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Produsul intern brut în trimestrul III şi perioada 1.I-30.IX  2011   
 

Serie ajustată sezonier 
Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul III 2011 a fost de 

143467,9  milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,8% faţă de trimestrul II 2011. 

 

PIB - % faţă de trimestrul precedent 
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Serie brută 
 
 

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2011 a fost de 154933,2 milioane lei preţuri 
curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,4% faţă de trimestrul III 2010. 
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Agricultura, vânatul şi silvicultura, pescuitul şi piscicultura a fost ramura care a înregistrat cea mai 
mare creştere a volumului de activitate cu 22,1%, urmată de construcţii (+6,9%) şi industrie (+5,9%). 
Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de comerţ,  repararea  
automobilelor  şi  articolelor  casnice;  hoteluri  şi restaurante;  transporturi şi telecomunicaţii  (+1,4%) şi 
în activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (+0,2%). 

Reducerea volumului de activitate s-a înregistrat în alte activităţi de servicii (-3,1%). Ca o 
consecinţă a evoluţiei pozitive înregistrate pe ansamblul economiei, s-a majorat volumul impozitelor pe 
produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o creştere cu 1,5%.    

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul III 2011 cererea internă a 
crescut cu 5,1 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2010. Consumul final total s-a majorat 
cu 2,8%, ca urmare a creşterii volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cu 
3,6%.  Cheltuiala pentru consum final a administraţiilor publice s-a redus cu 0,5 procente.  

Un efect negativ asupra PIB l-a avut, în continuare, evoluţia exportului net ca urmare a creşterii 
mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+10,5%) comparativ cu cea a volumului 
exporturilor (+8,9%).   

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2011 a fost de 388651,4 milioane lei 
preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,7% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2010. 

 Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în 
consecinţă, a valorii adăugate brute din agricultură, vânat şi silvicultură, pescuit şi piscicultură (+16,4%) 
şi industrie (+6,8%). Creşteri relativ mai reduse ale volumului de activitate s-au înregistrat în construcţii 
(+1,8%) şi comerţ,  repararea  automobilelor  şi  articolelor  casnice;  hoteluri  şi restaurante;  transporturi 
şi telecomunicaţii  (+1,1%).   

 Reducerea cheltuielii pentru consum final a administraţiilor publice (-3,7%) a fost compensată de 
majorarea cheltuielii pentru consum final a gospodăriilor populaţiei (+1,0%) astfel încât consumul final 
total s-a menţinut constant în perioada 1.I-30.IX 2011, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 
precedent.  

Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere cu 4,4 puncte procentuale. 
 
 
 
 
Precizări metodologice 
 

Produsul intern brut trimestrial la preţ de piaţă (PIBT), principalul agregat macroeconomic al 
contabilităţii naţionale, reprezintă rezultatul final al activităţii de producţie al unităţilor productive 
rezidente, în decursul unei perioade, respectiv un trimestru. Produsul intern brut trimestrial la preţ de piaţă 
se estimează prin două metode: 

 a) metoda de producţie: 

PIBT = VAB+IP-SP, 

unde: 

VAB = valoarea adăugată brută la preţ de bază; 

IP = impozitele pe produs; 

SP = subvenţiile pe produs 
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b) metoda cheltuielilor: 

PIBT = CF+FBC+E-I, 

unde: 

CF = consumul final efectiv; 

FBC = formarea brută de capital; 

E = exportul de bunuri şi servicii; 

I = importul de bunuri şi servicii. 

Principalele surse de date utilizate pentru estimarea produsului intern brut trimestrial: 

•  surse statistice: anchete infra-anuale privind producţia industrială, de construcţii, servicii, 
comerţ; contul de producţie al agriculturii; anchete infra-anuale privind câştigurile salariale şi 
efectivul de salariaţi; 

•  surse financiar-contabile: bilanţuri contabile ale instituţiilor financiare; 
•  surse administrative: execuţia bugetului de stat şi a bugetelor locale, precum şi a bugetului 

asigurărilor sociale de stat; balanţa de plăţi. 

Produsul intern brut trimestrial se estimează în preţuri curente, în preţurile perioadei 
corespunzătoare din anul precedent şi în preţuri medii ale anului 2000. Estimările în preţurile medii ale 
anului 2000 se calculează prin înlănţuirea indicilor de volum. 

Pe lângă estimările brute ale Produsului intern brut trimestrial, începând cu anul 2009, se 
calculează şi estimări ajustate sezonier prin metoda regresivă, metodă recomandată de regulamentele 
europene. 

Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a 
se evidenţia evoluţia economică reală din perioade consecutive1). 

  Pentru ajustarea seriilor principalelor agregate pe baza cărora se estimează  PIB prin metoda de 
producţie şi metoda cheltuielilor, se utilizează pachetul de programe DEMETRA (metoda 
TRAMO/SEATS). Acesta realizează estimarea efectului sezonier (evenimente care se întâmplă în acelaşi 
moment, cu aceeaşi magnitudine şi direcţie în fiecare an, cum ar fi: anotimpuri, vacanţe, etc., a numărului 
de zile lucrătoare diferit de la o lună la alta şi efectului calendarului (Paştele ortodox, an bisect şi alte 
sărbători naţionale) precum şi identificarea şi corectarea valorilor extreme (schimbări de nivel ocazionale, 
tranzitorii sau permanente) şi interpolarea valorilor lipsă. 

