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       Nr.288/15 noiembrie 2022 

 
 

Domeniul: Produsul intern brut trimestrial – estimări “semnal” 

 

 

 
PRODUSUL INTERN BRUT ÎN TRIMESTRUL III 2022 A FOST, ÎN 
TERMENI REALI, MAI MARE CU 1,3%1 COMPARATIV CU 
TRIMESTRUL II 2022 
 

• Produsul intern brut în trimestrul III 2022 a înregistrat o creştere faţă de  trimestrul 
III din anul 2021 cu 4,0% pe seria brută şi cu 4,7% pe seria ajustată sezonier;  

• În perioada 1.I-30.IX 2022, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 
1.I-30.IX 2021, cu 5,0% pe seria brută şi cu 4,3% pe seria ajustată sezonier. 

• Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca 
urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul III 2022, fiind înregistrate 
diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 257 din 12 
octombrie 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 98.7 96.3

2021 99.6 115.3 105.6 101.3 105.9

2022 106.4 105.1 104.0 - -

  Serie ajustată sezonier 2020 102.7 92.1 95.0 97.7 -

2021 98.7 111.0 107.6 104.6 -

2022 104.4 103.9 104.7 - -

  Serie ajustată sezonier 2020 100.7 90.4 103.8 103.4 -

2021 101.7 101.7 100.6 100.5 -

2022 101.5 101.3 101.3 - -

- în % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent - 

- în % faţă de trimestrul precedent - 

Tabel 1: Evoluţia Produsului intern brut trimestrial

 

Datele tabelului in format Excel 

 

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

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr3r2022.xlsx
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Seria ajustată sezonier 

In trimestrul III 2022, comparativ cu trimestrul II 2022, Produsul intern brut a crescut cu 1,3%.  

Faţă de trimestrul III din anul 2021, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,7%. 

In perioada 1.I-30.IX 2022, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021, Produsul intern brut a 
crescut cu 4,3%. 

 

 Datele graficului in format Excel 

 

Serie brută 

Produsul intern brut în trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul III din anul 2021  a înregistrat o creştere 
cu 4,0%. 

In perioada 1.I-30.IX 2022, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2021, Produsul intern brut a crescut cu 5,0%. 
 

Revizuiri 

 

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul III 
2022 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, fiind înregistrate modificări ale indicilor 
de volum comparativ cu a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2022, 
publicată în comunicatul de presă nr. 257 din 12 octombrie 2022. Astfel: 

− rezultatele trimestrului I 2022, comparativ cu trimestrul IV 2021, au fost revizuite de la 106,4% la 
104,4%; 

− rezultatele trimestrului II 2022, comparativ cu trimestrul I 2022, au fost revizuite de la 105,0% la 
103,9%. 
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Grafic 1: Produsul intern brut trimestrial al României,
în perioada 2000 – 2022 (date ajustate sezonier)

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr3r2022.xlsx
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Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut s-a modificat în urma actualizarii cu ultima versiune a 
programului JDemetra 2.2.3, a  modificării modelului, a numărului de regresori folosiți, a revizuirii seriei 
brute și a numărului de observații disponibile în conformitate cu recomandările privind practicile 
europene în contextul tratării efectelor de criză a pandemiei COVID – 19. 

 

Informaţii suplimentare: 
 

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

Produsul intern brut pentru trimestrul III 2022, date provizorii (1), va fi publicat prin comunicat de presă, 
conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 7 decembrie 2022.  

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine din Comunicatul de presă 

al Eurostat  şi poate fi consultat la adresa: 

https:/ec.europa.eu/eurostat/ 

 

Direcţia de comunicare 

e-mail:  biroupresa@insse.ro 

Tel: + 4021 3181869 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/precizari_metodologice_tr3.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/
mailto:biroupresa@insse.ro

