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Nr. 54 / 8 martie 2023 
 

 
Domeniul: Produsul intern brut – date provizorii (1) 

 

 

IN ANUL 2022, PRODUSUL INTERN BRUT A CRESCUT, 
COMPARATIV CU ANUL 2021, CU 4,8% 
 

• Produsul intern brut în trimestrul IV 2022 a fost, în termeni reali, mai mare cu 
1,0%1 comparativ cu trimestrul III 2022; 

• Faţă de acelaşi trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a înregistrat o creştere 
cu 4,6% pe seria brută şi de 4,9% pe seria ajustată sezonier;  

• Atât seria brută, cât şi cea ajustată sezonier,  a Produsului intern brut trimestrial 
au fost recalculate ca urmare a revizuirii datelor trimestriale pentru anul 2021, în 
vederea reconcilierii cu datele anuale semidefinitive, publicate în Comunicatul de 
presa nr. 324 din 21 decembrie 2022, precum şi ca urmare a revizuirii estimărilor 
pentru trimestrele I-IV 2022, fiind rectificate faţă de varianta publicată în 
Comunicatul de presă nr. 38 din 14 februarie 2023. 

 

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 99.7 115.4 106.7 102.4 105.8
2022 106.3 105.1 103.8 104.6 104.8

  Serie ajustată sezonier 2020 102.7 92.1 94.9 97.7 -
2021 99.0 111.5 108.4 105.4 -
2022 104.6 104.0 104.4 104.9 -

- în % faţă de trimestrul precedent - 
  Serie ajustată sezonier 2020 100.7 90.4 103.7 103.5 -

2021 102.0 101.8 100.8 100.6 -
2022 101.3 101.2 101.2 101.0 -

- în % faţă de perioada corespunzătoare din anul 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_tr4r2022_1.xls
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Seria ajustată sezonier 

 

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul IV 2022 a fost de  361796,0 
milioane lei preţuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,0% faţă de trimestrul III 2022 şi în creştere 
cu 4,9% faţă de trimestrul IV 2021. 
 
 
 

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

Milioane lei, preţuri curente 337945.8 353157.9 354899.9 361796.0

In % faţă de trimestrul precedent 101.3 101.2 101.2 101.0

In % faţă de perioada corespunzătoare din anul 

precedent 104.6 104.0 104.4 104.9

Tabel 2: Produsul intern brut trimestrial, în anul 2022 - serie ajustată sezonier

 

Datele tabelului in format Excel.  

 
 
 
 

 

    Datele graficului in format Excel.  
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Grafic 1: Evoluţia PIB - serie ajustată sezonier

Agricultură Industrie Construcţii Servicii Impozite nete de subvenţii PIB

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr4r2022_1.xls
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr4r2022_1.xls
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Serie brută 

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2022 a fost de 422332,0 milioane lei preţuri curente, 
în creştere – în termeni reali – cu 4,6% faţă de trimestrul IV 2021. 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An 2022

Milioane lei, preţuri curente 269937.1 331634.8 388553.5 422332.0 1412457.4

In % faţă de perioada corespunzătoare din 

anul precedent
106.3 105.1 103.8 104.6 104.8

Tabel 3: Produsul intern brut trimestrial, în anul 2022 - serie brută

 

          Datele tabelului in format Excel.  

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2022 a fost de 1412457,4 milioane lei preţuri curente, în 
creştere – în termeni reali – cu 4,8% faţă de anul 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 IV şi anul 2022. 
 

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

 
Categorii de resurse 

La creşterea PIB, în anul 2022 faţă de anul 2021, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contribuţii 
pozitive mai importante având următoarele ramuri: 

- Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi 
depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,2%), cu o pondere de 18,6% la formarea PIB şi al căror volum 
de activitate s-a majorat cu 6,6%; 

- Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de 
servicii suport (+0,9%), cu o pondere de 7,0% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat 
cu 13,2%; 

- Informaţiile şi comunicaţiile (+1,3%), cu o pondere de 6,6% la formarea PIB şi al căror volum  de  
activitate s-a majorat cu 20,1%; 

- Construcțiile și tranzacțiile imobiliare cu o contribuție egală la creșterea PIB (+0,7%), având o pondere 
de 6,3%, respectiv 7,4% la formarea PIB şi al căror volum  de  activitate s-a majorat cu 11,2%, respectiv 
8,8%. 