Conturile naţionale trimestriale din România prezintă, în general, o puternică sezonalitate, zilele 
lucrătoare şi calendarul neavând efect semnificativ. Din acest considerent nu este necesară aplicarea de 
metode de ajustare pentru aceste două componente.  

Seria ajustată sezonier s-a obţinut prin eliminarea din seria brută a efectului sezonier, cu ajutorul 
unor coeficienţi de corecţie, stabiliţi în funcţie de modelul de regresie folosit (aditiv sau multiplicativ). 
Modelul aditiv sau multiplicativ folosit pentru regresie este identificat automat de programul Demetra în 
funcţie de natura seriilor supuse ajustării.  

PIB-ul ajustat sezonier se obţine prin metoda directă, ceea ce conduce la apariţia unei discrepanţe 
statistice între PIB şi suma componentelor sale ajustate sezonier în mod independent.  

Stabilirea modelelor de regresie folosite pentru fiecare serie se face la începutul fiecărui an şi 
implică recalcularea seriilor ajustate calculate în anul precedent (recalculare datorată modificării 
modelelor adoptate, numărului de regresori folosiţi şi numărului de observaţii disponibile). Introducerea 
valorilor pentru un nou trimestru conduce, de asemenea, la recalcularea serilor ajustate, cu diferenţe mai 
                                                                 
1 PIB - serie ajustată sezonier, este utilizat în compararea trimestrului de referinţă cu trimestrul anterior, în timp ce PIB – serie brută se utilizează, 
preponderent, în compararea cu perioada corespunzătoare din anul anterior. De asemenea, în accepţiunea Eurostat, intrarea/ieşirea din/în recesiune 
economică este apreciată prin prisma evoluţiei PIB – serie ajustată sezonier, pe baza scăderii sau creşterii înregistrate în două trimestre consecutive. 
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importante atunci când seriile îşi modifică tendinţa. Revizuirea regulată a seriilor brute de date din conturi 
naţionale, implică şi revizuirea seriilor ajustate sezonier. 

Datele privind PIB trimestrial – serie brută şi ajustată sezonier – pentru perioada T1 2000 – T2 
2011 sunt publicate pe site-ul INS:  www.insse.ro. 

Produsul intern brut pentru trimestrul IV 2011 – estimări “semnal” va fi publicat prin 
comunicat de presă, conform calendarului de pe site-ul INS,  în data de 15 februarie 2012.  
          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 6 decembrie 2011 şi care poate fi 
consultat la adresa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.  
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PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI ÎN TRIMESTRUL III  2011 
         - serie brută -  

  
Realizări – milioane lei 

preţuri curente - 

 
Indici de volum 
- în % faţă de 

trimestrul III 2010 - 
 

 
Indici de preţ 
- în % faţă de 

trimestrul III 2010 - 
 

    

 
Agricultură, silvicultură şi piscicultură 19263,5 122,1 109,6 
    
Industrie 40512,4 105,9 108,6 
    
Construcţii 12339,8 106,9 107,5 
    
Comerţ; repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri 
şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii  27994,4 101,4 106,2 
    
Activităţi financiare; imobiliare, închirieri şi servicii pentru 
întreprinderi 19616,1 100,2 104,9 

    
Alte activităţi de servicii  1)  17050,0 96,9 103,5 
    
Valoarea adăugată brută – total 136776,2 104,8 107,0 
    
Impozite nete pe produs 2) 18157,0 101,5 102,8 

    
Produs Intern Brut 154933,2 104,4 106,5 
 
Consum final efectiv 106771,1 102,8 103,5 
    

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 3)  98526,7 103,1 103,6 
    

         Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 
populaţiei 86753,3 103,6 103,9 

       
         Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 1313,8 99,2 110,2 
 

         Cheltuiala pentru consumul final individual al 
administraţiilor publice 10459,6 99,4 101,2 

 
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 4)  8244,4 99,6 101,5 
    

Formarea brută de capital 54264,9 110,4 110,1 
    

din care:     
Formarea brută de capital fix 44543,9 111,4 107,1 
    

Exportul net de bunuri şi servicii -6102,8 - - 
    

Export de bunuri şi servicii 57474,8 108,9 108,8 
    
Import de bunuri şi servicii 63577,6 110,5 106,3 
    

1) Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei. 
2) 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. 
3) 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). 
4) 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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PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI ÎN TRIMESTRUL III  2011 
     - serie ajustată sezonier -  

