Exclusiv: Cel mai mare salariu din Iaşi este de
16.000 de euro.
Domeniul în care lucrează fericitul posesor al acestui salariu este unul absolut surprinzător. Persoana şi-ar putea
permite, teoretic, să cheltuie fără durere de cap câte 2.300 lei pe zi, întreaga lună. Sau, mai extins, câte 100 de lei pe
oră continuu, zi şi noapte. Locul doi în acest top al salariilor din Iaşi este ocupat de un angajat al firmei Ceramica
SA. Cel mai probabil, e vorba de directorul general Iulian Mangalagiu. Unde se plătesc următoarele salarii de top
din Iaşi ? Potrivit statisticilor oficiale, în judeţ sunt numai 6.000 de persoane care au o leafă brută mai mare de 5.000
de lei.
Cu aproape toate marile fabrici închise şi mai multe serii de disponibilizări în masă din companii importante,
economia judeţului continuă să stea cu un picior în groapă. Dintre toţi salariaţii ieşeni, doar 3% au lefuri brute mai
mari de 1.000 de euro. La polul opus, mai mult de un sfert dintre ieşenii plătitori de impozite pe venituri salariale
primesc lunar sume până în 1000 lei, arată statisticile oficiale. Părerile privind viitorul economiei judeţului sunt
împărţite, însă prezentul nu face altceva decât să îngrijoreze, Comisia Naţională de Prognoză stabilind că Moldova
oferă cel mai mic salariu lunar net. Cu toate acestea, există şi ieşeni fericiţi. Primii zece salariaţi ieşeni în funcţie de
cuantumul salariului câştigă lunar sume cuprinse între 32.000 şi 90.000 lei.
Topul salariilor
Anul 2013 a adus unele schimbări în privinţa domeniilor de activitate care oferă cele mai mari 10 salarii, dar şi
menţineri. Astfel, în vârful topului celor mai bine remuneraţi zece ieşeni nu se mai regăsesc angajaţi ai E.ON
Moldova sau profesori universitari, cei din urmă căzând în coada listei, ci consultanţă şi construcţii. Cel mai mare
salariu din Iaşi îl primeşte un consultant în afaceri, care ar putea să îşi cumpere o maşină „puternică“ lunar cu cei
16.000 euro pe care îi ia „în mână“. Valoarea brută a salariului depăşeşte 90.000 lei. „În domeniul IT şi consultanţă
sunt mulţi care preferă să nu mai lucreze ca salariaţi, ci ca freelanceri. Aceştia îşi deschid un PFA sau o
întreprindere individuală şi devin un soi de oameni-companie, plătind impozitele ca o firmă“, a explicat omul de
afaceri, Gabriel Mardarasievici.
Pe locul secund în top se află un angajat al companiei Ceramica, singura companie din judeţ al cărei domeniu de
activitate este fabricarea de cărămizi, cu un salariu lunar brut de circa 63.800 lei. În top mai intră un angajat al
companiei, care ocupă penultimul loc cu un salariu brut de 36.500 lei. Podiumul este completat de un angajat al unei
firme producătoare de maşini, cu un salariu de 47.800 lei.
Următoarele cinci locuri sunt ocupate de angajaţi ai unor firme din industria alimentară (46.700 lei), construcţii
(43.800 lei), call center (43.200 lei) şi învăţământ (41.300 lei şi 40.800 lei). Tot din învăţământ provine şi ultimul
salariu din top, de 32.200 lei, cele trei salarii fiind primite, cel mai probabil, de profesori universitari de la „Cuza“.
Pe locul opt în top se situează un angajat al unei companii al cărei domeniu de activitate este comerţul cu alimente
en-gros.
Ce spun cifrele
La sfârşitul lunii ianuarie, instituţiile publice abilitate au raportat prezenţa a peste 141.000 de ieşeni care au plătit
contribuţii la bugetele de stat. Dintre aceştia, numai aproximativ 6.000 au declarat venituri salariale brute de peste
peste 5000 lei, contravaloarea a circa 1.100 euro. Din păcate, cea mai mare masă de salariaţi este reprezentată de
angajaţii care câştigă până în 1000 lei lunar, iar dimensiunile grupurilor scad pe măsură ce creşte valoarea salariului
pe care îl câştigă. Astfel, peste 59.000 de ieşeni trebuie să se mulţumească cu o sumă brută de maximum 1000 lei.
