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   Nr.217 / 7 septembrie 2022 

 

Domeniul: Produsul intern brut – date provizorii (1) 

 

 

 
COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2022, PRODUSUL INTERN 
BRUT ÎN TRIMESTRUL II 2022 A FOST, ÎN TERMENI REALI, MAI 
MARE CU 2,1%1 
 

• Produsul intern brut a înregistrat, în trimestrul II 2022, o creştere cu 5,3% faţă de 
acelaşi trimestru din anul 2021 atât pe seria brută cât și pe seria ajustată sezonier;  

• În semestrul I 2022, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2021, 
cu 5,8%, atât pe seria brută cât și pe seria ajustată sezonier;  

• Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat 
semnificativ, ca urmare  a  revizuirii  estimărilor  pentru  trimestrul II  2022,  faţă  
de  varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 207 din 17 august 
2022. 

 

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2020 - 2022, calculată ca serie brută şi serie ajustată 
sezonier, este prezentată în tabelul care urmează. 

 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An

  Serie brută 2020 102.6 90.2 94.6 98.5 96.3

2021 99.9 115.4 106.9 102.4 105.9

2022 106.4 105.3 - - -

  Serie ajustată sezonier 2020 102.6 90.2 94.6 98.5 -

2021 99.9 115.4 106.9 102.4 -

2022 106.4 105.3 - - -

  Serie ajustată sezonier 2020 99.6 89.4 104.9 105.5 -

2021 101.1 103.2 97.1 101.0 -

2022 105.1 102.1 - - -

- în % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent - 

- în % faţă de trimestrul precedent - 

Tabel 1: Evoluţia Produsului intern brut trimestrial

 

           Datele tabelului în format Excel.  

 

                                                                 
1 Date ajustate sezonier şi în funcţie de numărul de zile lucrătoare 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_1.xlsx
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Seria ajustată sezonier 

 

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul II 2022 a fost de 355964,4 
milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,1% faţă de trimestrul I 2022  şi cu 5,3% 
faţă de trimestrul II 2021. 
 

Trim. I Trim. II Sem. I

Milioane lei, preţuri curente 343882.3 355964.4 699846.7

In % faţă de trimestrul precedent 105.1 102.1 -

In % faţă de perioada corespunzătoare din 

anul precedent 106.4 105.3 105.8

Tabel 2: Produsul intern brut, în semestrul I 2022 - serie ajustată sezonier

 

      Datele tabelului în format Excel.  

 

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 699846,7 milioane lei preţuri curente, în 
creştere – în termeni reali – cu 5,8% faţă de semestrul I 2021. 

 

 

     Datele graficului în format Excel.  
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Grafic 1: Evolutia PIB - serie ajustata sezonier

Agricultura Industrie Constructii Servicii Impozite nete de subventii PIB

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_1.xlsx
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_1.xlsx
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Serie brută 

 

Produsul Intern Brut – serie brută - estimat pentru trimestrul II 2022 a fost de 335190,1 milioane lei 
preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,3% faţă de trimestrul II 2021. 

 

Trim. I Trim. II Sem. I

Milioane lei, preţuri curente 273829.5 335190.1 609019.6

In % faţă de perioada corespunzătoare 

din anul precedent
106.4 105.3 105.8

Tabel 3: Produsul intern brut, în semestrul I 2022 - serie brută

 

           Datele tabelului în format Excel.  

 

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 609019,6 milioane lei preţuri curente, în 
creştere – în termeni reali – cu 5,8% faţă de semestrul I 2021. 

În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul Intern Brut în preţuri curente, indicii de 
volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul II şi semestrul I 2022. 
 
 

 

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut 

 

Categorii de resurse 

La creşterea PIB, în semestrul I 2022 faţă de semestrul I 2021, contribuţii pozitive mai importante au avut 
următoarele ramuri: 

- Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; 
transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+2,2%), cu o pondere de 20,6% la formarea 
PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,3%; 

- Informaţiile şi comunicaţiile (+1,7%), cu o pondere de  6,9% la  formarea  PIB şi al căror 
volum de activitate s-a majorat cu 23,9%. 

