşi, creşteri în cazul diviziunilor care dețin o pondere importantă 

(>5%) în tabloul industrial local: 

• 29 „Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor” 

(121,20%): în principal la unitățile: MY PLAST INVESTMENTS, TE-ROX PROD și TESS 

INDUSTRIE (componente auto, scaune copii, centuri de siguranță și tobe de eșapament); 

• 21 „Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice” (110,95%): 

FITERMAN PHARMA și ANTIBIOTICE (vitamine, antiinfecțioase, geluri și unguente); 

• 28 „Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.” (105,32%): DELPHI DIESEL SYSTEMS 

ROMANIA (componente motoare diesel). 

La polul opus, au fost reduceri în dinamica volumului producţiei industriale din judeţul Iaşi în 

situaţia diviziunilor: 

• 24 „Industria metalurgică” (81,28%): TECHNOSTEEL LBR (Table laminate la rece, tuburi și 

țevi) - societate intrată în  insolvență, aspect care a condus la reducerea de aproximativ 16 

ori a volumului valoric al producției industriale în anul 2017 față de 2016; 

• 35 „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat” (58,5%): FIDELIS ENERGY (Servicii de vânzare a energiei electrice către 

utilizatori) – societate intrată în insolvență, fapt care a condus la reducerea de aproximativ 

3,3 ori a volumului valoric al producției industriale în anul 2017 față de 2016. 

 

Cifra de afaceri din industrie s-a situat de asemenea în perioada 2016-2017 pe un trend 

ascendent, creşterea evidenţiată în cazul judeţului Iaşi de 109,7% fiind cu 5 puncte procentuale 

sub nivelul indicatorului determinat la nivel naţional. 

 Evoluţia structurală a cifrei de afaceri raportată de unităţile economice cu specific 

industrial din judeţul Iaşi în perioada 2013 – 2017 reliefează o tendinţă de creştere în cazul 

diviziunii 28 „Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n. c. a.” de la 28,2% în anul 2013 la 

aproximativ 41,7% în anul 2017, 14 „Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte” de la 4,3% în anul 

2013 la 7,4% în anul 2017 şi 10 „Industria alimentară” de la 12,5% în anul 2013 la 12,8% în anul 

2017.  

Reduceri mai importante au fost înregistrate în cazul cifrei de afaceri în situaţia diviziunii 24 

„Industria metalurgică” de la 6,9% în anul 2013 la 2,9% în anul 2017 şi 29 „Fabricarea 

autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor” de la 4,3% în anul 2013 la 3,0% 

în anul 2017. 
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Evoluţia structurală a cifrei de afaceri pe principalele activităţi din industrie 

 
*) pentru anul 2017 sursa datelor este Ancheta structurală în întreprinderi din jud. Iași 

 

Referitor la ierarhizarea principalelor unități cu specific industrial din județul Iași în funcție 

de cifra de afaceri obținută în anii 2016 și 2017, se observă faptul că ocupantele primelor trei 

poziții din top dețin împreună aproximativ 50% din valoarea indicatorului la nivel județean, iar 

primele 10 societăți comerciale din industrie totalizează aproape două treimi din această valoare. 

Nr. 
crt. 

Unitate economica Denumire CAEN 2016 2017 

1 DELPHI DIESEL SYSTEMS SRL Fabricarea de motoare si turbine 36,8% 36,2% 

2 ARCELORMITTAL TUBULAR PROD. SA Producția de tuburi, țevi, profile tubulare  6,0% 6,6% 

3 ANTIBIOTICE SA Fabricarea produselor farmaceutice de baza 6,5% 5,8% 

TOTAL primele 3 unități economice 49,3% 48,7% 

4 FITERMAN PHARMA SRL Fabricarea preparatelor farmaceutice 3,2% 3,4% 

5 INDUSTRIALIZAREA CARNII SA Fabricarea produselor din carne 3,2% 2,9% 

6 IG WATTEEUW ROMANIA SRL Fabricarea lagărelor, angren., cutii de viteza 2,5% 2,4% 

7 AVA STAR SRL Producția si conservarea cărnii 1,8% 2,1% 

8 PROINVEST GROUP SRL Producția de profile obținute la rece 1,8% 1,9% 

9 OMCO ROMANIA SRL Fabricarea uneltelor 1,7% 1,8% 

10 EUROTEX COMPANY SRL Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 1,9% 1,7% 
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TOTAL primele 10 unități economice 65,4% 64,9% 

Indicii valori ai comerţului exterior reliefează tendinţe de creştere mai accentuate la 

nivelul județului Iași comparativ cele înregistrate la nivel naţional, cu valori de +4% în cazul 

exporturilor FOB și de +1,1% în cazul importurilor CIF. 

