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1. EVOLUŢII ECONOMICE RECENTE 

 
 

- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare a 
anului anterior, dacă nu se specifică altfel - 

Unitate  
de măsură 

Perioada  
de realizări 2014 2015 

Produsul intern brut           - valoare în preţuri curente mil.lei 12 luni 667577,4 712832,3 
                                         -  creştere reală                                   % 12 luni 3,0 3,8 
Valoarea adăugată brută totală     
din care în:     
- Industrie % 12 luni 3,7 2,0 
- Agricultură, silvicultură şi piscicultură % 12 luni 2,4 -9,4 
- Construcţii % 12 luni 2,3 8,8 
- Servicii % 12 luni 2,5 4,7 
Impozite nete pe produs % 12 luni 4,2 5,6 
Consum final % 12 luni 3,1 5,2 
- Consum final individual efectiv al populaţiei % 12 luni 3,6 5,9 
- Consum final colectiv efectiv al administraţiei publice % 12 luni -1,4 -0,5 
Formarea brută de capital fix % 12 luni 2,5 8,8 
Export de bunuri şi servicii % 12 luni 8,6 5,5 
Import de bunuri şi servicii % 12 luni 8,9 9,1 
Producţia industrială % 12 luni 6,1 2,7 
Valoarea cifrei de afaceri din industrie     % 12 luni 7,8 2,4 
Valoarea comenzilor noi din industrie     % 12 luni 5,8 3,6 
Productivitatea muncii în industrie                     % 12 luni 4,7 0,0 
Resurse de energie electrică                               mil. kWh 12 luni 64359,5 69373,0 

                                                     % 12 luni 7,7 7,8 
Producţia de energie electrică mil. kWh 12 luni 63284,7 65597,2 
 % 12 luni 7,4 3,7 
Consumul final de energie electrică                   mil. kWh 12 luni 49609,9 52565,0 
                                                                                       % 12 luni -1,2 6,0 
Lucrări de construcţii                                           % 12 luni -6,7 10,4 
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale număr 12 luni 37672 39112 

 % 12 luni -0,3 3,8 
Volumul cifrei de afaceri din: 
      - comerţul cu amănuntul cu excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete                        

 
 

% 12 luni 6,4 8,9 
      - comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi motocicletelor                  % 12 luni -0,4 10,2 

      - activitatea de servicii prestate populaţiei    % 12 luni -0,3 9,8 
Valoarea cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata cu excepţia 
comerţului cu autovehicule şi motociclete % 12 luni -2,5 4,1 

Valoarea cifrei de afaceri a serviciilor de piaţă prestate în 
principal întreprinderilor % 12 luni 5,0 8,3 
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- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare a 
anului anterior, dacă nu se specifică altfel - 

Unitate  
de măsură 

Perioada  
de realizări 2014 2015 

Export de bunuri                                                mil. euro 12 luni 52458,7 54598,3 
  %   5,8 4,1 

Import de bunuri (CIF)                                    mil. euro 12 luni 58521,5 62967,7 
  %   5,8 7,6 

Soldul balanţei comerciale – (FOB-CIF)                              mil. Euro 12 luni -6062,8 -8369,4 
Soldul contului curent mil. euro 12 luni -686 -1828 
 % din PIB 12 luni -0,5 -1,1 
Investiţii străine directe (ISD)                                   mil. euro 12 luni 2421 3044 
Volumul cifrei de afaceri pentru hoteluri şi restaurante % 12 luni 0,9 8,7 
Sosirile în structurile de primire turistică % 12 luni 6,6 17,2 
Înnoptările în structurile de primire turistică % 12 uni 4,8 15,9 
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare % 12 luni 26,2 28,8 
Sosirile vizitatorilor străini în România mii pers. 12 luni 8441,6 9331,1 
 % 12 luni 5,3 10,5 
Plecările vizitatorilor români în străinătate mii pers. 12 luni 12299,0 13118,1 
 % 12 luni 8,2 6,7 

 
 

2. EVOLUŢII SOCIALE RECENTE 
 

- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare a 
anului anterior, dacă nu se specifică altfel - 

Unitate  
de măsură 

Perioada  
de realizări 2014 2015 

Populaţia ocupată (conform AMIGO) mii pers. 12 luni 8613,7 8535,4 
 %  0,8 -0,9 
Salariaţi (conform AMIGO)  mii pers. 12 luni 5850,3 6062,2 
 %  1,9 3,6 
Număr şomeri BIM (conform AMIGO) mii pers. 12 luni 628,7 623,9 
      - rata şomajului BIM  %  6,8 6,8 
Efectivul salariaţilor la sfârşitul perioadei  mii pers. decembrie 4423,3 4571,4 
 % decembrie 2,2 3,3 
Număr şomeri BIM 2) (date lunare) mii pers. 12 luni 631,7 621,8 
      - rata şomajului BIM  % 12 luni 6,8 6,8 
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul perioadei mii pers. decembrie 478,3 436,2 