Contribuţie negativă la creșterea PIB a înregistrat-o industria (-0,2%), cu o pondere de 25,3%  la  formarea  
PIB şi al cărei volum de activitate a scăzut cu -0,1%; 

 

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 10,4% la formarea PIB, au contribuit cu +0,5%  la creşterea 
PIB,  volumul lor majorându-se cu 5,2%. 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_1.xlsx
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Trim. II Sem. I Trim. II Sem. I

Agricultură, silvicultură şi pescuit 2.2 1.9 0.0 0.0

Industrie 28.2 25.3 -0.4 -0.2

Construcţii 4.0 3.8 0.1 0.1

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor;  

transport şi depozitare; hoteluri şi  

restaurante 20.2 20.6 2.3 2.2

Informații și  comunicații 5.9 6.9 1.4 1.7

Intermedieri financiare şi asigurări 1.4 1.5 0.0 0.0

Tranzacţii  imobiliare 6.8 7.0 0.5 0.5

Activități profesionale, științifice și tehnice;

activități de servicii  administrative și 

activități

de servicii  suport 4.8 5.5 0.4 0.5

Administrație publică și apărare; asigurări 

sociale din sistemul public; învățământ; 

sănătate și asistență socială 12.3 13.5 0.2 0.1

Activități de spectacole, culturale și 

recreative; reparații  de produse de uz casnic 

și alte servicii 4.4 3.6 0.5 0.4

Valoarea adăugată brută – total 90.2 89.6 5.0 5.3

Impozite nete pe produs 9.8 10.4 0.3 0.5

Produsul intern brut 100.0 100.0 5.3 5.8

Contribuţia la formarea PIB - % Contribuţia la creşterea PIB - %

Tabel 4: Contribuţia categoriilor de resurse la formarea şi creşterea Produsului intern brut,

                 în trimestrul II şi semestrul I 2022

 

     Datele tabelului în format Excel.  

 
Categorii de utilizări 

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal: 

- cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,6%, 
contribuind cu +4,7% la creşterea PIB; 

- formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 2,2%, contribuind cu +0,5% la 
creşterea PIB. 

O contribuţie negativă la formarea PIB a avut-o exportul net (-3,9%), consecinţă a creşterii volumului 
importurilor de bunuri şi servicii cu 14,3%, față de creșterea cu  7,7% a volumului exporturilor de bunuri 
şi servicii. 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_1.xlsx
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Trim. II Sem. I Trim. II Sem. I

Consumul final  efectiv total 78.0 79.2 4.6 5.0

   Consum final individual efectiv al

   gospodăriilor populaţiei 69.2 70.0 4.6 5.2

        Cheltuiala pentru consumul final al

        gospodăriilor populaţiei 61.8 62.1 4.7 4.7

        Cheltuiala pentru consumul final al

        instituţii lor fără scop lucrativ în

        serviciul gospodăriilor populaţiei 0.4 0.5 0.0 0.0

        Cheltuiala pentru consumul final

        individual al administraţii lor publice 7.0 7.4 -0.1 0.5

   Consumul final colectiv efectiv al

   administraţii lor publice 8.8 9.2 0.0 -0.2

Formarea brută de capital fix 25.7 22.4 0.6 0.5

Variaţia stocurilor 10.0 9.4 7.3 4.2

Exportul net de bunuri şi servicii -13.7 -11.0 -7.2 -3.9

    Exportul de bunuri şi servicii 43.1 46.6 2.2 3.5

    Importul de bunuri şi servicii 56.8 57.6 9.4 7.4

Produsul intern brut 100.0 100.0 5.3 5.8

Contribuţia la formarea PIB - % Contribuţia la creşterea PIB - %

Tabel 5: Contribuţia categoriilor de utilizări la formarea şi creşterea Produsului intern brut,

                 în trimestrul II şi semestrul I 2022

 

       Datele tabelului în format Excel.  