În ceea ce priveşte exporturile din judeţul Iaşi se remarcă o tendinţă de concentrare a 

acestora, primii 10 parteneri deţinând cumulat peste 75% din volumul valoric al acestui indicator, 

pentru fiecare dintre cei trei ani considerați. De asemenea, au survenit modificări şi în ceea ce 

priveşte poziţiile ierarhice deţinute de principalele ţări partenere, Coreea de Sud coborând de pe 

prima treaptă în anul 2015, când deținea o pondere de 21,0% pe a treia poziţie a topului în anul 

2016 (cu un procent de 9,8%), pentru ca în anul 2017 (cu 2,5%) să nu se mai regăsească deloc în 

primii 10 parteneri comerciali ai unităților economice din județul Iași (valoarea exporturilor către 

această țară s-a diminuat de aproape 7 ori în anul 2017 fața de anul 2015). În aceeaşi perioadă, 

exporturile către Germania, ţară situată în mod constant pe prima poziție în cadrul comerțului 

exterior al județului Iași au crescut de peste 2,4 ori, acestea fiind, la nivelul anului 2017, aproape 

duble comparativ cu cele aparținând Franței, partenerul situat în mod tradițional pe poziția 

secundă. 

 

Structura comerțului exterior din județul Iași pe grupe de țări 

          - procente - 

Export Import 
Partener comercial 

2015 2016 2017 
Partener comercial 

2015 2016 2017 

Uniunea Europeană 63,7 74,1 77,5 Uniunea Europeană 69,8 71,5 71,8 

Europa non UE 5,5 5,9 8,2 Europa non UE 19,7 18,7 18,5 

Asia 28,6 17,5 11,7 Asia 9,8 9,0 8,6 

Germania 12,0 19,0 23,8 Germania 15,3 15,8 15,6 

Franța 10,3 12,9 11,9 Franța 13,5 13,9 13,9 

Belgia 5,2 5,7 6,7 Italia 11,0 10,3 10,2 

Polonia 6,6 6,2 6,4 Republica Moldova 8,6 8,0 8,2 

Marea Britanie 5,4 5,4 5,4 China 5,5 4,9 5,8 

 

 

Tendinţa de concentrare este prezentă şi în cazul importurilor primii 10 parteneri 

comerciali deţinând de asemenea aproximativ 75% din total de-a lungul întregii perioade. Spre 

deosebire de situaţia semnalată anterior pentru exporturile judeţului Iaşi, ierarhia şi ponderile 

deţinute de principalele ţări partenere (Germania, Franţa, Italia, Republica Moldova și China) sunt 

relativ nemodificate în toți anii de referință. 

Soldul balanţei comerciale externe a judeţului Iaşi a fost excedentar pentru întregul 

interval de timp considerat, valoarea exporturilor unităţilor comerciale judeţene fiind superioară 

celei a importurilor cu 25,3 mil. EURO în anul 2015, cu 27,9 mil. EURO în anul 2016 și cu 30,2 mil. 

EURO în anul 2017. La nivel naţional, balanţa comercială a înregistrat în mod constant un sold 
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deficitar, (-8096 mil. EURO în anul 2015, -9972 mil. EURO în anul 2016 și -12960 mil. EURO în anul 

2017). 

Pe parcursul întregului interval 2015-2017, ţările membre ale Uniunii Europene au deţinut 

cumulat primul loc în cadrul comerţului exterior derulat de firmele din judeţul Iaşi, ponderea în 

cadrul exporturilor fiind majorată cu aproape 14%, de la 63,7% în anul 2015 la 77,5% în anul 2017, 

iar în ceea ce priveşte importurile cu un ritm mai redus, de la 69,8% la 71,8% în aceeaşi perioadă. 

