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Nr. 257/12 octombrie 2022 

 

Domeniul: Produsul intern brut – date provizorii (2) 

 

 

COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2022, PRODUSUL INTERN 
BRUT ÎN TRIMESTRUL II 2022 A FOST, ÎN TERMENI REALI, MAI 
MARE CU 1,8%1. 
 

• Produsul intern brut a înregistrat în trimestrul II 2022  faţă de acelaşi trimestru din 
anul 2021, o creştere cu 5,1 % pe seria brută și 5,0 % pe seria ajustată sezonier;  

• În semestrul I 2022, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2021, 
cu 5,7% atât pe seria brută  cât şi pe seria ajustată sezonier. 

• Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca 
urmare a necesităţii asigurării consistenţei dintre datele anuale şi cele trimestriale 
în contextul revizuirii datelor pentru anul 2020, de la varianta semidefinitivă la 
varianta definitivă, pe de o parte, şi a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 
2021, pe de altă parte, fiind, înregistrate diferenţe  faţă  de  varianta  publicată  în  
Comunicatul de  presă nr. 217 din 7 septembrie 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 - - -

  Serie ajustată sezonier 2020 102.7 90.2 94.5 98.7 -

2021 99.6 115.3 105.6 101.4 -

2022 106.4 105.0 - - -

  Serie ajustată sezonier 2020 99.5 89.0 105.2 105.8 -

2021 100.5 103.1 96.3 101.7 -

2022 105.3 101.8 - - -

Tabel 1: Evoluţia Produsului intern brut trimestrial

- în % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent - 

- în % faţă de trimestrul precedent - 

 

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/a22/pib_tr2r2022_2.xlsx
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Seria ajustată sezonier 

 

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul II 2022 a fost de 357211.8 
milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1.8% faţă de trimestrul I 2022  şi cu 5.0% 
faţă de trimestrul II 2021. 

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 2022 Trim. II 2022 Sem. I 2022

Provizoriu (1) 341805.0 355964.4

Provizoriu (2) 344753.5 357211.8 701965.3

Diferenţe 2948.5 1247.4

Provizoriu (1) 105.2 102.1 -

Provizoriu (2) 105.3 101.8 -

Diferenţe 0.1 -0.3 -

Provizoriu (1) 106.5 105.3 105.8

Provizoriu (2) 106.4 105.0 105.7

Diferenţe -0.1 -0.3 -0.1

Tabel 2: Produsul intern brut trimestrial, în semestrul I 2022 - 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.  

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 701965,3 milioane lei preţuri curente, în 
creştere – în termeni reali – cu 5,7% faţă de semestrul I 2021. 

 

Grafic 1: Evoluţia PIB – serie ajustată sezonier 
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Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.  

 

 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_2.xlsx
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_2.xlsx
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Serie brută 

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2022 a fost de 336029,8 milioane lei preţuri curente, în 
creştere – în termeni reali – cu 5,1% faţă de trimestrul II 2021. 

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 2022 Trim. II 2022 Sem. I 2022

Provizoriu (1) 272336.5 335190.1

Provizoriu (2) 273829.5 336029.8 609859.3

Diferenţe 1493.0 839.7

Provizoriu (1) 106.5 105.3 105.8

Provizoriu (2) 106.4 105.1 105.7

Diferenţe -0.1 -0.2 -0.1

In % faţă de perioada corespunzătoare

din anul precedent

Milioane lei preţuri curente

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

 

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

 

Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 609859,3 milioane lei preţuri curente, în 
creştere – în termeni reali – cu 5,7% 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 

Comparativ cu varianta provizorie (1), în trimestrul II 2022, dinamica PIB a scăzut cu -0,2 puncte 
procentuale (de la 105,3% la 105,1%) şi valoarea adăugată brută cu -0,5 puncte procentuale                             
(de la 105,6% la 105,1%);  volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 1,7 puncte procentuale. 

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în: 

- Construcţii (+1,9 puncte procentuale); 

- Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi 
depozitare; hoteluri şi restaurante (-2.8 puncte procentuale). 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_2.xlsx


 

4/10 

Provizoriu (1) Provizoriu (2) Provizoriu (1) Provizoriu (2)

Agricultură, silvicultură şi pescuit 2.2 2.2 0.0 0.0

Industrie 28.2 28.1 -0.4 -0.3

Construcţii 4.0 4.0 0.1 0.2

Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor;  transport şi depozitare; 

hoteluri şi  restaurante 20.2 20.8 2.3 1.7

Informații și  comunicații 5.9 5.9 1.4 1.4

Intermedieri financiare şi asigurări 1.4 1.4 0.0 0.0

Tranzacţii  imobiliare 6.8 6.8 0.5 0.5

Activități profesionale, științifice și 

tehnice; activități de servicii  

administrative și activități de servicii  

suport 4.8 4.8 0.4 0.4

Administrație publică și apărare; asigurări 

sociale din sistemul public; învățământ; 