Agricultura și industria au avut o contribuţie negativă la modificarea PIB (-0,5%), ca urmare a scăderii 
volumului lor de activitate cu 11,6%, respectiv 2,3%. 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr4r2022_1.xls
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Trim. IV An Trim. IV An

Agricultură, silvicultură şi pescuit 1.5 4.5 -0.3 -0.5

Industrie 24.4 22.5 -0.9 -0.5

Construcţii 11.6 6.3 1.7 0.7

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor;  transport şi 

depozitare; hoteluri şi restaurante 
18.4 18.6 0.7 1.2

Informații și comunicații 5.4 6.6 0.8 1.3

Intermedieri financiare şi asigurări 2.8 2.6 0.0 0.0

Tranzacţii imobiliare 7.4 7.4 0.7 0.7

Activități profesionale, științifice și tehnice;

activități de servicii administrative și activități de 

servicii suport 6.5 7.0 0.8 0.9

Administrație publică și apărare; asigurări 

sociale din sistemul public; învățământ; sănătate 

și asistență socială 10.7 12.6 0.3 0.2

Activități de spectacole, culturale și recreative; 

reparații de produse de uz casnic și alte servicii
2.3 2.6 0.2 0.2

Valoarea adăugată brută – total 91.0 90.7 4.0 4.2

Impozite nete pe produs 9.0 9.3 0.6 0.6

Produsul intern brut 100.0 100.0 4.6 4.8

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

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

                 în  trimestrul IV şi anul 2022

 

     Datele tabelului in format Excel.  

 
Categorii de utilizări 

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

- Cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 5,5% 
contribuind cu +3,4% la creşterea PIB; 

- Formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 9,2% contribuind cu +2,2% la creşterea 
PIB; 

- Variația stocurilor a înregistrat o contribuție pozitivă la creșterea PIB (+0,4%), consecință a creșterii 
în volum și în preț față de anul precedent. 

Exportul net a avut o contribuţie negativă la modificarea PIB (-0,8%), consecinţă a creşterii cu 9,2% a 
volumului importurilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai redusă a volumului exporturilor de 
bunuri şi servicii cu 8,6%.  

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr4r2022_1.xls
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Trim. IV An Trim. IV An

Consumul final  efectiv total 80.8 78.8 2.1 3.0

   Consum final individual efectiv al

   gospodăriilor populaţiei 72.6 70.1 2.7 3.2

        Cheltuiala pentru consumul final al

        gospodăriilor populaţiei 64.6 62.6 3.3 3.4

        Cheltuiala pentru consumul final al

        instituţiilor fără scop lucrativ în

        serviciul gospodăriilor populaţiei 1.2 0.7 0.0 0.0

        Cheltuiala pentru consumul final

        individual al administraţiilor publice 6.8 6.8 -0.6 -0.2

   Consumul final colectiv efectiv al

   administraţiilor publice 8.2 8.7 -0.6 -0.2

Formarea brută de capital fix 24.1 25.1 3.5 2.2

Variaţia stocurilor 1.2 3.0 -0.2 0.4

Exportul net de bunuri şi servicii -6.1 -6.9 -0.8 -0.8

    Exportul de bunuri şi servicii 36.3 42.5 0.6 3.5

    Importul de bunuri şi servicii 42.4 49.4 1.4 4.3

Produsul intern brut 100.0 100.0 4.6 4.8

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

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

                 în trimestrul IV şi anul 2022

 

       Datele tabelului in format Excel.  

 

Revizuiri 

 
Seria brută a Produsului intern brut pentru anul 2021 a fost revizuită pentru a asigura coerenţa cu datele 
anuale – varianta semidefinitivă, publicate în Comunicatul de presă nr. 324 din 21 decembrie 2022. 
Modificările în volum ale Produsului Intern Brut pentru trimestrele anului 2021, varianta semidefinitivă se 
datorează raportării la o bază revizuită, respectiv anul 2020, varianta definitvă. 

Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicării noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici, 
elaborată pentru a respecta cerinţele impuse de Regulamentului 2304/2016 referitor la modalitățile, 
structura, periodicitatea și indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise 
conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Informaţii 
suplimentare privind noua politică de revizuire se pot obţine de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică 
şi  pot fi consultate la adresa: 

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

Ca urmare a modificării seriei brute prin revizuirea seriei trimestriale pentru anul 2021, precum şi a 
revizuirii seriei brute trimestriale pentru anul 2022, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de 
volum fiind revizuiţi faţă de varianta semnal a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2022, publicată 
în Comunicatul de presă nr. 38 din 14 februarie 2023. 

 

 

 

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

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr4r2022_1.xls
https://insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut
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Tabel 6: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN TRIMESTRUL IV 2022

  - serie brută - 

Realizări – 

milioane lei 

preţuri curente -

Indici de volum

 – în % faţă de 

trimestrul IV 2021

Indici de preţ  

– în % faţă de 

trimestrul IV 2021

Agricultură, silvicultură şi pescuit 6225.4 85.2 112.3

Industrie 102924.2 96.4 126.6

Construcţii 48868.5 115.2 108.4

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; 

hoteluri şi restaurante 77562.1 103.9 110.4

Informații și comunicații 22729.8 115.4 103.7

Intermedieri financiare şi asigurări 11690.9 100.8 114.2

Tranzacţii imobiliare 31337.1 108.6 106.0

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de 

servicii administrative și activități de servicii suport
27428.8 112.1 104.8

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 

sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială
45268.0 102.5 103.3

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de 

produse de uz casnic și alte servicii 9826.0 106.4 108.6

Valoarea adăugată brută – total 383860.8 104.4 111.9

Impozite nete pe produs 1) 38471.2 106.6 111.5

Produs Intern Brut 422332.0 104.6 111.9

Consum final efectiv 341349.0 102.5 113.0

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 
2) 306807.3 103.7 113.8

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 

populaţiei 272801.7 105.2 114.6

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
5062.6 102.5 111.0

Cheltuiala pentru consumul final individual al 

administraţiilor publice 28943.0 92.5 107.4

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) 

