Notă
privind prognoza în profil teritorial
Prognoza principalilor indicatori macroeconomici în profil teritorial pe termen mediu a
fost realizată ţinând cont de următoarele ipoteze:
(i)

Prognoza principalilor indicatori macroeconomici la nivel naţional 2022-2025
(ediţia de primăvară 2022);

(ii)

Evoluţiile macroeconomice la nivel naţional şi teritorial în primele luni ale anului
2022 caracterizat de redresarea după pandemia de COVID-19;

(iii)

Implementarea investiţiilor prevăzute în Planul National de Redresare şi
Rezilienţă, precum şi intervenţiile din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027
care contribuie la reducerea disparităţilor regionale, în principal în ceea ce
priveşte PIB/locuitor;

(iv)

Agravarea contextului regional şi internaţional ca urmare a invadării Ucrainei de
către Rusia, cu impact îndeosebi asupra preţurilor hidrocarburilor şi principalelor
materii prime agricole;

(v)

Riscurile pe termen scurt şi mediu.

Evoluţii economice în primul trimestru - aspecte principale
În primele trei luni ale anului 2022 s-a observat o evoluţie relativ nesincronizată în profil
teritorial a producţiei industriale. Dacă la nivel naţional activitatea în industrie a scăzut uşor, cu
0,3% în termeni reali faţă de perioada similară din anul 2021, distribuţia pe judeţe relevă o
amplitudine cuprinsă între +80,5% în cazul judeţului Covasna şi -40,6% în cazul judeţului Mureş.
Cauzele acestor evoluţii sunt de natură mixtă, respectiv atât economice (o redresare
incompletă după pandemia de COVID-19, grad de expunere diferit la creşterea preţurilor
materiilor prime, materialelor de construcţii şi energiei), cât şi statistice, dar într-o măsură mai
mică (efect de bază).
Se remarcă faptul că în 7 judeţe s-au înregistrat dinamici negative de două cifre după cum
urmează: Mureş (-40,6%, urmare a închiderii capacităţii de producţie din industria chimică),
Caraş-Severin (-30,2%, cel mai probabil din cauza producţiei de metale feroase şi fero-aliaje şi a
componentelor auto), Mehedinţi (-24,4%), Constanţa (-16,1%, urmare a închiderii rafinăriei
Petromidia Năvodari în vederea realizării unei revizii tehnologice programate), Tulcea (-15,0%,
după reducerea activităţii combinatului Alum Tulcea pe fondul creşterii preţurilor la energie şi
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gaze naturale, singura rafinărie de alumină din România şi principalul combinat care produce
alumină pentru AlroSlatina), Timiş (-12,8%) şi Cluj (-12,2%, scădere determinată de performanţa
slabă a industriei componentelor auto, asamblarea şi fabricarea calculatoarelor, dar şi de un
efect de bază 1).
Creșterea reală a producției industriale
(%, trim.I 2022 față de trim.I 2021)
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Sursa: INS
Dinamica mediei efectivelor de salariaţi pentru primul trimestru s-a situat în teritoriu pozitiv în
toate judeţele şi a avut o distribuţie relativ omogenă.
Evoluţiile de pe piaţa muncii indică o menţinere a tensiunilor rezultate din dezechilibrul dintre
cererea şi oferta de forţă de muncă, atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ („skill mismatch” calificările cerute de angajatori nu se regăsesc în rândul celor care caută un loc de muncă).
Un dezechilibru din punct de vedere cantitativ marchează regiunea Bucureşti Ilfov caracterizată
de minimul regional al ratei şomajului (1,01%) şi, în acelaşi timp, de cea mai mare rată a
locurilor de muncă vacante, respectiv 1,42%. În aceeaşi situaţie se mai regăsesc regiunile Vest şi
Nord - Vest, cu rate ale şomajului sub media naţională, dar cu rate ale locurilor de muncă
vacante peste nivelul naţional.
Pe de altă parte, se observă situaţia regiunilor cu o rată mare a locurilor de muncă vacante, dar
care în acelaşi timp se confruntă cu un şomaj ridicat, respectiv Sud - Est, Nord - Est şi Sud
Muntenia. În cazul regiunii Sud - Est, spre exemplu, rata locurilor vacante se apropie de media
naţională (0,92% la nivelul regiunii faţă de 0,95% la nivelul ţării), în timp ce rata şomajului este
cu circa 1 punct procentual mai mare (3,57% la nivelul regiunii şi 2,64% la nivel naţional).
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În primele două luni din 2021, când pandemia de COVID-19 încă se manifesta, producţia industrială a judeţului Cluj înregistra
un avans de 10,7% în termini reali comparativ cu perioada similară din 2020.
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Somajul si locurile de munca vacante in trim. I 2022*
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*Locurile de muncă vacante sunt disponibile doar până la nivelul dezagregat aferent regiunilor