Pe grupe de produse, în anul 2017, ponderi mai importante în structura exporturilor şi 

importurilor sunt deţinute de: maşini, aparate şi echipamente electrice (57,9% la export şi 35,5% la 

import), materii textile și articole din acestea (12,8% la export şi 10,3% la import), metale comune 

și articole din acestea (10,4% la export şi 14,5% la import) şi produse ale industriei chimice și 

industriilor conexe (5,3% la export şi 7,3% la import). În anul 2016, situaţia se prezintă similar, 

ponderi mai importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de: maşini, aparate 

şi echipamente electrice (58,7% la export şi 36,5% la import), materii textile și articole din acestea 

(11,0% la export şi 9,5% la import), metale comune și articole din acestea (8,5% la export şi 13,4% 

la import) şi produse ale industriei chimice și industriilor conexe (7,2% la export şi 8,2% la import). 

 

 

Structura comerţului exterior din judeţul Iaşi pe grupe de produse în anii 2016 și 2017 

 

Exporturi Importuri COD 
NC 

SECȚIUNI DIN NOMENCLATORUL COMBINAT 
2016 2017 2016 2017 

I ANIMALE  VII ȘI PRODUSE ANIMALE 0,2% 0,4% 1,6% 1,5% 

II PRODUSE VEGETALE 0,5% 0,4% 3,7% 3,2% 

III GRĂSIMI ȘI ULEIURI ANIMALE SAU VEGETALE 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 

IV PRODUSE ALIMENTARE, BĂUTURI, TUTUN 1,9% 1,8% 3,4% 3,5% 

IX PRODUSE DE LEMN, PLUTĂ ȘI ÎMPLETITURI DIN NUIELE 0,5% 0,4% 0,6% 0,5% 

V PRODUSE MINERALE 0,0% 0,0% 1,4% 1,1% 

VI PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE ȘI ALE IND. CONEXE 7,2% 5,3% 8,2% 7,3% 

VII MATERIALE PLASTICE, CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA 0,7% 0,9% 4,4% 4,7% 

VIII PIEI CRUDE, PIEI TĂBĂCITE, BLĂNURI  0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 

X PASTĂ DE LEMN, DEȘEURI DE HÂRTIE SAU DE CARTON 0,4% 0,4% 1,1% 0,9% 

XI MATERII TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA 11,0% 12,8% 9,5% 10,3% 

XII INCĂLȚĂMINTE, PĂLĂRII, UMBRELE ȘI ARTICOLE SIMILARE 0,7% 0,5% 0,7% 0,6% 

XIII ARTICOLE DIN PIATRĂ, CIMENT, CERAMICĂ, STICLĂ  0,1% 0,2% 1,8% 1,7% 

XV METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA 8,5% 10,4% 13,4% 14,5% 

XVI MAȘINI, APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE 58,7% 57,9% 36,5% 35,5% 

XVII MIJLOACE DE TRANSPORT 3,3% 3,2% 7,5% 9,2% 

XVIII INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE 1,2% 1,2% 3,1% 2,7% 

XX MĂRFURI ȘI PRODUSE DIVERSE 4,5% 3,7% 2,1% 2,1% 

XXII ALTE PRODUSE NENOMINALIZATE ÎN ALTĂ PARTE 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 
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Indicatorii statistici din domeniul turismului în cazul judeţului Iaşi reliefează o creştere cu 

18,1% (sub nivelurile atinse la nivelul regiunii de 35,9% şi la nivel naţional de 31,6%) a numărului 

de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare (hoteluri, hosteluri, moteluri, vile, cabane, 

campinguri, popasuri, tabere şi pensiuni) în perioada 2013 – 2017, cu 23,8% a capacităţii de cazare 

turistică existentă (faţă de 22,3% la nivel regional şi doar 12,4% la nivelul ţării) şi cu 75,3% a 

numărului de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică (faţă de 57,1% la nivelul regiunii 

de Nord-est şi doar 52,9% la nivel naţional). 

 

Indicatori statistici privind turismul în perioada 2013 - 2017 

- număr - 

Indicator statistic 2013 2014 2015 2016 2017 

Judeţul Iaşi 

Structuri de primire turistică 72 81 99 96 85 

Capacitatea de cazare turistică 3.547 4.014 4.276 4.284 4.392 

Sosiri ale turiştilor în structurile de primire 183.305 197.024 246.470 298.589 321.359 

Regiunea de Nord-est 

Structuri de primire turistică 725 745 830 858 985 

Capacitatea de cazare turistică 25.492 26.055 28.184 28.763 31.170 

Sosiri ale turiştilor în structurile de primire 756.006 812.880 939.475 1.084.045 1.187.823 