 Realizări – milioane lei 
preţuri curente - 

Indici de volum 
- în % faţă de 

trimestrul II 2011 - 

Indici de preţ 
- în % faţă de 

trimestrul II 2011 - 

    
Agricultură, silvicultură şi piscicultură 10216,8 108,5 100,8 
    
Industrie 39095,9 103,2 100,3 
    
Construcţii 12662,7 102,7 101,5 
    
Comerţ; repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri 
şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii  29112,9 100,4 101,1 
    
Activităţi financiare; imobiliare, închirieri şi servicii pentru 
întreprinderi 18742,8 100,2 100,7 

    
Alte activităţi de servicii  1)  14908,0 100,0 100,8 
    
Valoarea adăugată brută – total 124739,1 102,1 100,7 
    
Impozite nete pe produs 2) 

 
Discrepanţă statistică 

17191,9 
 

1536,9 

100,4 
 

- 

103,3 
 

- 
Produs Intern Brut 143467,9 101,8 101,8 
 
Consum final efectiv 108253,9 101,7 101,1 
    

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 3)  98970,2 102,0 101,4 
    

         Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 
populaţiei 85473,0 102,2 102,6 

       
         Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 1723,9 101,2 100,5 
 

         Cheltuiala pentru consumul final individual al 
administraţiilor publice 11773,3 99,5 94,9 

 
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 4)  9283,7 96,5 100,7 
    

Formarea brută de capital 42062,9 129,1 79,0 
    

din care:     
Formarea brută de capital fix 33937,7 100,8 105,9 
    

Exportul net de bunuri şi servicii -7628,3 - - 
    

Export de bunuri şi servicii 55718,3 102,5 102,8 
    
Import de bunuri şi servicii 
 
Discrepanţă statistică 

63346,6 
 

779,4 

100,9 
 

- 

102,0 
 

- 
1) Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei. 
2) 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. 
3) 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). 

4) 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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PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI ÎN PERIOADA 1.I-30.IX  2011 
           - serie brută -  

  
Realizări – milioane lei 

preţuri curente - 

 
Indici de volum 
- în % faţă de 

perioada 1.I-30.IX  2010 - 
 

 
Indici de preţ 
- în % faţă de 

perioada 1.I-30.IX 2010 - 
 

    

    
Agricultură, silvicultură şi piscicultură 26958,8 116,4 108,8 
    
Industrie 111820,9 106,8 108,8 
    
Construcţii 28210,4 101,8 107,3 
    
Comerţ; repararea automobilelor şi articolelor casnice;   hoteluri 
şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii  80336,2 101,1 106,7 
    
Activităţi financiare; imobiliare, închirieri şi servicii pentru 
întreprinderi 54125,8 99,1 105,3 

    
Alte activităţi de servicii  1)  38429,3 95,4 95,1 
    
Valoarea adăugată brută – total 339881,4 102,8 105,9 
    
Impozite nete pe produs 2) 48770,0 101,9 114,8 

    
Produs Intern Brut 388651,4 102,7 107,0 
 
Consum final efectiv 

 
293406,1 

 
100,0 

 
104,2 

    
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 3)  268156,2 100,5 104,5 
    

         Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 
populaţiei 232580,8 

 
101,0 

 
105,4 

          
         Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 3249,8 
 

97,7 
 

107,8 
    

         Cheltuiala pentru consumul final individual al 
administraţiilor publice 32325,6 

 
97,3 

 
98,7 

    
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 4)  25249,9 95,1 100,6 
    

Formarea brută de capital 113971,1 126,8 96,8 
    

din care:     
Formarea brută de capital fix 90279,8 104,4 106,6 
    

Exportul net de bunuri şi servicii -18725,8 - - 
    

Export de bunuri şi servicii 163276,0 112,7 109,7 
    
Import de bunuri şi servicii 182001,8 110,9 107,4 
    

1) Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei. 
2) 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. 
3) 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). 
4) 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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COMUNICAT DE PRESĂ 

Nr.  187  din  6  septembrie 2011 

Produsul intern brut în trimestrul II şi semestrul I  2011   
 

Serie ajustată sezonier 
Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul II 2011 a fost de 

137661,5 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,2% faţă de trimestrul I 2011. 

 

PIB - % faţă de trimestrul precedent 
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Serie brută 
 
 

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2011 a fost de 126994,7 milioane lei preţuri 
curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de trimestrul II 2010. 

mailto:romstat@insse.ro
mailto:biroupresa@insse.ro


INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
COMUNICAT DE PRESA NR.187 /2011 
 

Industria a fost ramura care a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate cu 4,9%, 
urmată de agricultură, vânat şi silvicultură, pescuit şi piscicultură (+3,4%). Creşteri uşoare ale volumului 
de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de comerţ,  repararea  automobilelor  şi  articolelor  
casnice;  hoteluri  şi restaurante;  transporturi şi telecomunicaţii  (+0,9%) şi în activităţile financiare, 
imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (+0,3%). 

Reduceri ale volumului de activitate s-au înregistrat în construcţii (-1,9%) şi în alte activităţi de 
servicii (-5,5%). Ca o consecinţă a evoluţiei pozitive înregistrate pe ansamblul economiei, s-a majorat 
volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o 
creştere cu 3,1%.    