sănătate și asistență socială 12.3 12.5 0.2 0.2

Activități de spectacole, culturale și 

recreative; reparații  de produse de uz 

casnic și alte servicii 4.4 4.4 0.5 0.5

Valoarea adăugată brută – total 90.2 90.9 5.0 4.6

Impozite nete pe produs 9.8 9.1 0.3 0.5

Produsul intern brut 100.0 100.0 5.3 5.1

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

                  în trimestrul II 2022

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 

Modificări mai importante ale contribuţiei la scăderea PIB, între cele două estimări, au înregistrat 
consumul final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei, de la +4,6% la +5,6%, exportul net de bunuri 
şi servicii, de la -7,2% la +0.5%  ca urmare a revizuirii sursei de date și variația stocurilor de la                                    
7,3%  la -0,5%. 

 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_2.xlsx
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Provizoriu (1) Provizoriu (2) Provizoriu (1) Provizoriu (2)

Consumul final  efectiv total 78.0 78.1 4.6 4.4

   Consum final individual efectiv al

   gospodăriilor populaţiei 69.2 70.1 4.6 5.6

        Cheltuiala pentru consumul final al

        gospodăriilor populaţiei 61.8 61.5 4.7 4.6

        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 8.1 -0.1 1.0

   Consumul final colectiv efectiv al

   administraţii lor publice 8.8 8.0 0.0 -1.2

Formarea brută de capital fix 25.7 25.6 0.6 0.7

Variaţia stocurilor 10.0 2.9 7.3 -0.5

Exportul net de bunuri şi servicii -13.7 -6.6 -7.2 0.5

    Exportul de bunuri şi servicii 43.1 44.4 2.2 3.9

    Importul de bunuri şi servicii 56.8 51.0 9.4 3.4

Produsul intern brut 100.0 100.0 5.3 5.1

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

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

                 în trimestrul II 2022

 

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

 

Revizuiri 

 

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial pentru perioadele anterioare s-a modificat faţă 
de varianta provizorie (1), publicată în Comunicatul de presă nr. 217 din 7 septembrie 2022, ca urmare a  
revizuirii datelor pentru perioada 2010-2020 şi a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2022. 

Produsul intern brut s-a revizuit pentru perioada 2010-2019 pentru a asigura implementarea unor 
rezerve, formulate de către Eurostat  în urma ciclului de verificare a Venitului Național Brut, referitoare la 
următoarele aspecte: 

- Includerea modificărilor legate de revizuirea sectorului „Administraţii publice”; 
- Revizuirea calculelor privind consumul de capital fix utilizând Metoda Inventarului Continuu; 
- Implementarea unor aspecte specifice: 

- Îmbunătăţirea estimării indicatorilor privind cercetarea-dezvoltarea; 
- Îmbunătăţirea estimărilor privind producţia și consumul intermediar al silviculturii; 
- Îmbunătăţirea estimărilor privind exhaustivitatea – economia neobservată; 
- Estimarea diurnelor conform recomandărilor Eurostat.   

 

Revizuirea datelor trimestriale pentru anul 2020 s-a realizat ca urmare a necesităţii asigurării consistenţei 
dintre datele anuale şi cele trimestriale, în contextul revizuirii datelor pentru anul 2020 de la varianta 
semidefinitivă la varianta definitivă. 

Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicării noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici 
elaborată pentru a respecta cerinţele impuse de Regulamentul 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 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_2.xlsx
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suplimentare privind noua politică de revizuire precum şi calendarul revizuirilor 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 

 

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

 

 

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 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 7227.6 99.4 122.0

Industrie 94535.2 98.6 139.9

Construcţi i 13539.0 103.6 111.5

Comerţ cu ridicata  ș i  cu amănuntul ; repararea 

autovehiculelor şi  motocicletelor; transport şi  

depozi tare; hoteluri  şi  restaurante 69830.7 108.5 114.3

Informați i  ș i  comunicați i 19827.1 124.6 105.2

Intermedieri  financiare şi  as igurări 4756.8 101.9 112.8

Tranzacţi i  imobi l iare 23022.4 106.7 101.2

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 16050.0 108.9 110.2

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 41915.1 101.3 107.0

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

reparați i  de produse de uz casnic ș i  a l te servici i 14725.7 112.3 107.6

Valoarea adăugată  brută  – tota l 305429.6 105.1 117.5

Impozite nete pe produs  
1)

30600.2 104.3 105.4

Produs Intern Brut 336029.8 105.1 116.3

Consum fina l  efectiv 262519.5 105.7 115.9

Consum fina l  individual  efectiv a l  gospodări i lor 

populaţiei  
2) 

235539.5 108.3 116.8

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  a l  

gospodări i lor populaţiei 206721.5 107.9 118.1

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  a l  

ins ti tuţi i lor fără  scop lucrativ în serviciul  

gospodări i lor populaţiei 1535.2 102.3 108.3

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  individual  a l  

adminis traţi i lor publ ice 27282.8 111.7 108.8

Consum fina l  colectiv efectiv a l  adminis traţi i lor 

publ ice 3) 26980.0 88.7 108.5

Formarea brută  de capita l 95804.0 100.8 125.1

din care: 