 

Revizuiri 

 

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat semnificativ, revizuirea 
estimărilor pentru trimestrul II 2022 faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 207 
din 17 august 2022 fiind nesemnificativă. 

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.  

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_1.xlsx
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Tabel 6: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN TRIMESTRUL II 2022

  - serie brută - 

Real izări  – 

mil ioane lei  

preţuri  curente -

Indici  de volum

 – în % faţă  de 

trimestrul  I I  

2021

Indici  de preţ  

– în % faţă  de 

trimestrul  I I  

2021

Agricul tură , s i lvicul tură  şi  pescuit 7216.2 99.4 121.8

Industrie 94401.9 98.5 139.9

Construcţi i 13285.2 101.7 111.5

Comerţ cu ridicata  ș i  cu amănuntul ; repararea 

autovehiculelor şi  motocicletelor; transport şi  

depozi tare; hoteluri  şi  restaurante 68060.6 111.3 108.6

Informați i  ș i  comunicați i 19754.3 124.2 105.1

Intermedieri  financiare şi  as igurări 4757.4 101.9 112.8

Tranzacţi i  imobi l iare 22992.2 106.5 101.1

Activi tăți  profes ionale, ș ti inți fice ș i  tehnice; 

activi tăți  de servici i  adminis trative ș i  activi tăți  de 

servici i  suport 15995.0 108.6 110.1

Adminis trație publ ică  ș i  apărare; as igurări  socia le 

din s is temul  publ ic; învățământ; sănătate ș i  

as is tență  socia lă 41088.4 101.2 105.0

Activi tăți  de spectacole, cul tura le ș i  recreative; 

reparați i  de produse de uz casnic ș i  a l te servici i 14684.2 112.2 107.4

Valoarea adăugată  brută  – tota l 302235.4 105.6 115.8

Impozite nete pe produs  1) 32954.7 102.6 115.4

Produs Intern Brut 335190.1 105.3 115.7

Consum fina l  efectiv 262081.3 106.0 115.4

Consum fina l  individual  efectiv a l  gospodări i lor 

populaţiei  
2) 

232436.2 106.9 116.8

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  a l  

gospodări i lor populaţiei 207208.8 108.0 118.2

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  a l  

ins ti tuţi i lor fără  scop lucrativ în serviciul  

gospodări i lor populaţiei 1503.2 102.6 105.7

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  individual  a l  

adminis traţi i lor publ ice 23724.2 99.3 106.4

Consum fina l  colectiv efectiv a l  adminis traţi i lor 

publ ice 3) 29645.1 99.9 105.8

Formarea brută  de capita l 119382.3 128.7 122.1

din care: 

Formarea brută  de capita l  fix 86018.8 102.5 121.7

Exportul  net de bunuri  şi  servici i -46273.5 - -

   Export de bunuri  şi  servici i 144224.0 104.9 116.3

   Import de bunuri  şi  servici i 190497.5 119.5 119.7

1) Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi

subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat.

2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru cumpărarea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor

membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administraţiilor publice (învăţământ, sănătate, securitate

socială şi acţiuni sociale, cultură, sport, activităţi recreative, colectarea de deşeuri menajere) şi cheltuiala pentru

consum individual al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (organizaţii religioase,

sindicate, partide politice, uniuni, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive).

3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administraţiilor publice (servicii publice generale, apărare naţională

şi securitatea teritoriului, menţinerea ordinii şi securităţii publice, activităţi legislative şi de reglementare, cercetare

şi dezvoltare, etc.).  

Datele tabelului in format Excel.  

