
 
 

 
 
 
 

Cuprins 

 
Prefață ..................................................................................................................... 13 
 
Preface .................................................................................................................... 19 
 
Romania's economic situation in the middle of 2022 ............................................. 53 
1.1. The main macroeconomic developments ......................................................... 53 
1.2. The evolution of the Gross Domestic Product ................................................. 56 
1.3. Factors for changing the Gross Domestic Product  

by resource category........................................................................................ 58 
1.4. Evolution of the Gross Domestic Product by category of uses ........................ 59 
1.5. The realization of GDP by forms of ownership ............................................... 61 
1.6. The foreign direct investment .......................................................................... 62 
1.7. The evolution of inflation (consumer prices) ................................................... 62 
1.8. Indices of industrial production ....................................................................... 66 
1.9. Agricultural production indices ....................................................................... 71 
1.10. Construction investments ............................................................................... 75 
1.11. Production of services .................................................................................... 79 
1.12. International trade .......................................................................................... 84 
1.13. Population and the labor market .................................................................... 90 
 
Capitolul 1 
Starea economică a României la mijlocul anului 2022 .................................... 101 
1.1. Principalele evoluții macroeconomice ........................................................... 101 
1.2. Evoluția Produsului Intern Brut ..................................................................... 104 
1.3. Factorii de modificare a Produsului Intern Brut pe categorii de resurse ........ 106 
1.4. Evoluția Produsului Intern Brut pe categorii de utilizări ............................... 107 
1.5. Realizarea PIB pe forme de proprietate ......................................................... 108 
1.6. Investiții străine directe .................................................................................. 109 
1.7. Evoluția inflației (prețurile de consum) ......................................................... 110 
1.8. Indicii producției industriale .......................................................................... 114 
1.9. Indicii producției din agricultură .................................................................... 119 
1.10. Investițiile în construcții............................................................................... 123 



 Constantin Anghelache 
 

 
6 

1.11. Producția de servicii ..................................................................................... 127 
1.12. Comerțul internațional ................................................................................. 132 
1.13. Populația și piața forței de muncă ................................................................ 138 
 
Capitolul 2 
Prezentarea și analiza Produsului Intern Brut  
și a altor indicatori macroeconomici până în 1947 .......................................... 151 
2.1. Principalele aspecte metodologice utilizate ................................................... 151 
2.2. Analiza evoluției Produsului Intern Brut în perioada până în 1947 ............... 153 
 
Capitolul 3 
Calculul și analiza Produsului Intern Brut   
și a altor indicatori macroeconomici în perioada 1947-2016 .......................... 177 
3.1. Aspecte generale ............................................................................................ 177 
3.2. Analiza evoluției Produsului Intern Brut  în perioada 2000-2016 ................. 196 
 
Capitolul 4 
Evoluția produsului intern brut ........................................................................ 207 
4.1. Studiu comparativ al evoluției indicatorului PIB ........................................... 207 
4.2. Nivelul Produsului Intern Brut ....................................................................... 209 
4.3. Produsul intern brut a avut un trend oscilant în 2007-2017 ........................... 210 
 
Capitolul 5 
Aspecte semnificative ale evoluției economice a României  
după introducerea pieței libere .......................................................................... 217 
5.1. Reforma și cadrul legislativ ........................................................................... 217 
5.2. Aspecte principale privind trecerea la economia de piață .............................. 223 
5.3. Specificul și efectele negative ale reformei și privatizării în agricultură ....... 225 
5.4. Efectele privatizării industriei fără o strategie temeinică ............................... 234 
5.5. Turismul și serviciile s-au privatizat într-un mod aleator .............................. 245 
 
Capitolul 6 
Evoluția social-economică  în perioada 1997-2000 ........................................... 253 
6.1. Situația social-economică în 1996 ................................................................. 253 
6.2. Starea economică a României la sfârșitul anului 2000 .................................. 262 
6.3. Efectele programului social-economic pentru anul 2000 și perspective ........ 265 
 
 



România 2022. Starea economică în contextul crizelor 
 

 
7 

Capitolul 7 
Rezultatele social-economice  obținute în perioada 2001-2004 ....................... 277 
7.1. Măsuri care au vizat depășirea perioadelor de iarnă  

și pregătirea campaniilor agricole de primăvară ........................................... 279 
7.2. Măsuri vizând relansarea economică ............................................................. 281 