Conform criteriilor menţionate anterior, situaţia pare mai puţin tensionată în cazul regiunii Sud
- Vest Oltenia care, deşi se confruntă cu cea mai mare rată a şomajului în profil teritorial
(4,46%), rata locurilor de muncă este de departe cea mai redusă în rândul regiunilor. Rezultă
astfel, că şomajul ridicat este determinat exclusiv de activitatea economică redusă din regiune.
Puterea de cumpărare a populaţiei, a cărei evoluţie este reprezentată de dinamica
câştigului salarial mediu net în termeni reali, s-a majorat la nivel naţional cu 1,1% în primele
trei luni din anul 2022 comparativ cu perioada similară din anul precedent. Similar, majoritatea
judeţelor au înregistrat un avans moderat al puterii de cumpărare, dar a existat şi un număr
limitat pentru care, în medie, puterea de cumpărare s-a redus.
Creşterea câştigului salarial mediu net
în trimestrul I 2022 comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (%)
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Creşterile salariale au fost distribuite pe un interval destul de larg, de la 4,0% în cazul judeţului
Ialomiţa la 19,3% în judeţul Covasna, cu excepţia judeţului Vâlcea (-0,6%). O parte din judeţele
care s-au confruntat cu scăderi ale puterii de cumpărare au şi un nivel redus de salarizare,
respectiv 3.000 lei net lunar (Hunedoara, Tulcea, Vrancea, Vaslui, Ialomiţa şi în mod deosebit
Vâlcea).
Perspectivele economice
Din punct de vedere al perspectivelor convergenţei regionale, exprimată prin
PIB/locuitor raportat la media naţională, se aşteaptă o uşoară reducere a disparităţilor pe
termen mediu pentru regiunile mai puţin dezvoltate. În timp ce regiunile Sud - Est, Sud - Vest
Oltenia şi Sud Muntenia vor recupera între 1 şi 1,3 puncte procentuale, regiunea Nord - Est va
recupera doar 0,4 puncte procentuale.
Modificarea indicelui de disparitate a regiunii (puncte procentuale)
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Recuperarea într-un ritm mai accelerat a acestor decalaje poate fi realizată prin investiţii
semnificative în industrie şi servicii, precum şi în infrastructură, care să permită ulterior
dinamici ale creşterii economice superioare mediei naţionale.
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Totuşi, dacă se analizează global convergenţa regiunilor, folosindu-se abaterea medie pătratică
a indicilor de disparitate regională, se observă o reducere constantă a decalajelor, de la o
abatere medie pătratică de 50,8 în anul 2021 la 48,2 în anul 2025.
Prognozele la nivelul regiunilor
În perioada 2022 - 2025, pentru economia regiunii Nord - Est se estimează o creştere
reală medie anuală a PIB de 4,2%.În ceea ce privește ramurile economiei regionale, ratele medii
anuale de creștere estimate, pentru aceeași perioadă de referință, sunt: industrie (3,9%),
agricultură (2,4%), construcții (8,0%) și servicii (3,9%).
Pentru anul 2022 evoluţiile macroeconomice sunt afectate de contextul geopolitic din
proximitatea regiunii Nord - Est, dar şi de creșterea prețurilor la materii prime, transport și de
perturbarea lanțurilor de aprovizionare. Ca sectoare industriale vulnerabile menţionăm
industria alimentară, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor
de îmbrăcăminte, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea produselor din
cauciuc şi mase plastice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, fabricarea de maşini,
utilaje şi echipamente.
Dinamica ridicată a sectorului de construcții la nivelul regiunii va fi susţinută pe toată perioada
