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Nr. 86 / 8 aprilie 2021 
 

 

Domeniul: Produsul intern brut – date provizorii (2) 

 

 

 
ÎN ANUL 2020, PRODUSUL INTERN BRUT A SCĂZUT, 
COMPARATIV CU ANUL 2019, CU 3,9% 
 

• Produsul intern brut în trimestrul IV 2020 a fost, în termeni reali, mai mare cu 
4,8%1 comparativ cu trimestrul III 2020; 

• Faţă de acelaşi trimestru din anul 2019, Produsul intern brut a înregistrat o 
scădere cu 1,4% pe seria brută şi de 1,8% pe seria ajustată sezonier;  

• Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca 
urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrele I-IV 2020, nefiind înregistrate 
modificări faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 54 din 9 martie 
2021. 

 

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2018 - 2020, 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 2018 104.2 105.5 104.2 104.1 104.5

2019 105.0 104.4 103.0 104.3 104.1

2020 102.4 90.0 94.4 98.6 96.1

  Serie ajustată sezonier 2018 104.9 105.3 104.2 104.0 -

2019 105.2 104.2 103.3 103.9 -

2020 102.7 90.0 94.6 98.2 -

  Serie ajustată sezonier 2018 100.5 101.7 101.3 100.5 -

2019 101.7 100.7 100.4 101.0 -

2020 100.6 88.2 105.6 104.8 -

- în % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent - 

- în % faţă de trimestrul precedent - 

Tabel 1: Evoluţia Produsului intern brut trimestrial

 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.  

 

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

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a20/pib_tr4r2020_2.xls
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Seria ajustată sezonier 

 

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul IV 2020 a fost de 279461,8 
milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,8% faţă de trimestrul III 2020  şi în 
scădere cu 1,8% faţă de trimestrul IV 2019. 

Estimările ajustate sezonier ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi 
diferenţele dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor. 

 

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

Provizoriu (1) 271743.4 239133.1 259981.7 280125.3
Provizoriu (2) 274971.4 239116.3 260196.1 279461.8
Diferenţe 3228.0 -16.8 214.4 -663.5
Provizoriu (1) 100.6 88.2 105.6 104.8
Provizoriu (2) 100.6 88.2 105.6 104.8
Diferenţe 0.0 0.0 0.0 0.0
Provizoriu (1) 102.7 90.0 94.6 98.2
Provizoriu (2) 102.7 90.0 94.6 98.2
Diferenţe 0.0 0.0 0.0 0.0

Tabel 2: Produsul intern brut trimestrial, în anul 2020 - serie ajustată sezonier

In % faţă de perioada corespunzătoare

din anul precedent

Milioane lei preţuri curente

In % faţă de trimestrul precedent

 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.  
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Grafic 1: Evolutia PIB - serie ajustata sezonier

Agricultura Industrie Constructii Servicii Impozite nete de subventii PIB

 

Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.  

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a20/pib_tr4r2020_2.xls
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a20/pib_tr4r2020_2.xls
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Serie brută 

 

Produsul intern brut estimat pentru anul 2020 a fost de 1055548,8 milioane lei preţuri curente, în 
scădere – în termeni reali – cu 3,9% faţă de anul 2019. 

Produsul intern brut estimat pentru trimestrul IV 2020 a fost de 327352,0 milioane lei preţuri curente, 
în scădere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de trimestrul IV 2019. 

Estimările seriei brute ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi  diferenţele 
dintre cele două variante, sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An 2020

Provizoriu (1) 214758.0 225436.6 284382.7 329304.1 1053881.4
Provizoriu (2) 218114.0 225568.4 284514.4 327352.0 1055548.8
Diferenţe 3356.0 131.8 131.7 -1952.1 1667.4
Provizoriu (1) 102.4 90.0 94.4 98.6 96.1
Provizoriu (2) 102.4 90.0 94.4 98.6 96.1
Diferenţe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

In % faţă de perioada 

corespunzătoare

din anul precedent

Milioane lei preţuri curente

Tabel 3: Produsul intern brut trimestrial, în anul 2020 - serie brută 

 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.  

 

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 2020. 

 

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut 

 

Categorii de resurse 

În anul 2020, dinamica PIB şi cea a valorii adăugate brute nu s-au modificat în varianta provizorie (2) 
comparativ cu varianta provizorie (1).  

