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1. INTRODUCERE  

Prezenta NOTĂ este în fapt o continuare a NOTEI anterioare
1
 “Aportul 

sectoarelor economice la  creşterea economică a României după anul 1990”, 

completând datele pentru anii 2008-2009 (în baza Anualului Statistic din 2010) şi 

parţial pentru anul 2010 (conform INS “Buletin Statistic Nr2/2011). Este posibil ca, 

unele date referitoare la anii 2009/2010
2
 să sufere unele modificări, funcţie de 

finalizarea procesului de analiză. Date definitive se vor regăsi abia în Anuarul 

statistic pe anul 2011, pentru an 2009 şi în Anuarul Statistic 2012, pentru an 2010. 

În concluzie, datele referitoare la anii de criză, urmează a fi priviţi ca trend şi 

nu ca valori definitive. 

Cu aceste precizări, datele din  prezenta NOTĂ referitoare la comportarea 

principalelor sectoare economice în timpul recentei crize economice (pentru 

România, îndeosebi anii 2009-2010), trebuie considerate mai mult din punct de 

vedere al trendului de evoluţie, valorile efective putând cunoaşte unele mutaţii.  

În acest scop, se prezinta date asupra impactului principalelor sectoare 

economice (ICPM-industrii consumatoare de produse metalice; ITH-industrii de 

înaltă tehnicitate; IEI–industrii energo-intensive; IFM- industrii cu intensitate mare 

a forţei de muncă; ALB-industria alimentară şi a băuturilor; MIM – Maşini şi 

instalaţii mecanice; ASI-alte sectoare industriale) asupra PIB-ului, Valorii 

Adăugate Brute (VAB) şi a schimburilor comerciale, pentru anii de creştere 

economică (2000-2008), respectiv din perioada crizei economice (2009-2010).   

Detalii privind repartizarea pe grupele economice precizate, a principalelor 

ramuri industriale din România, se regăsesc în Anexa 0, aşa cum acestea au fost 

clasificate de Comisia de Fundamentare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare 

Economică, prin HG Nr 88/03-02-2000.     

2. EVOLUŢIA PIB –ului 

Se vor folosi date preluate din statistica INS. În Anexe sunt prezentate puncte de 

vedere ale unor analişti. Acestea se regăsesc pe INTERNET. Noi am apreciat că este 

util ca asemenea puncte de vedere să fie cunocute, pentru a da posibilitatea fiecăruia, ca  

                                                 
1
 Nr 0190 din 14 .04.2010  

2
 In Buletinul Statistic lunar Nr2/2011, care a fost principala sursă pentru anii 2009 şi 2010, INS face 

următoarea remarcă, asupra stadiului de procesare a datelor: „2008 date definitive, 2009–date semidefinitive, 

2010–date provizorii” .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail: 

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