România 

Structuri de primire turistică 6.009 6.130 6.821 6.946 7.905 

Capacitatea de cazare turistică 305.707 311.288 328.313 328.888 343.720 

Sosiri ale turiştilor în structurile de primire 7.943.153 8.465.909 9.921.874 11.002.522 12.143.346 

  

În ceea ce priveşte numărul de autorizaţii de construire eliberate la nivelul judeţului Iaşi pentru 

clădiri rezidenţiale (exclusiv cele destinate colectivităţilor) se observă o creştere cu 37,9% a 

indicatorului pentru perioada 2013 – 2017, comparativ cu doar 10,1% la nivelul întregii ţări. În 

situaţia clădirilor rezidenţiale pentru colectivităţi (leagăne şi case pentru copii, cămine şi cămine 

spital pentru bătrâni) numărul de autorizaţii eliberate s-a diminuat cu 60% în judeţul Iaşi, în timp 

ce la nivelul României acest indicator statistic a scăzut mai lent în anul 2017, respectiv cu 20,4% 

comparativ cu nivelul înregistrat în anul de început al perioadei. 

 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcţii 

în perioada 2013 - 2017 

- număr - 

Indicator statistic 2013 2014 2015 2016 2017 

Judeţul Iaşi 

Clădiri rezidenţiale (exclusiv pentru colectivităţi) 1.878 1.774 2.161 2.209 2.590 

Clădiri rezidenţiale pentru colectivităţi 5 27 34 12 2 

România 

Clădiri rezidenţiale (exclusiv pentru colectivităţi) 37.776 37.672 39.112 38.653 41.603 
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Clădiri rezidenţiale pentru colectivităţi 142 165 188 73 113 

  

În consecinţă, numărul de autorizaţii de construire eliberate în cazul clădirilor rezidenţiale 

pentru colectivităţi şi-a majorat ponderea în totalul existent la nivel naţional de la 5,0% în anul 

2013 la 6,2% în anul 2017. 

Eliberarea unui număr sporit de autorizaţii de construire în judeţul Iaşi a fost reflectată în 

final şi într-o majorare a numărului de locuinţe terminate de aproape 2 ori în perioada 2013 – 

2017 (faţă de 1,2 ori la nivelul naţional), respectiv de la 1725 locuinţe terminate în anul 2013 la 

3363 locuinţe finalizate la nivelul anului 2017. Aşa cum se evidenţiază şi grafic, această tendinţă de 

creştere mai accelerată a numărului de locuinţe terminate în judeţul Iaşi comparativ cu media 

naţională a condus la o creștere de aproximativ 60% a ponderii deţinute de judeţul nostru în 

cadrul nivelului indicatorului înregistrat la nivel naţional, respectiv de la 4,0% în anul 2013 la 6,3% 

în anul care marchează sfârşitul perioadei. 

 

Locuinţe terminate în cursul anului în judeţul Iaşi şi la nivel naţional  

în perioada 2013 – 2017 
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II. INDICATORI SOCIALI 

 

 Populaţia după domiciliu la 1 iulie a crescut în perioada 2013 – 2017 cu 5,6%, de la 885252 

persoane în primul an al perioadei la 935051 persoane la 1 iulie 2017, în timp ce la nivel naţional 

populaţia a scăzut uşor cu 0,7%. Având în vedere acest aspect, populaţia după domiciliu a judeţului 

Iaşi şi-a majorat ponderea în totalul populaţiei ţării de la 4,0% în anul 2013 la 4,2% în anul 2017. 

Fenomenul s-a manifestat la un nivel atenuat şi în cadrul regiunii de Nord-est, în cei 5 ani ai 

perioadei de referinţă ponderea judeţului majorându-se de la 22,8% în anul 2013 la 23,7% în anul 

2017. Se observă şi faptul că în perioada celor 5 ani, populaţia rezidentă (stabilă) s-a majorat cu un 

ritm de aproape 4 ori mai redus în comparaţie cu populaţia după domiciliu, respectiv cu 1,5%. 

 

Evoluţia populaţiei judeţului Iaşi (după domiciliu şi rezidentă) la data 1 iulie 

în perioada 2013 – 2017 

 

 
 

Efectivul salariaţilor în judeţul Iaşi la sfârşitul perioadei de referinţă a înregistrat o 

majorare în anul 2017 faţă de 2016 cu 5,8% (9529 persoane), iar comparativ cu anul 2013 

creșterea valorii indicatorului a atins 15,6%, respectiv 23307 persoane. Creşterea s-a produs într-

un ritm uşor mai accentuat la categoriile de salariaţi angrenaţi în activităţile de informații și 

comunicații (+105,2%) și personalul din hoteluri și restaurante (+50,8%), iar la polul opus, salariaţii 

din învățământ au înregistrat o uşoară tendință de reducere cu un procent de 1,5%. 

