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Nr. 303 / 7 decembrie 2022 

Domeniul: Produsul intern brut – date provizorii (1) 

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 a înregistrat faţă de acelaşi trimestru din anul 2021 o
creştere cu 4,0% pe seria brută şi de 4,7% pe seria ajustată sezonier;

• În perioada 01.I-30.IX 2022, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu
perioada 01.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, nefiind înregistrate
diferențe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 288 din 15
noiembrie 2022.

Evoluția Produsului Intern Brut Trimestrial în perioada 2020 - 2022, calculată atât ca serie brută cât şi ca 
serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul următor: 

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 în format Excel 

1 Date ajustate sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr3r2022_1.xlsx
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Seria ajustată sezonier 

 

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul III 2022 a fost de 357182,9 
milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,3% faţă de trimestrul II 2022 şi cu 4,7% 
faţă de trimestrul III 2021. 

Trim. I Trim. II Trim. III 01.I-30.IX

Milioane lei, preţuri curente 342123.6 357033.5 357182.9 1056340

In % faţă de trimestrul precedent 101.5 101.3 101.3 -

In % faţă de perioada corespunzătoare din anul 

precedent
104.4 103.9 104.7 104.3

Tabel 2: Produsul intern brut trimestrial, în perioada 1.I-30.IX 2022 - serie ajustată sezonier

 
           Datele tabelului în format Excel  

 

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 01.I-30.IX 2022 a fost de 1056340,0 milioane lei preţuri 
curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,3% faţă de perioada 1.I-30.IX 2021. 
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Grafic 1: Produsul Intern Brut trimestrial al României,
în perioada 2000 – 2022 (date ajustate sezonier)

Produs Intern Brut Agricultura Industrie Constructii Servicii Impozite nete pe produs

 

Datele graficului în format Excel  

 

 

 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr3r2022_1.xlsx
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr3r2022_1.xlsx
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Serie brută 

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2022 a fost de 390134,3 milioane lei preţuri curente, 
în creştere – în termeni reali – cu 4,0% faţă de trimestrul III 2021. 

Trim. I Trim. II Trim. III 1.I-30.IX

Milioane lei, preţuri curente 273829.5 336029.8 390134.3 999993.6

In % faţă de perioada corespunzătoare din 

anul precedent
106.4 105.1 104.0 105.0

Tabel 3: Produsul intern brut trimestrial, în perioada 01.I-30.IX 2022 - serie brută

    

Datele tabelului în format Excel  

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 01.I-30.IX 2022 a fost de 999993,6 milioane lei preţuri 
curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,0% faţă de perioada 01.I-30.IX 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 III şi perioada    
01.I-30.IX 2022. 

 

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

 

Categorii de resurse 

La creşterea PIB, în perioada 01.I-30.IX 2022 faţă de perioada 01.I-30.IX 2021, contribuții pozitive mai 
importante au avut următoarele ramuri: 

- Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; 
transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,4%), cu o pondere de +18,7% la 
formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat la +7,6%; 

- Informaţii şi comunicaţii  (+1,5%),  cu o pondere de +6,9% la formarea PIB şi al cărei volum 
de activitate s-a majorat cu o creştere semnificativă de +22,5%; 

- Tranzacţiile imobiliare (+0,7%), cu o pondere la formarea PIB de +6,9%, care au înregistrat 
o creştere a volumului de activitate de+ 8,7%; 

- Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități 
de servicii suport (+0,9%), cu o pondere la formarea PIB de +7,1%, ȋnregistrând o creştere 
a volumului de activitate de +14,4%. 

O contribuţie pozitivă au avut-o impozitele nete pe produs (+0,7%), acestea înregistrând o creştere a 
volumului lor cu +6,4%. 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr3r2022_1.xlsx
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Trim. III 01.I-30.IX Trim. III 01.I-30.IX

Agricultură, silvicultură şi pescuit 11,1 5,5 -1,7 -0,6

Industrie 20,7 23,5 -0,7 -0,4

Construcţii 5,0 4,3 0,6 0,3

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor;  transport şi 

depozitare; hoteluri şi restaurante 
15,4 18,7 0,8 1,4

Informații și comunicații 7,0 6,9 1,5 1,5

Intermedieri financiare şi asigurări 1,3 1,4 0,0 0,0

Tranzacţii imobiliare 6,7 6,9 0,9 0,7

Activități profesionale, științifice și tehnice;

activități de servicii administrative și activități de 

servicii suport 9,5 7,1 1,7 0,9

Administrație publică și apărare; asigurări sociale 

din sistemul public; învățământ; sănătate și 

asistență socială 11,7 12,9 0,2 0,2

Activități de spectacole, culturale și recreative; 

reparații de produse de uz casnic și alte servicii
2,3 3,1 0,0 0,3

Valoarea adăugată brută – total 90,7 90,3 3,3 4,3

Impozite nete pe produs 9,3 9,7 0,7 0,7

Produsul intern brut 100,0 100,0 4,0 5,0

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

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

                 în  trimestrul III şi perioada 01.I-30.IX 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 
+5,8% contribuind cu +3,7% la creşterea PIB; 

- Formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu +7,3% contribuind cu +1,8% la 
creşterea PIB; 

- Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice a crescut ȋn volum la 
+9,9% şi a contribuit cu +0,7% la creşterea PIB.  

 

Un impact negativ l-a avut exportul net (-0,8%), consecinţă a creşterii volumului exporturilor de bunuri şi 
servicii cu +11,0% corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii 
(+11,2%). 

 

  

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr3r2022_1.xlsx
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Trim. III 01.I-30.IX Trim. III 01.I-30.IX

Consumul final  efectiv total 73,8 77,1 2,4 4,0

   Consum final individual efectiv al

   gospodăriilor populaţiei 66,3 68,8 2,0 4,4

        Cheltuiala pentru consumul final al

        gospodăriilor populaţiei 59,5 60,9 1,8 3,7

        Cheltuiala pentru consumul final al

        instituţiilor fără scop lucrativ în

        serviciul gospodăriilor populaţiei 0,7 0,6 0,0 0,0

        Cheltuiala pentru consumul final

        individual al administraţiilor publice 6,1 7,3 0,2 0,7

   Consumul final colectiv efectiv al

   administraţiilor publice 7,5 8,3 0,4 -0,4

Formarea brută de capital fix 31,3 25,9 3,8 1,8

Variaţia stocurilor 2,9 4,5 0,2 0,0

Exportul net de bunuri şi servicii -8,0 -7,5 -2,4 -0,8

    Exportul de bunuri şi servicii 39,5 44,3 5,0 4,6

    Importul de bunuri şi servicii 47,5 51,8 7,4 5,4

Produsul intern brut 100,0 100,0 4,0 5,0

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

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

                 în trimestrul III şi perioada 1.I-30.IX 2022

 

 Datele tabelului în format Excel  

 

Revizuiri 

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii 
estimărilor pentru trimestrul III 2022, nefiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în 
Comunicatul de presă nr. 288/15 noiembrie 2022.  

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

În vederea reducerii răspândirii efectelor perturbatoare ale COVID-19 din anul 2020 în seria pre-
pandemie (fapt implicit în ajustarea sezonieră), s-a decis utilizarea ultimei versiuni a programului 
JDemetra 2.2.3. 
 
În concluzie, modelele statistice de ajustare sezonieră disponibile sunt în general adaptate perioadelor 
de normalitate economică, iar criza pandemică COVID-19 a reprezentat o situație excepțională care a 
influențat semnificativ seriile de timp şi care necesită identificarea continuă a parametrilor pentru a 
evidenția cele mai bune modele care să stabilizeze rezultatele seriilor ajustate sezonier. 
 
 

 
 
 
 
 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr3r2022_1.xlsx
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Tabel 6: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN TRIMESTRUL III 2022

  - serie brută - 

Realizări – 

milioane lei 

preţuri curente -

Indici de volum

 – în % faţă de 

trimestrul III 2021

Indici de preţ  

– în % faţă de 

trimestrul III 2021

Agricultură, silvicultură şi pescuit 43293.1 85.0 142.5

Industrie 80896.9 96.4 141.6

Construcţii 19506.5 111.0 108.3

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; 

hoteluri şi restaurante 60275.1 105.1 110.6

Informații și comunicații 27152.3 120.0 103.9

Intermedieri financiare şi asigurări 4925.7 100.4 110.7

Tranzacţii imobiliare 26152.2 113.1 103.3

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de 

servicii administrative și activități de servicii suport
37109.7 119.6 109.4

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 

sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială
45717.7 101.6 105.7

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de 

produse de uz casnic și alte servicii 8949.1 101.7 107.8

Valoarea adăugată brută – total 353978.3 103.7 117.4

Impozite nete pe produs 1) 36156.0 106.7 110.5

Produs Intern Brut 390134.3 104.0 116.8

Consum final efectiv 287856.7 103.2 113.2

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 
2) 258531.1 103.0 114.2

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 

populaţiei 231976.6 103.1 115.0

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
2728.7 103.0 109.1

Cheltuiala pentru consumul final individual al 

administraţiilor publice 23825.8 102.8 107.1

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) 