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul II 2011 cererea internă a 
crescut cu 2,4 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2010. Consumul final total s-a redus cu 
0,7%, atât ca urmare a diminuării volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor 
populaţiei cât şi a volumului cheltuielii pentru consum final a administraţiilor publice, ambele cu 0,7 
procente.  

Un efect negativ asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a creşterii mai accentuate a 
volumului importurilor de bunuri şi servicii (+7,7%) comparativ cu cea a volumului exporturilor (+6,3%).   

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2011 a fost de 233718,2 milioane lei preţuri 
curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de semestrul I 2010. 

 Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în 
consecinţă, a valorii adăugate brute din industrie (+7,3%), agricultură, vânat şi silvicultură, pescuit şi 
piscicultură (+2,5%) şi comerţ,  repararea  automobilelor  şi  articolelor  casnice;  hoteluri  şi restaurante;  
transporturi şi telecomunicaţii  (+1,0%).   

 Consumul final total s-a diminuat cu 1,7% în semestrul I 2011, comparativ cu perioada 
corespunzătoare din anul precedent, în special pe seama reducerii, cu 5,2% a cheltuielii pentru consumul 
final a administraţiilor publice.  

Formarea brută de capital fix a înregistrat o scădere cu 1,7 puncte procentuale. 
 
 
 
 
Precizări metodologice 
 

Produsul intern brut trimestrial la preţ de piaţă (PIBT), principalul agregat macroeconomic al 
contabilităţii naţionale, reprezintă rezultatul final al activităţii de producţie al unităţilor productive 
rezidente, în decursul unei perioade, respectiv un trimestru. Produsul intern brut trimestrial la preţ de piaţă 
se estimează prin două metode: 

 a) metoda de producţie: 

PIBT = VAB+IP-SP, 

unde: 

VAB = valoarea adăugată brută la preţ de bază; 

IP = impozitele pe produs; 

SP = subvenţiile pe produs 
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b) metoda cheltuielilor: 

PIBT = CF+FBC+E-I, 

unde: 

CF = consumul final efectiv; 

FBC = formarea brută de capital; 

E = exportul de bunuri şi servicii; 

I = importul de bunuri şi servicii. 

Principalele surse de date utilizate pentru estimarea produsului intern brut trimestrial: 

•  surse statistice: anchete infra-anuale privind producţia industrială, de construcţii, servicii, 
comerţ; contul de producţie al agriculturii; anchete infra-anuale privind câştigurile salariale şi 
efectivul de salariaţi; 

•  surse financiar-contabile: bilanţuri contabile ale instituţiilor financiare; 
•  surse administrative: execuţia bugetului de stat şi a bugetelor locale, precum şi a bugetului 

asigurărilor sociale de stat; balanţa de plăţi. 

Produsul intern brut trimestrial se estimează în preţuri curente, în preţurile perioadei 
corespunzătoare din anul precedent şi în preţuri medii ale anului 2000. Estimările în preţurile medii ale 
anului 2000 se calculează prin înlănţuirea indicilor de volum. 

Pe lângă estimările brute ale Produsului intern brut trimestrial, începând cu anul 2009, se 
calculează şi estimări ajustate sezonier prin metoda regresivă, metodă recomandată de regulamentele 
europene. 

Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a 
se evidenţia evoluţia economică reală din perioade consecutive1). 

  Pentru ajustarea seriilor principalelor agregate pe baza cărora se estimează  PIB prin metoda de 
producţie şi metoda cheltuielilor, se utilizează pachetul de programe DEMETRA (metoda 
TRAMO/SEATS). Acesta realizează estimarea efectului sezonier (evenimente care se întâmplă în acelaşi 
moment, cu aceeaşi magnitudine şi direcţie în fiecare an, cum ar fi: anotimpuri, vacanţe, etc., a numărului 
de zile lucrătoare diferit de la o lună la alta şi efectului calendarului (Paştele ortodox, an bisect şi alte 
sărbători naţionale) precum şi identificarea şi corectarea valorilor extreme (schimbări de nivel ocazionale, 
tranzitorii sau permanente) şi interpolarea valorilor lipsă. 

Conturile naţionale trimestriale din România prezintă, în general, o puternică sezonalitate, zilele 
lucrătoare şi calendarul neavând efect semnificativ. Din acest considerent nu este necesară aplicarea de 
metode de ajustare pentru aceste două componente.  

Seria ajustată sezonier s-a obţinut prin eliminarea din seria brută a efectului sezonier, cu ajutorul 
unor coeficienţi de corecţie, stabiliţi în funcţie de modelul de regresie folosit (aditiv sau multiplicativ). 
Modelul aditiv sau multiplicativ folosit pentru regresie este identificat automat de programul Demetra în 
funcţie de natura seriilor supuse ajustării.  

PIB-ul ajustat sezonier se obţine prin metoda directă, ceea ce conduce la apariţia unei discrepanţe 
statistice între PIB şi suma componentelor sale ajustate sezonier în mod independent.  