 

 

 

 

persoane 
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Evoluţia efectivului de salariaţi din judeţul Iaşi 

 
 În ceea ce privește evoluția structurală a efectivului salariaților pe activități ale economiei 

naționale în perioada 2013 și 2017 se observă o stabilitate relativă a diferitelor grupe de activități 

la nivelul județului Iași, mutațiile structurale intervenite fiind cuprinse între -1,8% pentru salariații 

din învățământ și +2,3% pentru cei angrenați în activități din categoria informații și comunicații. 

 

Structura efectivului salariaților la sfârșitul anului pe activități ale economiei naționale 

Activități ale economiei naționale (CAEN Rev.2) 2013 2017 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT 2,7% 2,3% 

TOTAL AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT 2,7% 2,3% 

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 0,0% 0,1% 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 18,2% 17,7% 

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE 0,7% 0,8% 

DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR 2,9% 2,5% 

CONSTRUCȚII 7,6% 6,9% 

TOTAL INDUSTRIE ȘI CONSTRUCȚII 29,4 28,0 

COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR 16,9% 15,9% 

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 5,2% 4,5% 

HOTELURI ȘI RESTAURANTE 2,8% 3,6% 

INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII 3,0% 5,3% 

INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI 1,5% 1,4% 

TRANZACȚII IMOBILIARE 0,7% 0,7% 

ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINTIFICE ȘI TEHNICE 2,5% 3,4% 

ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT 5,2% 6,5% 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SIST.PUBLIC 3,7% 3,4% 

ÎNVĂȚĂMÂNT 12,1% 10,3% 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 11,5% 11,8% 

persoane 
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ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE 1,6% 1,5% 

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII 1,2% 1,4% 

TOTAL SERVICII 67,9% 69,7% 

 Câştigul salarial nominal mediu net lunar s-a încadrat pe o tendinţă ascendentă în perioada 

ultimilor 5 ani, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul regiunii de Nord-est şi judeţului Iaşi. Ritmul cel 

mai accentuat de creştere în perioada 2013 – 2017 a fost atins de salariul nominal mediu net lunar 

din judeţul Iaşi (155,9%), acesta fiind superior atât celui înregistrat la nivelul ţării (148,1%) cât şi 

celui aferent regiunii de Nord-est (154,3%). 

Evoluţia câştigului salarial nominal mediu net lunar 

 
 Din analiza graficului anterior rezultă şi faptul că, salariul nominal mediu net lunar raportat 

la nivelul judeţului Iaşi s-a situat pe parcursul întregii perioade de referinţă considerabil mai 

aproape de valoarea atinsă la nivel naţional în comparaţie cu nivelul înregistrat pentru acest 

indicator în cadrul regiunii de Nord-est (în anul 2017 salariul mediu net lunar din Iași a egalat 

valoarea înregistrată la nivelul țării). 

Conform ultimelor informații statistice disponibile, la nivelul lunii septembrie 2018 câștigul 

salarial nominal mediu net lunar determinat pentru județul Iași se situează pe poziția a 6-a la nivel 

național, fiind devansat doar de valorile indicatorului din București, Cluj, Timiș, Ilfov și Sibiu. 

Câștigul salarial nominal mediu net lunar la nivelul lunii septembrie 2018 (lei) 

Județ TOTAL 
Agricultură, 
Silvicultură, 

Pescuit 

Industrie și 
construcții 

Servicii 

Mun. BUCUREȘTI 3467 2915 2962 3603 

CLUJ 3105 2363 2484 3396 

TIMIȘ 2869 2900 2873 2864 

ILFOV 2814 2505 2427 3005 

SIBIU 2743 2085 2762 2748 

IAȘI 2666 2083 2155 2879 

BRAȘOV 2589 2186 2609 2586 

MUREȘ 2471 2032 2237 2669 

lei 
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ALBA 2470 2458 2386 2569 
PRAHOVA 2461 2086 2356 2564 

TOTAL ROMÂNIA 2688 2124 2362 2898 

 Așa cum rezultă din datele furnizate de Balanța forței de muncă, rata de ocupare a 

resurselor de muncă (B / A)calculată la nivelul anului 2017 a fost de 54,5% în județul Iași, mai 

redusă cu 1,9% în comparație cu cea determinată la nivelul regiunii de Nord-est și cu 12,8% față de 

valoarea înregistrată la nivel național. 