29325.6 104.4 105.4

Formarea brută de capital 133635.7 113.7 125.2

din care: 

Formarea brută de capital fix 122272.7 113.0 115.0

Exportul net de bunuri şi servicii -31358.1 142.6 117.0

   Export de bunuri şi servicii 154013.3 113.3 113.4

   Import de bunuri şi servicii 185371.4 117.2 114.0

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.).
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Tabel 7: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN TRIMESTRUL III 2022

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

Realizări – 

milioane lei 

preţuri curente -

Indici de volum

 – în % faţă de 

trimestrul II 2022

Indici de preţ  

– în % faţă de 

trimestrul II 2022

Agricultură, silvicultură şi pescuit 16185.6 99.3 107.2

Industrie 81466.8 88.8 103.9

Construcţii 23273.9 102.7 102.5

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante 
65403.9 100.8 94.5

Informații și comunicații 25301.1 106.8 110.6

Intermedieri financiare şi asigurări 5082.1 105.6 89.2

Tranzacţii imobiliare 25255.1 104.8 101.5

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii 

administrative și activități de servicii suport 29727.8 138.6 99.9

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul 

public; învățământ; sănătate și asistență socială
43945.5 100.0 101.4

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse 

de uz casnic și alte servicii 9420.3 81.1 79.0

Valoarea adăugată brută – total 325062.1 100.8 99.4

Impozite nete pe produs 1) 33796.5 100.9 103.6

Discrepanță statistică -1675.7 - -

Produs Intern Brut 357182.9 101.3 98.8

Consum final efectiv 279038.8 101.1 101.0

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2) 

249015.6 100.9 100.6

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei

221180.2 101.1 101.6

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 2918.0 101.6 100.8

Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor 

publice 24917.4 94.9 96.4

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) 

30023.2 105.4 102.1

Formarea brută de capital

din care: 106887.8 - -

Formarea brută de capital fix 93400.5 106.0 100.4

Exportul net de bunuri şi servicii -27803.2 - -

   Export de bunuri şi servicii 158216.8 104.0 102.4

   Import de bunuri şi servicii 186020.0 111.5 96.9

Discrepanță statistică -940.5 - -

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.).
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Tabel 8: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN PERIOADA 01.I-30.IX 2022

  - serie brută - 

Realizări – 

milioane lei 

preţuri curente -

Indici de volum

 – în % faţă de 

perioada

 01.I-30.IX 2021

Indici de preţ  

– în % faţă de 

perioada

 01.I-30.IX 2021

Agricultură, silvicultură şi pescuit 54898.1 88.3 136.5

Industrie 234878.3 98.1 140.8

Construcţii 43005.0 107.1 110.9

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; 

hoteluri şi restaurante 187086.3 107.6 111.2

Informații și comunicații 69422.9 122.5 103.2

Intermedieri financiare şi asigurări 14143.4 100.8 111.3

Tranzacţii imobiliare 68552.8 108.7 102.0

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de 

servicii administrative și activități de servicii suport
70943.8 114.4 107.5

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 

sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială
128971.2 101.5 105.0

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de 

produse de uz casnic și alte servicii 30885.1 108.4 107.5

Valoarea adăugată brută – total 902786.9 104.9 115.9

Impozite nete pe produs 1) 97206.7 106.4 111.5

Produs Intern Brut 999993.6 105.0 115.5

Consum final efectiv 770686.5 105.0 112.4

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 
2) 687993.8 106.2 113.3

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 

populaţiei 609707.3 105.8 114.1

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
5547.4 104.5 108.4

Cheltuiala pentru consumul final individual al 

administraţiilor publice 72739.1 109.9 106.9

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) 

82692.7 96.1 105.9

Formarea brută de capital 303998.5 106.8 129.5

din care: 

Formarea brută de capital fix 259007.6 107.3 117.9

Exportul net de bunuri şi servicii -74691.4 113.0 137.2

   Export de bunuri şi servicii 443124.9 111.0 114.7

   Import de bunuri şi servicii 517816.3 111.2 117.5

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 în format Excel 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr3r2022_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 – T3 2022 pot fi accesate la adresa: 

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

Produsul intern brut pentru trimestrul III 2022, date provizorii (2), va fi publicat prin comunicat de presă, 
conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 12 ianuarie 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 7 decembrie 2022 şi care 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_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