Stabilirea modelelor de regresie folosite pentru fiecare serie se face la începutul fiecărui an şi 
implică recalcularea seriilor ajustate calculate în anul precedent (recalculare datorată modificării 
modelelor adoptate, numărului de regresori folosiţi şi numărului de observaţii disponibile). Introducerea 
valorilor pentru un nou trimestru conduce, de asemenea, la recalcularea serilor ajustate, cu diferenţe mai 
                                                                 
1 PIB - serie ajustată sezonier, este utilizat în compararea trimestrului de referinţă cu trimestrul anterior, în timp ce PIB – serie brută se utilizează, 
preponderent, în compararea cu perioada corespunzătoare din anul anterior. De asemenea, în accepţiunea Eurostat, intrarea/ieşirea din/în recesiune 
economică este apreciată prin prisma evoluţiei PIB – serie ajustată sezonier, pe baza scăderii sau creşterii înregistrate în două trimestre consecutive. 
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importante atunci când seriile îşi modifică tendinţa. Revizuirea regulată a seriilor brute de date din conturi 
naţionale, implică şi revizuirea seriilor ajustate sezonier. 

Datele privind PIB trimestrial – serie brută şi ajustată sezonier – pentru perioada T1 2000 – T2 
2011 sunt publicate pe site-ul INS:  www.insse.ro. 

Produsul intern brut pentru trimestrul III 2010 – estimări “semnal” va fi publicat prin 
comunicat de presă, conform calendarului de pe site-ul INS,  în data de 15 noiembrie 2011.  
          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 6 septembrie 2011 şi care poate fi 
consultat la adresa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.  
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PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI ÎN TRIMESTRUL II  2011 
         - serie brută -  

  
Realizări – milioane lei 

preţuri curente - 

 
Indici de volum 
- în % faţă de 

trimestrul II 2010 - 
 

 
Indici de preţ 
- în % faţă de 

trimestrul II 2010 - 
 

    

 
Agricultură, silvicultură şi piscicultură 5466,1 103,4 111,6 
    
Industrie 39218,0 104,9 108,2 
    
Construcţii 9885,8 98,1 108,2 
    
Comerţ; repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri 
şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii  26675,0 100,9 106,0 
    
Activităţi financiare; imobiliare, închirieri şi servicii pentru 
întreprinderi 17780,6 100,3 106,2 

    
Alte activităţi de servicii  1)  11516,3 94,5 92,6 
    
Valoarea adăugată brută – total 110541,8 101,2 105,7 
    
Impozite nete pe produs 2) 16452,9 103,1 115,8 

    
Produs Intern Brut 126994,7 101,4 106,9 
 
Consum final efectiv 99715,6 99,3 105,3 
    

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 3)  90155,8 99,3 105,7 
    

         Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 
populaţiei 76981,1 99,3 106,4 

       
         Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 1056,2 98,0 105,7 
 

         Cheltuiala pentru consumul final individual al 
administraţiilor publice 12118,5 99,7 100,9 

 
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 4)  9559,8 98,8 102,4 
    

Formarea brută de capital 36703,8 112,1 107,3 
    

din care:     
Formarea brută de capital fix 27634,4 98,6 106,2 
    

Exportul net de bunuri şi servicii -9424,7 - - 
    

Export de bunuri şi servicii 52958,8 106,3 109,9 
    
Import de bunuri şi servicii 62385,5 107,7 107,1 
    

1) Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei. 
2) 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. 
3) 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). 
4) 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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PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI ÎN TRIMESTRUL II  2011 
     - serie ajustată sezonier -  

 Realizări – milioane lei 
preţuri curente - 

Indici de volum 
- în % faţă de 

trimestrul I 2011 - 

Indici de preţ 
- în % faţă de 

trimestrul I 2011 - 

    
Agricultură, silvicultură şi piscicultură 9111,1 102,5 106,8 
    
Industrie 37713,4 99,6 99,0 
    
Construcţii 11924,4 99,6 102,8 
    
Comerţ; repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri 
şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii  28567,2 100,0 100,7 
    
Activităţi financiare; imobiliare, închirieri şi servicii pentru 
întreprinderi 18544,0 101,2 100,6 

    
Alte activităţi de servicii  1)  14258,2 99,3 98,3 
    
Valoarea adăugată brută – total 120118,3 100,2 100,4 
    
Impozite nete pe produs 2) 

 
Discrepanţă statistică 

16561,2 
 

982,0 

100,4 
 

- 

102,4 
 

- 
Produs Intern Brut 137661,5 100,2 100,4 
 
Consum final efectiv 104123,8 101,1 101,6 
    

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 3)  94601,9 100,5 101,0 
    

         Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 
populaţiei 80492,5 100,2 99,6 

       
         Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 1657,6 100,6 99,6 
 

         Cheltuiala pentru consumul final individual al 
administraţiilor publice 12451,8 104,4 109,1 

 
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 4)  9521,9 114,0 102,2 
    

Formarea brută de capital 39913,8 59,1 181,2 
    

din care:     
Formarea brută de capital fix 30526,8 100,2 101,1 
    

Exportul net de bunuri şi servicii -8702,5 - - 
    

Export de bunuri şi servicii 52619,8 94,3 102,9 
    
Import de bunuri şi servicii 
 
Discrepanţă statistică 

61322,3 
 

2326,4 

99,0 
 

- 

102,0 
 

- 
1) Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei. 
2) 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. 
3) 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). 