 În ceea ce privește rata de activitate a resurselor de muncă (D / A) din județul Iași pentru 

anul 2017, aceasta a fost de 56,8%, cu 2,9% sub nivelul indicatorului calculat la nivel de regiune și 

cu 13,3% mai redusă decât rata calculată la nivelul întregii țări. 

 
Balanța forței de muncă la 1 ianuarie 2018 

 

- mii persoane - 

Efectiv la 1 ianuarie 2018 C
o
d 

IAŞI Total Bărbaţi Femei 
Date medii 

2017 
 

      
01 A. RESURSE DE MUNCĂ   (02-03-04+05+06±07) 518,6 273,5 245,1 519,5 
      

02 POPULAŢIA ÎN VÂRSTĂ DE MUNCĂ 1) 500,6 269,7 230,9 501,2 
      

03 Pensionari în vârstă de muncă ce nu lucrează 3,6 1,8 1,8 3,4 
 

04 Persoane în vârstă de muncă cu incapacitate 
    

 permanentă de muncă 7,4 5,0 2,4 7,6 
 

05 Salariaţi sub şi peste vârsta de muncă 
 
- 

 
- 

 
- 

 
0,1 

 
06 Alte persoane sub şi peste vârstă de muncă aflate 

    

 în activitate 19,6 6,3 13,3 19,4 
 

07 Soldul mişcării interjudeţene (±) 
9,4 4,3 5,1 9,8 

      
08 B. POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ - TOTAL 282,7 155,3 127,4 268,5 
 - din care:     

09 salariaţi 174,1 88,3 85,8 158,8 
      

50 C. ŞOMERI 12,0 7,0 5,0 12,5 
      

51 D. POPULAŢIA ACTIVĂ CIVILĂ  ( B+C ) 294,7 162,3 132,4 281,0 
      

52 E. POPULAŢIA ÎN PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞI 
ALTE CATEGORII DE POPULAŢIE ÎN VÂRSTĂ DE 
MUNCĂ (A-D) 

 
 

223,9 

 
 

111,2 

 
 

112,7 

 
 

238,5 
 

1)
 Pentru anul 2017, populaþia în vârstă de muncă, conform legislaþiei în vigoare, cuprinde: bărbaţii în vârstă de 16-65 ani 
şi femeile în vârstă de 16-60 ani. 

 

Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a crescut în judeţul Iaşi în perioada 

ultimilor 5 ani cu 26,2% (208 lei). În perioada 2013 – 2017, numărul mediu al pensionarilor de 

asigurări sociale de stat s-a înscris de asemenea pe un trend ascendent, însă cu un ritm mai redus, 

majorarea fiind de 2,4% (3451 persoane). 
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Evoluția numărului mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat  

și a pensiei medii lunare aferente 

 

 
 

Indicele preţurilor de consum (IPC) măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor mărfurilor 
cumpărate şi a tarifelor serviciilor utilizate de către populaţie într-o anumită perioadă (denumită 
perioadă curentă), faţă de o perioadă anterioară (denumită perioadă de bază sau de referinţă). 
Indicele preţurilor de consum se calculează numai pentru elementele care intră în consumul direct 
al populaţiei, fiind excluse: consumul de resurse proprii, cheltuielile cu caracter de investiţii şi 
acumulare, dobânzile plătite la credite, ratele de asigurare, amenzile, impozitele etc., precum şi 
cheltuielile aferente plăţii muncii pentru producţia agricolă a gospodăriilor individuale. 

anul precedent = 100   

Denumire mărfuri/servicii 2013 2014 2015 2016 2017 

Mărfuri alimentare 102,96 98,37 96,20 97,43 102,48 

Mărfuri nealimentare 105,19 102,45 100,93 98,96 101,41 

Servicii 103,19 103,16 102,04 99,21 99,23 

Total 103,98 101,07 99,41 98,45 101,34 

 

Denumire mărfuri/servicii Octombrie 2018 / 2017 

Mărfuri alimentare 103,73 

Mărfuri nealimentare 105,27 

Servicii 102,73 
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Total 104,25 

 