34541.7 93.3 106.5

Formarea brută de capital 106802.4 114.3 110.2

din care: 

Formarea brută de capital fix 101877.8 116.2 111.3

Exportul net de bunuri şi servicii -25819.4 - -

   Export de bunuri şi servicii 153272.9 101.7 111.9

   Import de bunuri şi servicii 179092.3 103.3 113.0

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_tr4r2022_1.xls
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Tabel 7: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN TRIMESTRUL IV 2022

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

Realizări – 

milioane lei 

preţuri curente -

Indici de volum

 – în % faţă de 

trimestrul III 2022

Indici de preţ  

– în % faţă de 

trimestrul III 2022

Agricultură, silvicultură şi pescuit 13355.0 90.9 90.0

Industrie 81933.0 99.4 102.2

Construcţii 23124.8 104.2 102.5

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante 
68605.1 102.2 102.9

Informații și comunicații 24348.9 97.3 104.1

Intermedieri financiare şi asigurări 9508.5 96.3 106.8

Tranzacţii imobiliare 27649.9 99.0 104.3

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii 

administrative și activități de servicii suport 25272.7 98.9 94.8

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul 

public; învățământ; sănătate și asistență socială
45211.0 100.2 99.1

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse 

de uz casnic și alte servicii 7926.1 98.9 93.7

Valoarea adăugată brută – total 326935.0 99.7 100.9

Impozite nete pe produs 1) 35242.0 108.4 108.4

Discrepanță statistică -381.0 - -

Produs Intern Brut 361796.0 101.0 100.9

Consum final efectiv 295535.3 103.1 102.0

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2) 

264208.2 103.4 102.6

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei

237905.2 103.6 103.1

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 2378.1 98.6 102.8

Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor 

publice 23924.9 97.4 101.9

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) 

31327.1 97.5 100.397.2 99.9

Formarea brută de capital 98142.5 97.2 99.9

din care: 

Formarea brută de capital fix 93741.9 102.0 101.5

Exportul net de bunuri şi servicii -25149.6 - -

   Export de bunuri şi servicii 152319.3 96.7 99.2

   Import de bunuri şi servicii 177468.9 90.3 104.9

Discrepanță statistică -6732.2 - -

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_tr4r2022_1.xls
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Tabel 8: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN ANUL 2022

  - serie brută - 

Realizări – 

milioane lei 

preţuri curente -

Indici de volum

 – în % faţă de 

anul 2021

Indici de preţ  

– în % faţă de anul 

2021

Agricultură, silvicultură şi pescuit 62995.3 88.4 133.0

Industrie 317666.4 97.7 133.3

Construcţii 89553.7 111.2 109.5

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; 

hoteluri şi restaurante 263210.3 106.6 111.4

Informații și comunicații 93064.6 120.1 104.0

Intermedieri financiare şi asigurări 37070.0 100.8 112.2

Tranzacţii imobiliare 104110.7 108.8 103.7

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de 

servicii administrative și activități de servicii suport
99387.8 113.2 106.7

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 

sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială
177914.4 101.7 104.7

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de 

produse de uz casnic și alte servicii 36710.6 107.6 108.0

Valoarea adăugată brută – total 1281683.8 104.7 114.1

Impozite nete pe produs 1) 130773.6 105.5 108.4

Produs Intern Brut 1412457.4 104.8 113.5

Consum final efectiv 1112321.6 103.8 112.6

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 
2) 989025.3 104.7 113.5

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 

populaţiei 883811.5 105.5 114.3

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
9580.8 103.5 109.6

Cheltuiala pentru consumul final individual al 

administraţiilor publice 95633.0 98.0 106.9

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) 

123296.3 97.6 106.2

Formarea brută de capital 397661.2 109.8 119.3

din care: 

Formarea brută de capital fix 355905.2 109.2 115.6

Exportul net de bunuri şi servicii -97525.4 - -

   Export de bunuri şi servicii 600818.0 108.6 114.6

   Import de bunuri şi servicii 698343.4 109.2 116.3

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_tr4r2022_1.xls
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Informaţii suplimentare: 

 

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

Seriile brute şi ajustate sezonier ale  Produsului  intern  brut  trimestrial  pentru perioada T1 1995 – T4 2022 pot fi 
accesate la adresa: 

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

Produsul intern brut pentru trimestrul IV 2022, date provizorii (2), va fi publicat prin comunicat de presă, 
conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 7 aprilie 2023.  

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 8 martie 2023 şi care poate fi consultat la adresa: 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 

 

Direcţia de comunicare 

e-mail:  biroupresa@insse.ro 

Tel: + 4021 3181869 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/precizari_metodologice_tr4_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/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
mailto:biroupresa@insse.ro