4) 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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PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI ÎN SEMESTRUL I  2011 
           - serie brută -  

  
Realizări – milioane lei 

preţuri curente - 

 
Indici de volum 
- în % faţă de 

semestrul I  2010 - 
 

 
Indici de preţ 
- în % faţă de 

semestrul I 2010 - 
 

    

    
Agricultură, silvicultură şi piscicultură 7695,3 102,5 109,0 
    
Industrie 71308,5 107,3 108,9 
    
Construcţii 15870,6 97,9 107,4 
    
Comerţ; repararea automobilelor şi articolelor casnice;   hoteluri 
şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii  52341,8 101,0 106,9 
    
Activităţi financiare; imobiliare, închirieri şi servicii pentru 
întreprinderi 34509,7 98,5 105,5 

    
Alte activităţi de servicii  1)  21379,3 94,2 89,3 
    
Valoarea adăugată brută – total 203105,2 101,5 105,3 
    
Impozite nete pe produs 2) 30613,0 102,4 123,2 

    
Produs Intern Brut 233718,2 101,6 107,4 
 
Consum final efectiv 

 
186635,0 

 
98,3 

 
104,7 

    
Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 3)  169629,5 98,9 105,2 
    

         Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 
populaţiei 145827,5 

 
99,3 

 
106,4 

          
         Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 

lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 1936,0 
 

96,8 
 

106,2 
    

         Cheltuiala pentru consumul final individual al 
administraţiilor publice 21866,0 

 
96,3 

 
97,6 

    
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 4)  17005,5 92,8 100,4 
    

Formarea brută de capital 59706,2 178,6 69,4 
    

din care:     
Formarea brută de capital fix 45735,9 98,3 106,2 
    

Exportul net de bunuri şi servicii -12623,0 - - 
    

Export de bunuri şi servicii 105801,2 114,7 110,4 
    
Import de bunuri şi servicii 118424,2 111,2 107,9 
    

1) Cuprinde activitatea de administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială şi alte servicii prestate populaţiei. 
2) 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. 
3) 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). 
4) 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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Comunicat de presă 

Nr. 207 din  6 septembrie 2012 

Produsul intern brut în trimestrul II şi semestrul I  2012   
 

Serie ajustată sezonier 
Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul II 2012 a fost de 

150266,5 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,5% faţă de trimestrul I 2012. 

 

PIB - % faţă de trimestrul precedent 
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Serie brută 

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2012 a fost de 139124,1 milioane lei preţuri 
curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,2% faţă de trimestrul II 2011. 

În ramura „Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi 
activităţi de servicii suport” s-a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate (+6,1%), 
urmată de construcţii (+5,2%) şi de activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse 
de uz casnic şi alte servicii (+3,8%). Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în 
activităţile de informaţii şi comunicaţii (+1,9%), tranzacţii imobiliare (+1,3%) şi industrie (+0,5%).  

Reduceri ale volumului de activitate s-au înregistrat în administraţie publică şi apărare; asigurări 
sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-1,9%), agricultură, silvicultură şi 
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pescuit (-1,6%), intermedieri financiare şi asigurări (-0,9%) şi comerţ cu amănuntul şi ridicata; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,2%).  

Ca o consecinţă a evoluţiei pozitive înregistrate pe ansamblul economiei, s-a majorat volumul 
impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o creştere cu 
3,8%.    

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul II 2012 cererea internă a 
crescut cu 0,9 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2011, în special ca urmare a creşterii 
semnificative a formării brute de capital fix, cu 15,2%. Consumul final total s-a majorat cu 1,1%, în 
special ca urmare a creşterii volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei 
(+1,6%). Cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice s-a redus cu 1,0%.  

Un efect uşor pozitiv asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a creşterii mai 
accentuate a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (+0,7%) comparativ cu cea a volumului 
importurilor (+0,2%).   

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2012 a fost de 248592,9 milioane lei preţuri 
curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,8% faţă de semestrul I 2011. 

 Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în 
consecinţă, a valorii adăugate brute din activităti profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de servicii suport (+3,2%), construcţii (+3,1%), activităţi de spectacole, 
culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+2,7%) şi informaţii şi 
comunicaţii  (+1,7%).   

 Consumul final total s-a majorat cu 0,7% în semestrul I 2012, comparativ cu perioada 
corespunzătoare din anul precedent, în special pe seama creşterii, cu 1,1%, a cheltuielii pentru consumul 
final a gospodăriilor populaţiei.  

Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere semnificativă, cu 14,1 puncte procentuale. 
 