Din acest grup de salariaţi fac parte circa 25.700 de ieşeni care câştigă sub salariul minim pe economie (n.r. - au
trecute in contractul de muncă mai puţin de opt ore pe zi), al cărui cuantum în luna ianuarie era de 700 lei, iar peste
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3.700 primesc doar salariul minim. Totodată, aproape 45.000 de ieşeni au lunar venituri salariale cuprinse între
1000 şi 2000 lei, în timp ce peste 19.000 câştigă pe hârtie sume cuprinse între 2000 şi 3000 lei.
Cifra salariaţilor scade până la 7800 dacă ne raportăm la salariile cu valori cuprinse între 3000 şi 4000 lei oferite de
angajatori salariaţilor şi până la 3200 pentru salarii cu un cuantum cuprins între 4000 şi 5000 lei.
Din cauza fiscalităţii prea ridicate
Numărul mic al salariilor de peste 5000 lei este îngrijorător, în condiţiile în care astfel de sume sunt benefice atât
pentru angajat, cât şi pentru bugetul de stat. Specialiştii din domeniu spun că principalul vinovat ar fi fiscalitatea
ridicată, care este ca o povară pentru administratori în stabilirea cuantumului salarial. „Astfel de salarii mari dau
multinaţionalele. Însă problema principală pentru aceste personae este fiscalitatea ridicată. Salariile mari
sunt benefice, atât pentru salariaţi, cât şi pentru bugetul de stat, dar problema stă în taxe şi impozite. La noi
există o vorbă, la orice leu pe care îl dai unui angajat, dai unul şi la stat. Situaţia nu este una tocmai
îmbucurătoare, este clar că în toată zona Moldovei se câştigă cele mai mici salarii din România“, a declarat
Neculai Viţelaru, preşedintele Patronatului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.
Opinia şefului PÎMM este confirmată de o analiză realizată zilele trecute de Comisia Naţională de Prognoză, potrivit
căreia în acest an cel mai mic salariu va fi în Moldova , comparative cu celelalte regiuni. Acesta va avea un cuantum
de puţin peste 1.300 lei, cu peste 1.000 lei mai puţin decât în Bucureşti şi cu 300 lei sub media ţării.
Speranţa vine din IT
Aceeaşi părere este împărtăşită şi de un economist al Universităţii „Cuza“, care se declară pesimist în privinţa unei
creşteri a numărului salariaţilor remuneraţi cu peste 1100 euro lunar. „Procentul mic al salariilor mari din judeă
arată că ne aflăm într-o zonă a sensibilităţii sociale. În mediul privat, astfel de salarii sunt un deziderat, în condiţiile
în care taxele şi impozitele sunt aşa de mari. Eu nu cred că vom asista la o creştere a acestui număr în perioada
următoare deoarece economia e ancorată în jurul instituţiilor publice unde salariile nu sunt, în marea lor majoritate,
peste această valoare“, a comentat Dan Chirleşan, professor universitar în cadrul Facultăţii de Economie şi
Administrare a Afacerilor.
Mult mai optimist s-a arătat, în schimb, omul de afaceri Gabriel Mardarasievici, care consideră că dezvoltarea
sectorului IT va duce la o creştere a numărului salariilor de peste 5000 lei şi, implicit, a salariului mediu. „Eu
consider că s-a mai îmbunătăţit situaţia deoarece industria IT s-a dezvoltat şi aici salarizarea este mai generoasă.
Mai mult, această industrie continuă să se dezvolte, deja existând câteva sute de intenţii de angajare, astfel că nu ar
fi exclus ca în perioada următoare să crească numărul ieşenilor care câştigă peste 5000 lei lunar“, şi-a susţinut
poziţia Gabriel Mardarasievici.

Ziarul de Iasi, 18.03.2013
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/exclusiv-cel-mai-mare-salariu-din-iasi-este-de-16-000-de-euro-vezi-top-salarii-2287.html
2