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_1.xlsx
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Tabel 7: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN TRIMESTRUL II 2022

 - serie ajustată sezonier şi în funcţie de numărul de zile lucrătoare- 

Real izări  – 

mil ioane lei  

preţuri  curente -

Indici  de volum

 – în % faţă  de 

trimestrul  I  

2022

Indici  de preţ  

– în % faţă  de 

trimestrul  I  

2022

Agricul tură , s i lvicul tură  şi  pescuit 14504.6 99.5 111.1

Industrie 88774.1 102.4 111.1

Construcţi i 22134.3 98.9 102.5

Comerţ cu ridicata  ș i  cu amănuntul ; repararea 

autovehiculelor şi  motocicletelor; transport şi  depozi tare; 

hoteluri  şi  restaurante 66053.0 103.0 102.1

Informați i  ș i  comunicați i 22166.0 96.4 108.0

Intermedieri  financiare şi  as igurări 5168.6 103.1 102.1

Tranzacţi i  imobi l iare 23461.2 104.6 98.8

Activi tăți  profes ionale, ș ti inți fice ș i  tehnice; activi tăți  de 

servici i  adminis trative ș i  activi tăți  de servici i  suport 22574.0 100.6 100.6

Adminis trație publ ică  ș i  apărare; as igurări  socia le din 

s is temul  publ ic; învățământ; sănătate ș i  as is tență  

socia lă 42882.0 100.5 101.4

Activi tăți  de spectacole, cul tura le ș i  recreative; reparați i  

de produse de uz casnic ș i  a l te servici i 14625.8 125.2 145.4

Valoarea adăugată  brută  – tota l 322343.6 101.6 106.8

Impozite nete pe produs  1) 33655.2 101.1 98.9

Discrepanță  s tatis tică -34.4 - -

Produs Intern Brut 355964.4 102.1 101.4

Consum fina l  efectiv 270942.4 100.9 103.6

Consum fina l  individual  efectiv a l  gospodări i lor 

populaţiei  2) 240811.6 100.9 103.5

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  a l  gospodări i lor 

populaţiei 213531.8 101.1 104.0

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  a l  insti tuţi i lor fără  

scop lucrativ în serviciul  gospodări i lor populaţiei 2756.4 96.8 100.0

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  individual  a l  

adminis traţi i lor publ ice 24523.4 96.6 103.6

Consum fina l  colectiv efectiv a l  adminis traţi i lor 

publ ice 
3) 

30130.8 101.7 103.8

Formarea brută  de capita l 123134.8 249.6 45.4

din care: 

Formarea brută  de capita l  fix 89003.8 101.8 106.4

Exportul  net de bunuri  şi  servici i -44588.0 - -

   Export de bunuri  şi  servici i 142991.3 99.4 102.8

   Import de bunuri  şi  servici i 187579.3 109.1 104.4

Discrepanță  s tatis tică 6475.2 - -

1) Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi subvenţiile pe

produs plătite de la bugetul de stat.

2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru cumpărarea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor

membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administraţiilor publice (învăţământ, sănătate, securitate socială şi

acţiuni sociale, cultură, sport, activităţi recreative, colectarea de deşeuri menajere) şi cheltuiala pentru consum individual al

instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (organizaţii religioase, sindicate, partide politice, uniuni,

fundaţii, asociaţii culturale şi sportive).

3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administraţiilor publice (servicii publice generale, apărare naţională şi

securitatea teritoriului, menţinerea ordinii şi securităţii publice, activităţi legislative şi de reglementare, cercetare şi

dezvoltare, etc.).  

                 Datele tabelului in format Excel.  