 
Precizări metodologice 

Produsul Intern Brut trimestrial la preţ de piaţă (PIBT), principalul agregat macroeconomic al 
contabilităţii naţionale, reprezintă rezultatul final al activităţii de producţie al unităţilor productive 
rezidente, în decursul unei perioade, respectiv un trimestru. Produsul intern brut trimestrial la preţ de piaţă 
se estimează prin două metode, descrise succint în continuare: metoda de producţie şi metoda 
cheltuielilor. 

Metoda de producţie Metoda cheltuielilor 

PIBT = VAB+IP-SP, 

unde: 

VAB = valoarea adăugată brută la 
preţ de bază; 

IP = impozitele pe produs; 

SP = subvenţiile pe produs 

PIBT = CF+FBC+E-I, 

unde: 

CF = consumul final efectiv; 

FBC = formarea brută de capital; 

E = exportul de bunuri şi servicii; 

I = importul de bunuri şi servicii. 
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Principalele surse de date utilizate pentru estimarea Produsului Intern Brut trimestrial: 

  surse statistice: anchete infra-anuale privind producţia industrială, de construcţii, servicii, 
comerţ; contul de producţie al agriculturii; anchete infra-anuale privind câştigurile salariale şi 
efectivul de salariaţi; 

  surse financiar-contabile: bilanţuri contabile ale instituţiilor financiare; 
  surse administrative: execuţia bugetului de stat şi a bugetelor locale, precum şi a bugetului 

asigurărilor sociale de stat; Balanţa de Plăţi Externe. 

Produsul Intern Brut trimestrial se estimează în preţuri curente, în preţurile perioadei 
corespunzătoare din anul precedent şi în preţuri medii ale anului 2000. Estimările în preţurile medii ale 
anului 2000 se calculează prin înlănţuirea indicilor de volum. 

Pe lângă estimările brute ale Produsului intern brut trimestrial, se calculează şi estimări ajustate 
sezonier prin metoda regresivă, metodă recomandată de regulamentele europene. 

Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a 
se evidenţia evoluţia economică reală din perioade consecutive *). 

  Pentru ajustarea seriilor principalelor agregate pe baza cărora se estimează PIB prin metoda de 
producţie şi prin metoda cheltuielilor, se utilizează pachetul de programe DEMETRA (metoda 
TRAMO/SEATS). Acesta realizează estimarea efectului sezonier (evenimente care se întâmplă în acelaşi 
moment, cu aceeaşi magnitudine şi direcţie în fiecare an, cum ar fi: anotimpuri, vacanţe, etc., a numărului 
de zile lucrătoare diferit de la o lună la alta şi efectului calendarului, cum ar fi Paştele ortodox, an bisect şi 
alte sărbători naţionale) precum şi identificarea şi corectarea valorilor extreme (schimbări de nivel 
ocazionale, tranzitorii sau permanente) şi interpolarea valorilor lipsă. 

Conturile naţionale trimestriale din România prezintă, în general, o puternică sezonalitate, zilele 
lucrătoare şi calendarul neavând efect semnificativ. Din acest considerent nu este necesară aplicarea de 
metode de ajustare pentru aceste ultime două componente.  

Seria ajustată sezonier s-a obţinut prin eliminarea din seria brută a efectului sezonier, cu ajutorul 
unor coeficienţi de corecţie, stabiliţi în funcţie de modelul de regresie folosit (aditiv sau multiplicativ). 
Modelul aditiv sau multiplicativ folosit pentru regresie este identificat automat de programul Demetra în 
funcţie de natura seriilor supuse ajustării.  

PIB-ul ajustat sezonier se obţine prin metoda directă, ceea ce conduce la apariţia unei discrepanţe 
statistice între PIB şi suma componentelor sale ajustate sezonier în mod independent.  

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

Datele privind PIB trimestrial – serie brută şi ajustată sezonier – pentru perioada T1 2000 – T2 
2012 sunt publicate pe site-ul INS:  www.insse.ro. 

 
Produsul intern brut pentru trimestrul II 2012  – date provizorii (2) va fi publicat prin 

comunicat de presă, conform calendarului de pe site-ul INS,  în data de 5 octombrie 2012.  
          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 6 septembrie 2012 şi care poate fi 
consultat la adresa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.  
 
*) „PIB - serie ajustată sezonier” este utilizat în compararea trimestrului de referinţă cu trimestrul anterior, în timp ce „PIB – serie brută” se utilizează, 
preponderent, în compararea cu perioada corespunzătoare din anul anterior. De asemenea, în accepţiunea Eurostat, intrarea/ieşirea din/în recesiune 
economică este apreciată prin prisma evoluţiei „PIB – serie ajustată sezonier”, pe baza scăderii sau creşterii înregistrate în două trimestre consecutive. 
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PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI ÎN TRIMESTRUL II  2012 
         - serie brută -  

  
Realizări – milioane lei 

preţuri curente - 

 
Indici de volum 
- în % faţă de 

trimestrul II 2011 - 
 

 
Indici de preţ 
- în % faţă de 

trimestrul II 2011 - 
 

    

