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Definiţie

Indicatorul reprezintă raportul salariului mediu brut al femeilor la
salariul mediu brut al bărbaţilor.
Salariul mediu brut al femeilor/bărbaţilor se calculează prin raportarea
sumelor brute calculate (fondul de remunerare) pentru luna septembrie a
femeilor/bărbaţilor la numărul mediu de salariaţi-femei/bărbaţi

ODM naţional

ODM 3. Promovarea egalităţii de gen şi acordarea de drepturi şi
posibilităţi egale femeilor

Unitatea de măsură

%

Formula de calcul

CSMS f/ b = Mf / SMb * 100
Unde:
CSMS f/ b - Cota salariului mediu brut al femeilor în salariul mediu brut
al bărbaţilor
SMf - salariul mediu brut al femeilor, lei;
SMb - salariul mediu brut al bărbaţilor, lei.

Nivelul de dezagregare

Datele sunt disponibile pe:
-

total ţară,

-

activităţi economice (la nivel de secţiuni CAEM).

Periodicitatea diseminării

O dată pe an

Termenele limită de
prezentare (diseminare)
Revizuirea

30 septembrie, după anul de raportare.

Sursa de date

Cercetarea statistică în întreprinderi „Câștigurile salariale și costul forței
de muncă”

Comparabilitatea la nivel
internaţional

Datele nu sunt comparabile la nivel internaţional.

Datele sunt finale la prima diseminare.

Notă: La nivel european se calculează indicatorul „disparitatea
salarială de gen” („gender pay gap”) care constituie diferenţa dintre
câştigul salarial mediu brut pe oră realizat de salariaţii-bărbaţi1 şi
salariaţii-femeii1 ca procent din salariul mediu brut pe oră realizat de
salariaţii-bărbaţi.
Salariaţii-femei şi bărbaţi în vârstă de muncă (15-64 ani) care lucrează
în timp complet. Sursa recomandată de date este cercetarea „Structura
câştigurilor salariale”

Comparabilitatea în timp

Datele sunt disponibile începând cu anul 2002.
Datele nu sunt comparabile în timp.
Pînă în 2010 datele includ unitățile cu 20 și mai mulți salariați și toate
instituțiile bugetare și se refera la luna septembrie. Începînd cu anul
2011, datele includ unitățile cu 1 și mai mulți salariați și cuprind anul în
întregime.

Coerenţa cu alte statistici
(indicatori corelaţi)
Informaţie de contact

Nu există coerenţă directă cu alte statistici
Direcţia statistica pieţei muncii
Secţia statistica salariilor.
Elena Vâtcărău, şef Direcţie
tel.: 022 40 30 99
e-mail: elena.vatcarau@statistica.md
Natalia Kleinknecht, șef secția statistica salariilor
tel. 022 40 30 98
e-mail: natalia.klein@statistica.md

Ultima actualizare a
metadatelor
Nota

31.03.2015
Metadate mai detaliate sînt disponibile la adresa:
http://www.statistica.md/public/files/Metadate/Salarii.pdf
Serii de date cu informaţie privind Ţinta ODM sunt disponibile la
adresa:
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=421&id=3199