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_1.xlsx
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Tabel 8: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN SEMESTRUL I 2022

  - serie brută - 

Real izări  – 

mil ioane lei  

preţuri  curente -

Indici  de volum

 – în % faţă  de 

semestrul  I  

2021

Indici  de preţ  

– în % faţă  de 

semestrul  I  

2021

Agricul tură , s i lvicul tură  şi  pescuit 11593.6 100.0 117.7

Industrie 153848.1 99.0 140.3

Construcţi i 23244.7 102.8 113.2

Comerţ cu ridicata  ș i  cu amănuntul ; repararea 

autovehiculelor şi  motocicletelor; transport şi  

depozi tare; hoteluri  şi  restaurante 125041.1 110.3 108.5

Informați i  ș i  comunicați i 42197.8 123.9 102.8

Intermedieri  financiare şi  as igurări 9218.3 101.1 111.7

Tranzacţi i  imobi l iare 42370.4 106.2 101.3

Activi tăți  profes ionale, ș ti inți fice ș i  tehnice; 

activi tăți  de servici i  adminis trative ș i  activi tăți  de 

servici i  suport 33779.1 109.2 105.5

Adminis trație publ ică  ș i  apărare; as igurări  socia le 

din s is temul  publ ic; învățământ; sănătate ș i  

as is tență  socia lă 82426.8 101.4 103.7

Activi tăți  de spectacole, cul tura le ș i  recreative; 

reparați i  de produse de uz casnic ș i  a l te servici i 21894.5 111.4 107.2

Valoarea adăugată  brută  – tota l 545614.4 105.9 114.1

Impozite nete pe produs  1) 63405.2 105.2 117.5

Produs Intern Brut 609019.6 105.8 114.4

Consum fina l  efectiv 482391.6 106.2 111.7

Consum fina l  individual  efectiv a l  gospodări i lor 

populaţiei  2) 426359.4 107.5 112.7

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  a l  

gospodări i lor populaţiei 378218.0 107.6 113.6

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  a l  

ins ti tuţi i lor fără  scop lucrativ în serviciul  

gospodări i lor populaţiei 2786.7 106.2 106.4

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  individual  a l  

adminis traţi i lor publ ice 45354.7 106.7 105.5

Consum fina l  colectiv efectiv a l  adminis traţi i lor 

publ ice 3) 56032.2 97.8 105.0

Formarea brută  de capita l 193941.1 118.6 129.9

din care: 

Formarea brută  de capita l  fix 136713.2 102.2 120.8

Exportul  net de bunuri  şi  servici i -67313.1 - -

   Export de bunuri  şi  servici i 283929.4 107.7 115.6

   Import de bunuri  şi  servici i 351242.5 114.3 119.3

1) Reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) şi

subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat.

2) Cuprinde: cheltuielile gospodăriilor populaţiei pentru cumpărarea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor

membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al administraţiilor publice (învăţământ, sănătate, securitate

socială şi acţiuni sociale, cultură, sport, activităţi recreative, colectarea de deşeuri menajere) şi cheltuiala pentru

consum individual al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (organizaţii religioase,

sindicate, partide politice, uniuni, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive).

3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administraţiilor publice (servicii publice generale, apărare naţională

şi securitatea teritoriului, menţinerea ordinii şi securităţii publice, activităţi legislative şi de reglementare, cercetare

şi dezvoltare, etc.).  

Datele tabelului in format Excel.  

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_1.xlsx
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Informaţii suplimentare: 

 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm sa consultaţi Precizările metodologice. 

Seria  brută de  date şi cea  ajustată  sezonier ale  Produsului  intern  brut  trimestrial  pentru perioada      
T1 1995 – T2 2022 pot fi accesate la adresa: 

https://insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut 

Produsul intern brut pentru trimestrul II 2022, date provizorii (2), va fi publicat prin comunicat de presă, 
conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 12 octombrie 2022.  

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine din Comunicatul de presă 
al Eurostat care va fi publicat pe data de 7 septembrie 2022 şi care poate fi consultat la adresa: 

 

https:/ec.europa.eu/eurostat/ 
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e-mail:  biroupresa@insse.ro 

Tel: + 4021 3181869 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/precizari_metodologice_tr2_1.pdf
https://insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut
https://insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut
https://ec.europa.eu/eurostat/
mailto:biroupresa@insse.ro