Volumul valorii adăugate brute a înregistrat modificări mai importante în: 

- Comerţ cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi 
depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,5 puncte procentuale), de la 95,3% la 94,8%; 

- Construcţii (+0,3 puncte procentuale), de la 109.7% la 110,0%; 

- Industrie (+0,2 puncte procentuale), de la 90,7% la 90,9%; 

Volumul impozitelor nete pe produs nu a înregistrat modificări în varianta provizorie (2) comparativ cu 
varianta provizorie (1). 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a20/pib_tr4r2020_2.xls
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Provizoriu (1) Provizoriu (2) Provizoriu (1) Provizoriu (2)

Agricultură, silvicultură şi pescuit 3.8 3.9 -0.7 -0.7

Industrie 19.7 19.7 -2.0 -1.9

Construcţii 6.6 6.6 0.6 0.6

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor;  transport şi 

depozitare; hoteluri şi restaurante 
18.0 17.9 -0.9 -0.9

Informații și comunicații 6.8 6.8 0.6 0.6

Intermedieri financiare şi asigurări 2.5 2.5 0.0 0.0

Tranzacţii imobiliare 8.0 8.0 0.0 0.0

Activități profesionale, științifice și tehnice; 

activități de servicii administrative și activități 

de servicii suport
8.2 8.1 0.0 0.0

Administrație publică și apărare; asigurări 

sociale din sistemul public; învățământ; 

sănătate și asistență socială 14.8 15.1 0.1 0.1

Activități de spectacole, culturale și recreative; 

reparații de produse de uz casnic și alte servicii
2.5 2.5 -0.8 -0.8

Valoarea adăugată brută – total 90.9 91.1 -3.1 -3.0

Impozite nete pe produs 9.1 8.9 -0.8 -0.9

Produsul intern brut 100.0 100.0 -3.9 -3.9

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

                 în anul 2020

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

 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.  

 
 
Categorii de utilizări 

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări mai mari ale contribuţiei la creşterea PIB în anul 2020, 
între cele două estimări, au înregistrat: 

- Formarea brută de capital fix, de la +1,3% la +1,5%, ca urmare a majorării volumului său de la 
105,6% la 106,8%; 

- Exportul net (cu impact negativ asupra utilizării Produsului intern brut), de la -1,4% la -1,6%, ca 
urmare a majorării volumului său de la 133,2% la 139,7%; 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a20/pib_tr4r2020_2.xls
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Provizoriu (1) Provizoriu (2) Provizoriu (1) Provizoriu (2)

Consumul final  efectiv total 79.9 79.9 -2.7 -2.9

   Consum final individual efectiv al

   gospodăriilor populaţiei 69.2 69.1 -3.3 -3.5

        Cheltuiala pentru consumul final al

        gospodăriilor populaţiei 60.4 60.2 -3.1 -3.2

        Cheltuiala pentru consumul final al

        instituţiilor fără scop lucrativ în

        serviciul gospodăriilor populaţiei 0.9 0.9 0.0 0.0

        Cheltuiala pentru consumul final

        individual al administraţiilor publice 7.9 8.0 -0.2 -0.3

   Consumul final colectiv efectiv al

   administraţiilor publice 10.7 10.8 0.6 0.6

Formarea brută de capital fix 24.4 24.6 1.3 1.5

Variaţia stocurilor -0.1 0.0 -1.1 -0.9

Exportul net de bunuri şi servicii -4.2 -4.5 -1.4 -1.6

    Exportul de bunuri şi servicii 37.2 37.3 -4.1 -3.9

    Importul de bunuri şi servicii 41.4 41.8 -2.7 -2.3

Produsul intern brut 100.0 100.0 -3.9 -3.9

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

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

                 în anul 2020

 

      Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.  

 

Revizuiri 

 

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii 
estimărilor pentru trimestrele I-IV 2020, nefiind înregistrate modificări faţă de varianta publicată în 
Comunicatul de presă nr. 54 din 9 martie 2021. 

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a 
numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.  

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a20/pib_tr4r2020_2.xls
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Tabel 6: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN TRIMESTRUL IV 2020

  - serie brută - 

Realizări – 

milioane lei 

preţuri curente -

Indici de volum

 – în % faţă de 

trimestrul IV 2019

Indici de preţ  

– în % faţă de 

trimestrul IV 2019

Agricultură, silvicultură şi pescuit 9208.7 111.4 128.6

Industrie 69843.7 96.0 103.5

Construcţii 37282.4 107.8 103.7

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; 

hoteluri şi restaurante 57070.4 94.9 102.7

Informații și comunicații 19571.1 109.3 105.6

Intermedieri financiare şi asigurări 8319.8 99.2 107.0

Tranzacţii imobiliare 24572.6 100.1 104.2

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de 

servicii administrative și activități de servicii suport
25887.6 100.4 106.5

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 

sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială
41376.6 99.3 109.3

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de 

produse de uz casnic și alte servicii 7799.6 79.8 105.0

Valoarea adăugată brută – total 300932.5 99.0 105.3

Impozite nete pe produs 1) 26419.5 94.9 91.7

Produs Intern Brut 327352.0 98.6 104.1

Consum final efectiv 250060.1 95.4 103.3

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 
2) 217675.9 94.3 102.7

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 

populaţiei 186843.9 93.8 102.2

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
4924.4 95.0 103.7

Cheltuiala pentru consumul final individual al 

administraţiilor publice 25907.6 97.7 106.8

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) 

32384.2 104.2 106.9

Formarea brută de capital 92052.1 115.8 101.1

din care: 

Formarea brută de capital fix 76092.0 106.5 100.4

Exportul net de bunuri şi servicii -14760.2 - -

   Export de bunuri şi servicii 110541.0 97.7 102.5

   Import de bunuri şi servicii 125301.2 102.2 99.0

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 (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.  