- rata şomajului înregistrat % decembrie 5,4 4,9 
Câştigul salarial mediu brut  lei decembrie 2582 2930 

 % decembrie 6,3 13,5 
Câştigul salarial mediu brut (ianuarie-decembrie) lei 12 luni 2360 2560 

 % 12 luni 5,3 8,5 
                                                            
2)  Serie ajustată sezonier 
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- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare a 
anului anterior, dacă nu se specifică altfel - 

Unitate  
de măsură 

Perioada  
de realizări 2014 2015 

Câştigul salarial mediu net  lei decembrie 1866 2114 
 % decembrie 6,0 13,3 
Câştigul salarial mediu net (ianuarie-decembrie) lei 12 luni 1706 1848 
 % 12 luni 5,2 8,3 

Câştigul salarial real % 12 luni 4,1 8,9 
Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat mii pers. 12 luni 4682 4683 
    % 12 luni 0,0 0,0 
Numărul mediu al pensionarilor de asigurări  sociale - agricultori    mii pers. 12 luni 513 464 
           % 12 luni -9,0 -9,6 
Pensia medie de asigurări sociale de stat lei 

% 
12 luni 
12 luni 

845 
4,4 

886 
4,9 

Pensia medie de asigurări sociale - agricultori lei 12 luni 342 361 
                                                                                     % 12 luni 4,6 5,6 

 
 

3. INDICATORI MONETARI 
 

- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare a 
anului anterior, dacă nu se specifică altfel - 

Unitate  
de măsură 

Perioada  
de realizări 2014 2015 

Preţurile de consum 
• faţă de decembrie an anterior % dec/dec. 0,83 -0,93 
• medie perioadă /medie perioadă an anterior           % 12 luni/12 luni 1,07 -0,59 

Preţurile producţiei industriale 
• faţă de decembrie an anterior                              

 
 % dec./dec. -1,4 -1,7 

• medie perioadă /medie perioada an anterior  % 12 luni/12 luni -0,1 -2,2 
Curs de schimb mediu  lei/euro 12 luni 4,4446 4,4450 
• Apreciere(+)/depreciere(-) nominală  % 12 luni -0,58 -0,01 
• Apreciere(+)/depreciere(-) reală                          % 12 luni 0,49 -0,60 

Rata dobânzii de politică monetară1)    % noiembrie 2,75 1,75 
Credit neguvernamental  - nominal                             % decembrie -3,3 3,0 
                                         - real                                  % decembrie -4,1 4,0 
Creditele gospodăriilor populaţiei – nominal             % decembrie -1,1 5,7 
                                                     - real  % decembrie -1,9 6,7 
Depozitele gospodăriilor populaţiei – nominal  % decembrie 6,4 6,3 
                                                        - real  % decembrie 5,5 7,3 

 
 
 
 
 

                                                            
1) Stabilită de Consiliul de Administraţie al BNR şi reprezintă plafonul maxim pentru atragerea de depozite de pe piaţa monetară. 
 Incepând cu 1 septembrie 2011 rata dobânzii de referinţă a BNR este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărârea 
 Consiliului de Administraţie al BNR.  
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4. ACTIVITATEA ECONOMICĂ – AN 2015 
 

 

 U.M Trim. I Sem. I 9 luni Trim. IV AN 
(12 luni) 

Producţia industrială % 3,3 2,4 3,0 2,0 2,7 

Valoarea cifrei de afaceri din industrie     % 2,7 2,1 2,5 2,2 2,5 

Valoarea comenzilor noi din industrie     % 1,4 2,5 2,9 5,6 3,6 

Lucrări de construcţii                                        % 13,0 10,4 9,7 11,7 10,4 
Volumul cifrei de afaceri din: 
      - comerţul cu amănuntul cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi 
motociclete                           

% 3,2 4,8 6,9 14,2 8,9 

      - comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, 
întreţinerea şi repararea autovehiculelor 
şi motocicletelor                  

% 6,6 7,8 8,5 14,9 10,2 

     - activitatea de servicii prestate populaţiei   % 1,3 4,3 6,9 18,8 9,8 
Export de bunuri                                                mil. euro 13381,7 27035,5 40915,0 13683,3 54598,3 

  % 4,9 6,0 4,7 2,1 4,1 
Import de bunuri (CIF)                                    mil. euro 14758,6 30328,1 46449,7 16518,0 62967,7 
 % 6,4 6,9 7,1 9,0 7,6 
IPC mediu (medie perioadă/medie perioadă 
an anterior) %  0,53 0,31 -0,38 -1,24 -0,59 

Câştigul salarial mediu brut   %  7,0 7,2 7,4 11,3 8,5 

Efectivul salariaţilor *)  % 2,5 2,5 2,7 3,3 2,8 

NOTĂ: % - modificări procentuale faţă de aceeaşi perioadă din 2014 
*)  - media efectivelor de salariaţi 
 

NOTĂ: Prelucrări ale CNP pe baza datelor INS şi BNR.  
 