7.2.1. Măsuri de stabilizare macroeconomică ............................................... 282 
7.2.2. Politica monetară și de control al cursului de schimb ......................... 284 
7.2.3. Evoluția mediului de afaceri ............................................................... 284 
7.2.4. Agricultura neglijată necesită surse și timp ......................................... 285 
7.2.5. Investiții pentru construcția de locuințe .............................................. 287 
7.2.6. Dezvoltarea infrastructurii și necesitatea modernizării  

transporturilor  în suferință ................................................................. 288 
7.2.7. Îmbunătățirea calității comunicațiilor și tehnologiei informației ........ 288 
7.2.8. Programe vizând reabilitarea turismului ............................................. 289 
7.2.9. Economisirea și utilizarea rațională a apelor ....................................... 290 
7.2.10. Mediul înconjurător trebuie înconjurat .............................................. 290 
7.2.11. Întreprinderile mici și mijlocii au nevoie de sprijin .......................... 292 
7.2.12. Procesul de privatizare s-a accelerat pe fondul unor sincope ............ 293 
7.2.13. Sectorul bancar și de asigurări – decizii cu marjă ridicată de risc ..... 294 
7.2.14. Atragerea investițiilor străine – o stringentă necesitate ..................... 295 
7.2.15. Măsuri de intensificare a activității de comerț interior ...................... 295 

7.3. Combaterea sărăciei și a șomajului – binom al economiei de piață ............... 296 
7.4. Asistența socială, starea de sănătate a populației  

și protecția copilului – priorități majore ........................................................ 297 
7.5. Educația, cercetarea și cultura trebuie să constituie priorități permanente .... 299 
7.6. Necesitatea consolidării statului de drept și accelerării reformei  

în justiție ........................................................................................................ 301 
7.7. Apărarea națională, ordinea publică și siguranța cetățeanului –  

priorități naționale ......................................................................................... 303 
7.8. Finalizarea reformei administrației publice centrale și locale ........................ 304 
7.9. Armonizarea relațiilor interetnice .................................................................. 304 
7.10. Imaginea României pe plan extern trebuie să fie un obiectiv principal ....... 305 
 
Capitolul 8 
Analiza evoluției economice a României în perioada 2000-2022 .................... 307 
8.1. Evoluția produsului intern brut ...................................................................... 308 
8.2. Principalele repere ale evoluției economiei până în anul 2020 ...................... 312 
8.3. Investițiile străine directe ............................................................................... 334 
8.4. Evoluția prețurilor de consum într-o economie,  

  cu macrostabilitate precară ............................................................................ 336 



 Constantin Anghelache 
 

 
8 

8.5. Evoluția industriei și a prețurilor de producție ............................................... 338 
8.6. Agricultura a înregistrat evoluții oscilatorii din cauza  

  insuficienței finanțării .................................................................................... 339 
8.7. Investițiile și construcțiile, la un nivel redus .................................................. 341 
8.8. Serviciile restricționate de criză ..................................................................... 343 
8.9. Comerțul exterior consumă din Produsul Intern Brut .................................... 344 
8.10. Alte aspecte privind evoluția în perioada 2000-2017 .................................. 348 
8.11. Principalele surse de creștere economică ..................................................... 349 
 
Capitolul 9 
După cursul ascendent, producția industrială  înregistrează  
un recul din cauza crizelor ................................................................................. 353 
9.1. Unele aspecte definitorii ................................................................................ 353 
9.2. Câteva aspecte privind producția industrială ................................................. 356 
9.3. Evoluția industriei, în perioada 2007-2017 .................................................... 357 
9.4. Producția industrială pentru export, în perioada 2007-2017 .......................... 358 
9.5. Producția industrială a cunoscut evoluții pozitive până în 2017 .................... 362 
9.6. Industria are un ritm lent de creștere și în 2020 ............................................. 365 
9.7. Industria rămâne principalul pilon al creșterii al creșterii economice ........... 374 
9.8. Cercetarea, dezvoltarea și inovarea au fost afectate  

de pandemia Covid 19 ................................................................................... 377 
9.9. Numărul de salariați și productivitatea muncii – factori  

ai creșterii producției industriale ................................................................... 382 
9.10. Evoluția surselor de energie primară în perioada 2018-2019 ...................... 386 
 