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a20/pib_tr4r2020_2.xls


 

7/9 

Tabel 7: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN TRIMESTRUL IV 2020

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

Realizări – 

milioane lei 

preţuri curente -

Indici de volum

 – în % faţă de 

trimestrul III 2020

Indici de preţ  

– în % faţă de 

trimestrul III 2020

Agricultură, silvicultură şi pescuit 11688.8 128.2 95.3

Industrie 56242.0 105.3 102.5

Construcţii 18414.3 100.0 112.1

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante 
48991.0 103.2 100.9

Informații și comunicații 18814.2 103.7 100.2

Intermedieri financiare şi asigurări 6776.3 101.8 101.9

Tranzacţii imobiliare 22567.3 103.3 101.6

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii 

administrative și activități de servicii suport 21799.8 100.8 99.8

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul 

public; învățământ; sănătate și asistență socială
41334.8 99.3 102.2

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse 

de uz casnic și alte servicii 7147.0 107.6 99.7

Valoarea adăugată brută – total 253775.5 104.7 100.8

Impozite nete pe produs 1) 23599.7 100.9 97.8

Discrepanță statistică 2086.6 - -

Produs Intern Brut 279461.8 104.8 102.5

Consum final efectiv 220098.4 102.6 101.6

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2) 

190429.4 102.4 101.7

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei

165852.6 102.3 101.6

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 2324.4 104.3 94.2

Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor 

publice 22252.4 104.4 101.9

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) 

29669.0 105.1 99.2

Formarea brută de capital 75184.4 415.2 30.9

din care: 

Formarea brută de capital fix 65115.9 97.6 100.8

Exportul net de bunuri şi servicii -12450.1 - -

   Export de bunuri şi servicii 107910.3 103.3 101.5

   Import de bunuri şi servicii 120360.4 105.6 100.4

Discrepanță statistică -3370.9 - -

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 (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.  

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a20/pib_tr4r2020_2.xls
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Tabel 8: PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI, ÎN ANUL 2020

  - serie brută - 

Realizări – 

milioane lei 

preţuri curente -

Indici de volum

 – în % faţă de 

anul 2019

Indici de preţ  

– în % faţă de anul 

2019

Agricultură, silvicultură şi pescuit 40494.3 83.8 110.7

Industrie 208320.5 90.9 102.2

Construcţii 69997.7 110.0 99.2

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; 

hoteluri şi restaurante 189199.6 94.8 103.5

Informații și comunicații 71759.3 110.4 105.5

Intermedieri financiare şi asigurări 25771.9 98.6 106.2

Tranzacţii imobiliare 84720.6 100.3 103.0

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de 

servicii administrative și activități de servicii suport
85769.1 99.4 106.8

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din 

sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială
159056.1 100.8 105.6

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de 

produse de uz casnic și alte servicii 26527.7 75.6 104.5

Valoarea adăugată brută – total 961616.8 96.7 104.0

Impozite nete pe produs 1) 93932.0 91.3 101.4

Produs Intern Brut 1055548.8 96.1 103.8

Consum final efectiv 843994.8 96.4 102.9

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 
2) 729715.5 95.0 102.6

Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 

populaţiei 635583.4 94.8 102.4

Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
9383.2 95.8 103.8

Cheltuiala pentru consumul final individual al 

administraţiilor publice 84748.9 96.6 104.6

Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) 

114279.3 106.4 104.5

Formarea brută de capital 258673.2 102.8 100.2

din care: 

Formarea brută de capital fix 259152.3 106.8 101.3

Exportul net de bunuri şi servicii -47119.2 - -

   Export de bunuri şi servicii 393272.2 90.3 101.8

   Import de bunuri şi servicii 440391.4 94.9 98.5

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 (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.  

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a20/pib_tr4r2020_2.xls
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Informaţii suplimentare: 

 

Estimările “semnal” precum şi cele provizorii ale Produsului intern brut trimestrial sunt afectate de 
dificultăţile create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă. Aceste 
dificultăţi au fost legate de colectarea datelor  de bază care  reprezintă intrări  pentru conturile 
naţionale şi s-au concretizat printr-o creştere a ratei de non-răspuns. Pentru completarea informaţiilor 
au fost utilizate surse alternative pentru a diminua, cât mai mult posibil, efectele acestor cauze asupra 
calităţii indicatorilor produşi. Conform practicii curente, datele publicate astăzi vor face obiectul unor 
revizuiri, conform calendarului comunicatelor de presă şi a politicii de revizuire a conturilor naţionale 
publicate pe site-ul INS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile. În condiţiile actuale, revizuirile 
ar putea fi mai mari decât de obicei. 

 

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 – T4 2020 pot fi accesate la adresa: 

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

Produsul intern brut pentru trimestrul I 2021, date „semnal”, va fi publicat prin comunicat de presă, 
conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 18 mai 2021.  

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine de pe site-ul Eurostat şi  
pot fi consultate la adresa: 

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

 

Direcţia de comunicare 

e-mail:  biroupresa@insse.ro 

Tel: + 4021 3181869 
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