Formarea brută  de capita l  fix 86040.5 102.7 121.5

Exportul  net de bunuri  şi  servici i -22293.7 - -

   Export de bunuri  şi  servici i 149406.2 109.0 116.0

   Import de bunuri  şi  servici i 171699.9 107.2 120.2

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

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/pib/a22/pib_tr2r2022_2.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 14778.8 101.2 111.7

Industrie 95926.7 107.5 105.8

Construcţi i 21839.5 99.8 102.6

Comerţ cu ridicata  ș i  cu amănuntul ; repararea 

autovehiculelor şi  motocicletelor; transport şi  depozi tare; 

hoteluri  şi  restaurante 65415.9 101.8 104.1

Informați i  ș i  comunicați i 21568.5 95.2 103.6

Intermedieri  financiare şi  as igurări 5410.9 101.3 99.6

Tranzacţi i  imobi l iare 23310.2 104.4 99.0

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 18242.8 77.1 111.2

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 43633.8 100.5 102.5

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

de produse de uz casnic ș i  a l te servici i 14544.6 125.7 146.8

Valoarea adăugată  brută  – tota l 324671.7 101.2 106.3

Impozite nete pe produs  1) 31732.4 101.9 91.0

Discrepanță  s tatis tică 807.7 - -

Produs Intern Brut 357211.8 101.8 101.8

Consum fina l  efectiv 274139.0 101.8 104.3

Consum fina l  individual  efectiv a l  gospodări i lor 

populaţiei  2) 246441.6 102.1 104.9

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  a l  gospodări i lor 

populaţiei 216087.5 102.2 105.1

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

scop lucrativ în serviciul  gospodări i lor populaţiei 2840.8 94.8 104.7

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  individual  a l  

adminis traţi i lor publ ice 27513.3 102.8 103.2

Consum fina l  colectiv efectiv a l  adminis traţi i lor 

publ ice 
3) 

27697.4 94.9 103.6

Formarea brută  de capita l 96356.8 -15.3 -580.9

din care: 

Formarea brută  de capita l  fix 87977.4 101.8 105.0

Exportul  net de bunuri  şi  servici i -23852.9 - -

   Export de bunuri  şi  servici i 147549.7 102.4 102.4

   Import de bunuri  şi  servici i 171402.6 100.2 105.1

Discrepanță  s tatis tică 10568.9 - -

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/a22/pib_tr2r2022_2.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 11605.0 100.0 117.8

Industrie 153981.4 99.0 140.3

Construcţi i 23498.5 104.0 113.2

Comerţ cu ridicata  ș i  cu amănuntul ; repararea 

autovehiculelor şi  motocicletelor; transport şi  

depozi tare; hoteluri  şi  restaurante 126811.2 108.8 111.5

Informați i  ș i  comunicați i 42270.6 124.1 102.8

Intermedieri  financiare şi  as igurări 9217.7 101.0 111.7

Tranzacţi i  imobi l iare 42400.6 106.2 101.3

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 33834.1 109.3 105.5

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 83253.5 101.4 104.7

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

reparați i  de produse de uz casnic ș i  a l te servici i 21936.0 111.4 107.4

Valoarea adăugată  brută  – tota l 548808.6 105.6 115.0

Impozite nete pe produs  1) 61050.7 106.1 112.1

Produs Intern Brut 609859.3 105.7 114.7

Consum fina l  efectiv 482829.8 106.1 112.0

Consum fina l  individual  efectiv a l  gospodări i lor 

populaţiei  2) 429462.7 108.2 112.7

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  a l  

gospodări i lor populaţiei 377730.7 107.5 113.6

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  a l  

ins ti tuţi i lor fără  scop lucrativ în serviciul  

gospodări i lor populaţiei 2818.7 106.0 107.9

Cheltuia la  pentru consumul  fina l  individual  a l  

adminis traţi i lor publ ice 48913.3 113.7 106.9

Consum fina l  colectiv efectiv a l  adminis traţi i lor 

publ ice 3) 53367.1 92.0 106.3

Formarea brută  de capita l 170362.8 101.7 133.0

din care: 

Formarea brută  de capita l  fix 136734.9 102.4 120.7

Exportul  net de bunuri  şi  servici i -43333.3 - -

   Export de bunuri  şi  servici i 289111.6 109.8 115.4

   Import de bunuri  şi  servici i 332444.9 108.0 119.5

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, 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/a22/pib_tr2r2022_2.xlsx
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Informaţii suplimentare: 

 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să 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 III 2022, date „semnal”, va fi publicat prin comunicat de presă, 
conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 15 noiembrie 2022.  

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/ 

 

 

Direcţia de comunicare 

e-mail:  biroupresa@insse.ro 

Tel: + 4021 3181869 
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