 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 6063,1 98,4 107,7 
 Industrie 41042,2 100,5 105,7 
 Construcţii 12881,7 105,2 108,5 
 Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor 
şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante  24925,0 99,8 104,1 
 Informații și comunicații 4884,4 101,9 104,9 

    Intermedieri financiare şi asigurări 3228,6 99,1 100,4 
    Tranzacţii imobiliare 8858,4 101,3 98,7 

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii 
administrative și activități de servicii suport 3641,6 106,1 106,4 
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul 
public; învățământ; sănătate și asistență socială 11629,6 98,1 103,1 
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de 
produse de uz casnic și alte servicii 2711,3 103,8 100,9 

    
 Valoarea adăugată brută – total 119865,9 100,8 104,7 
    
Impozite nete pe produs 1) 19258,2 103,8 109,6 

    
Produs Intern Brut 139124,1 101,2 105,3 
 
Consum final efectiv 107187,1 101,1 102,9 
    

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2)  97599,6 101,4 102,6 
    

         Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 
populaţiei 83828,5 101,6 101,9 

         Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 
lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 1184,4 106,8 105,0 

         Cheltuiala pentru consumul final individual al 
administraţiilor publice 12586,7 99,2 107,2 

 
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3)  9587,5 98,8 105,5 
    

Formarea brută de capital 40649,4 100,3 108,6 
    

din care:     
Formarea brută de capital fix 35860,5 115,2 106,8 
    

Exportul net de bunuri şi servicii -8712,4 - - 
    

Export de bunuri şi servicii 58868,4 100,7 110,3 
Import de bunuri şi servicii 67580,8 100,2 107,4 
    

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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PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI ÎN TRIMESTRUL II 2012 
     - serie ajustată sezonier -  

 Realizări – milioane lei 
preţuri curente - 

Indici de volum 
- în % faţă de 

trimestrul I 2012 - 

Indici de preţ 
- în % faţă de 

trimestrul I 2012 - 

    
Valoarea adăugată brută – total 131327,0 100,5 101,3 
    
Impozite nete pe produs 1) 19224,6 100,4 113,0 

    
Discrepanţă statistică -285,1 - - 

    
Produs Intern Brut 150266,5 100,5 102,3 
 
Consum final efectiv 112606,1 101,6 99,2 
    

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2)  102615,7 101,4 99,4 
    

         Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 
populaţiei 87859,2 101,3 99,5 

         Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 
lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 1873,9 102,1 100,6 

         Cheltuiala pentru consumul final individual al 
administraţiilor publice 12882,6 103,7 97,6 

 
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3)  9990,4 104,4 95,3 
    

Formarea brută de capital 45526,7 110,5 99,3 
    

din care:     
Formarea brută de capital fix 41085,6 104,4 100,9 
    

Exportul net de bunuri şi servicii -7770,5 - - 
    

Export de bunuri şi servicii 58804,3 98,6 104,4 
Import de bunuri şi servicii 66574,8 101,2 100,4 

    
Discrepanţă statistică -95,8 - - 

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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PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI ÎN SEMESTRUL I  2012 
         - serie brută -  

  
Realizări – milioane lei 

preţuri curente - 

 
Indici de volum 
- în % faţă de 

semestrul I 2011 - 
 

 
Indici de preţ 
- în % faţă de 

semestrul I 2011 - 
 

    

 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 9009,7 100,2 107,8 
 Industrie 73956,1 100,2 105,6 
 Construcţii 19681,7 103,1 107,1 
 Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor 
şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante  48604,2 99,7 104,2 
 Informații și comunicații 8979,6 101,7 103,9 

    Intermedieri financiare şi asigurări 5994,0 99,0 102,2 
    Tranzacţii imobiliare 14279,4 100,3 98,2 

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii 
administrative și activități de servicii suport 4867,3 103,2 105,8 
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul 
public; învățământ; sănătate și asistență socială 23591,6 96,9 103,2 
Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de 
produse de uz casnic și alte servicii 5263,4 102,7 102,6 

    
 Valoarea adăugată brută – total 214227,0 100,1 104,5 
    
Impozite nete pe produs 1) 34365,9 104,6 106,3 

    
Produs Intern Brut 248592,9 100,8 104,7 
 
Consum final efectiv 202613,3 100,7 103,6 
    

Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2)  183976,7 100,9 103,2 
    

         Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor 
populaţiei 157322,3 101,1 102,2 

         Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop 
lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 2124,2 103,9 105,6 

         Cheltuiala pentru consumul final individual al 
administraţiilor publice 24530,2 99,1 109,9 

 
Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3)  18636,6 98,7 107,9 
    

Formarea brută de capital 59747,9 102,6 104,8 
    

din care:     
Formarea brută de capital fix 56831,6 114,1 105,7 
    

Exportul net de bunuri şi servicii -13768,3 - - 
    

Export de bunuri şi servicii 114300,3 99,2 108,7 
Import de bunuri şi servicii 128068,6 100,0 106,7 
    

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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