
Ce salarii se câștigă în Retail

eJobs index salarial 



Peste  350.000 salarii au fost introduse 

până în prezent în Salario, comparatorul de 
salarii marca eJobs România

Cel mai mare salariu introdus 
               în Retail

28.000 LEI net

Director General

Cele mai multe salarii din Retail 
au fost introduse de

agenții de vânzări, 
cu 1.300 de intrări

Orașul pentru care s-au 
introdus cele mai multe salarii, 

respectiv 37%:

București 



Pozițiile  cu cele mai 
mici salarii medii 
nete din Retail

Pozițiile cu cele mai 
mari salarii medii 
nete din Retail

General Manager: 14.300 lei
Risk Manager: 12.000 lei
National Sales  Manager: 10.000 lei
Manager IT: 8.600 lei 
Director Financiar: 8.000 lei 

Șef de tură: 2.080 lei
Operator centru asistență: 2.000 lei 
Lucrător comercial: 2.000 lei
Asistent promoții: 1.900 lei 
Casier: 1.900 lei 



Orașele cu cele mai mari salarii 
medii nete din Retail

Orașele cu cele mai mici 
salarii medii nete din 
Retail

București: 3.500 lei
Cluj-Napoca: 3.000 lei
Timișoara: 3.000 lei
Oradea: 3.000 lei
Iași: 3.000 lei

Galati

Bucuresti

Cășărași

Drobeta Turnu-Severin

Oradea

București

Timișoara
Petroșani

Iași

Cluj-Napoca

Călărași: 1.996 lei
Drobeta Turnu-Severin: 1.750 lei
Pașcani: 1.700 lei
Vălenii de Munte: 1.700 lei
Petroșani: 1.700 lei

Pașcani

Vălenii de Munte



Distribuția salariilor medii nete 
din Retail introduse până în 
prezent în Salario

Roxana Drăghici, 
Head of Sales 
eJobs România 

“ Joburile din retail sunt foarte atractive în primul rând pentru tinerii aflați la început de 
carieră. Motivele care stau la baza acestei alegeri: cerințele angajatorilor nu sunt prea mari, 
iar companiile oferă training-uri prin care-i pregătesc pentru viitoarea activitate. Cei care 
rămân în domeniu pot să-și crească semnificativ salariile, în funcție de compania pentru 
care lucrează și dimensiunea ei. De exemplu, un director de vânzări poate câștiga și 25.000 
de lei net. În majoritatea cazurilor, la salariul de bază al celor din acest sector, se adaugă 
bonusurile din vânzări.”

1.8%