Capitolul 10 
Agricultura sub imperiul hazardului, adâncit și de criza complexă  
declanșată în 2019 ............................................................................................... 393 
10.1. Aspecte specifice generale ........................................................................... 393 
10.2. Evoluția producției din sectorul vegetal ....................................................... 396 
10.3. Evoluția producției din sectorul zootehnic ................................................... 397 
10.4. Evoluția agriculturii în ansamblul său ......................................................... 398 
10.5. Pârghii neutilizate sau scăpate de sub control în strategia agrară ................ 400 
10.6. Evoluția activității agricole în România în 2019 .......................................... 403 
10.7. Evoluția producției agricole în contextul declanșării  

 pandemiei Covid 19 ..................................................................................... 411 
10.8. Evoluția agriculturii în profil teritorial ......................................................... 419 
10.9. Unele direcții prioritare de acțiune în condiții de criză profundă ................ 425 



România 2022. Starea economică în contextul crizelor 
 

 
9 

Capitolul 11 
Construcțiile și transporturile trebuie reconsiderate și ajustate  
la cerințele actuale ............................................................................................... 429 
11.1. Aspecte generale .......................................................................................... 429 
11.2. Rezultatele din domeniul construcțiilor până în 2018 .................................. 430 
11.3. Evoluția investițiilor nete și a construcțiilor la începutul  

 declanșării pandemiei Covid 19 ................................................................... 436 
11.4. Evoluția activității în transporturi până în anul 2019 ................................... 448 
 
Capitolul 12 
Analiza evoluției producției de bunuri și servicii  
pentru populație până în 2022 ........................................................................... 451 
12.1. Aspecte generale .......................................................................................... 451 
12.2. Serviciile turistice în România până în 2022 ............................................... 455 

12.2.1. Aspecte generale ............................................................................... 455 
12.2.2. Programe atractive pentru dezvoltarea turismului ............................. 459 
12.2.3. Turismul a fost cel mai grav afectat de pandemia Covid 19 ............. 462 

12.3. Serviciile pentru populație până în anul 2022 .............................................. 472 
12.4. Producerea și comercializarea bunurilor ...................................................... 479 
12.5. Servicii informatice pentru populație ........................................................... 482 
 
Capitolul 13 
Evoluția comerțului internațional ..................................................................... 485 
13.1. Cadrul general .............................................................................................. 485 
13.2. Evoluția generală a exporturilor-importurilor .............................................. 487 
13.3. Exporturile în perioada 2016-2022 .............................................................. 490 
13.4. Importurile în perioada 2016-2022 .............................................................. 491 
13.5. Structura geografică a importurilor și exporturilor ...................................... 493 
13.6. Comerțul exterior a devenit frână a creșterii economice.............................. 496 
 
Capitolul 14 
Evoluția indicelui prețurilor de consum,  factor cu efect negativ  
asupra rezultatelor macroeconomice, amplificată de crizele actuale ............. 499 
14.1. Considerații generale ................................................................................... 499 
13.2. Indicele prețurilor de consum pentru produsele alimentare ......................... 503 
13.3. Indicele prețurilor de consum la produse nealimentare ............................... 503 
13.4. Indicele prețului de consum al serviciilor .................................................... 503 
13.5. Câștigul salarial mediu nominal ................................................................... 504 



 Constantin Anghelache 
 

 
10 

14.6. Prețurile de consum cresc în ritm alarmant .................................................. 506 
14.7. Evoluția prețurilor de consum în perioada pandemiei Covid 19 .................. 508 
14.8. În 2022, inflația a atins cote nemaiîntâlnite și nu poate fi stopată ............... 511 
14.9. Crizele actuale – principala frână a creșterii economice   

 prin explozia inflației ................................................................................... 514 
 
Capitolul 15 
România trebuie să acorde prioritate investițiilor de capital ......................... 519 
15.1. Cadrul general .............................................................................................. 519 
15.2. Creșterea, o necesitate obiectivă .................................................................. 520 
15.3. Factori cu efect asupra creșterii investițiilor ................................................ 522 
15.4. Investițiile de capital străin - o prioritate ..................................................... 525 
15.5. Investițiile de capital autohton ..................................................................... 529 
15.6. Perspectiva investițiilor ................................................................................ 531 
 
Capitolul 16 
Piața muncii nu este corelată cu necesarul economiei ..................................... 533 
16.1. Caracteristici generale .................................................................................. 533 

16.1.1. Populația rezidentă – sursă pentru populația ocupată  
și forța de muncă .............................................................................. 533 

16.1.2. Populația – element important al potențialului economic ................. 539 
16.2. Gradul de instruire a populației .................................................................... 556 
16.3. Gradul de utilizare a timpului de lucru ........................................................ 557 
16.4. Activități atipice ........................................................................................... 558 
16.5. Activități secundare ..................................................................................... 559 
16.6. Populația inactivă ......................................................................................... 560 
16.7. Populația descurajată ................................................................................... 560 
16.8. Distribuția populației active pe regiuni ........................................................ 561 
16.9. Gradul de ocupare a populației la nivelul Uniunii Europene ....................... 563 
 
Capitolul 17 
Evoluția șomajului este greu de controlat ......................................................... 569 
17.1. Evoluții și tendințe ....................................................................................... 569 
17.2. Structura șomajului ...................................................................................... 571 
17.3. Evoluția șomajului în profil teritorial ........................................................... 573 
17.4. Perspective pentru perioada următoare ........................................................ 574 
17.5. Evoluția șomajului în contextul pandemiei Covid 19 .................................. 575 
 



România 2022. Starea economică în contextul crizelor 
 

 
11 

Capitolul 18 
Situația pensionarilor a devenit tot mai dificilă ............................................... 579 
18.1. Evoluția categoriei pensionari ...................................................................... 579 
18.2. Evoluția nivelului pensiilor .......................................................................... 581 
18.3. Pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat .................................... 583 
18.4. Evoluția pensiei suplimentare ...................................................................... 584 
18.5. Pensiile în profil teritorial ............................................................................ 584 
18.6. Alte aspecte privind numărul de pensionari și pensia  

 în ultima perioadă ......................................................................................... 585 
 
Capitolul 19 
Nivelul de trai al populației din România continuă să scadă .......................... 589 
19.1. Aspecte generale privind populația .............................................................. 589 
19.2. Veniturile populației scad în termeni reali ................................................... 592 
19.3. Evoluția cheltuielilor populației în termini reali .......................................... 597 
19.4. Evoluția balanței venituri-cheltuieli ............................................................. 604 
19.5. Câștigul salarial pe economie - afectat de crizele economice ...................... 605 
19.6. Sistemul sanitar din România și perspective ................................................ 607 
 
Capitolul 20 
România continuă integrarea și se aliniază la standardele  
Uniunii Europene ................................................................................................ 615 
20.1. România are dificultăți în absorbția fondurilor structurale   

și de coeziune .............................................................................................. 615 
20.2. Principalele norme privind finanțarea agriculturii, dezvoltării rurale  

și pescuitului din fonduri europene ............................................................. 618 
20.3. Valorificarea avantajelor politicii de coeziune a UE  

în perioada 2014-2020 ................................................................................ 620 
20.4. Politicile europene în domeniul rural ........................................................... 628 
20.5. Politici referitoare la agricultură și industrie ................................................ 632 
20.6. Prevederile acquis-ului Schengen după aderare ........................................... 637 
 
Capitolul 21 
Cadrul legislativ al integrării României în Uniunea Europeană .................... 645 
21.1. Aspecte generale .......................................................................................... 645 
21.2. Obligații și consecințe care decurg din calitatea de membru UE ................. 652 
 
 



 Constantin Anghelache 
 

 
12 

Capitolul 22 
Norme și prevederi ale Uniunii Europene cu aplicare permanentă ............... 665 
22.1. Aspecte generale .......................................................................................... 665 
22.2. Norme UE privind perfecționarea activă ..................................................... 672 
22.3. Unele norme suplimentare aplicate statelor membre ................................... 673 
22.4. Norme și corelații privind libera circulație a serviciilor  

 și capitalurilor ............................................................................................... 675 
22.5. Liberalizarea circulației persoanelor în UE.................................................. 677 
 
Capitolul 23 
Principalele norme ale Uniunii Europene pe domenii de activitate ............... 681 
23.1. Normele ale Uniunii Europene în domeniul concurenței ............................. 681 
23.2. Priorități ale Uniunii Europene în domeniul agriculturii ............................. 683 
23.3. Norme și obiective în domeniul transporturilor ........................................... 685 
23.4. Standardele Uniunii Europene în domeniul impozitării ............................... 688 
23.5. Directivele și obiectivele Uniunii Europene în domeniul  

 energiei și mediului ...................................................................................... 690 
23.6. Norme privind protejarea și controlul calității apelor .................................. 692 
23.7. Directive privind atingerea managementului în domeniul deșeurilor .......... 694 
23.8. Obiective privind controlul poluării industriale, controlului    

  și managementului riscului .......................................................................... 696 
23.9. Unele priorități privind fiscalitatea .............................................................. 698 
 
Bibliografie selectivă ............................................................................................ 701 
 
Anexe .................................................................................................................... 715 
 
  