de prognoză de implementarea proiectelor prioritare cuprinse în Programul Operațional
Regional și Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 2021-2027, dar și de investițiile din PNRR.
În ipoteza unor evoluții meteorologice normale, care să nu afecteze randamentele producției
agricole vegetale și implementarea unei ajustări structurale realizate cu scopul creșterii
competitivității pentru sectorul agricol animal, estimăm o rată medie anuală de creștere a
agriculturii de 2,4% pentru perioada 2022-2025, excepţie făcând anul curent, când seceta
prelungită va afecta producţia vegetală.
La sfârşitul anului 2025, pe total regiune, rata şomajului se estimează la 3,1% faţă de 3,7% cât
s-a înregistrat în anul 2021, ceea ce înseamnă o reducere pe termen mediu de 0,6 puncte
procentuale. În judeţele Botoşani şi Iaşi se preconizează rate mai reduse ale şomajului de 1,7%,
respectiv 2,0%, valori situate sub media naţională de 2,2% în anul 2025.
Populaţia ocupată civilă va înregistra dinamici apropiate de media naţională, ajungând în 2025
la 1130,8 mii persoane. Numărul mediu de salariaţi este prognozat la 620,7 mii persoane în anul
2025 faţă de 577,1 mii persoane cât s-a înregistrat în anul 2021. Câştigurile salariale medii nete
vor înregistra creşteri peste media naţională, ajungând la 4.350 lei în anul 2025.
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Pentru intervalul de prognoză 2022-2025, județele Iaşi și Bacău vor fi vectorii principali ai
regiunii, înregistrând rate medii anuale de creștere a PIB de 4,8 %, respectiv 4,4%.
Economia județului Iaşi va continua să fie susținută de performanțele obținute în ramurile
comerț, industrie, tranzacții imobiliare, informaţii şi comunicaţii. În contextul în care firmele
recurg la implementarea tehnologiilor digitale inovative, va continua trendul ascendent al
sectorului servicii, mai ales că județul Iași dispune de o infrastructură digitală dezvoltată.
Economia judeţului Bacău, al doilea vector ca importanță economică din regiune, se va baza, ca
şi în prezent, pe comerțul cu ridicata și cu amănuntul, construcții, industria alimentară,
prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn, fabricarea substanţelor şi a produselor
chimice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor. Dinamica prețurilor produselor energetice şi a
materiilor prime și materialelor, în cazul industriei și construcțiilor, pot afecta activitățile
economice ale firmelor.
Pentru regiunea Sud - Est se aşteaptă o creştere reală anuală a PIB cu 0,2 puncte
procentuale sub media naţională în toţi anii orizontului de prognoză respectiv 4,0% în medie,
bazată în principal pe construcţii (+8,1%). Deşi creșterile prețurilor la materiile prime și
personalul calificat insuficient coexistă în prezent, atenuarea acestor factori inhibitori se va
realiza pe termen mediu, astfel încât proiectele importante de investiţii să conducă la o creștere
ridicată a sectorului construcțiilor în regiune.
Datorită faptului că şi în anul 2021 activitatea economică a continuat să se desfăşoare în
condiţii de pandemie, inclusiv cu intervale de carantină pe plan local, procesul de redresare al
economiei regionale va continua și pe parcursul anului 2022, fiind favorizat de creşterea
mobilității. Totuşi, trebuie menţionat faptul că, un factor important care limitează
competitivitatea la nivelul regiunii Sud - Est este capacitatea de inovare scăzută a economiei,
"Regional Innovation Scoreboard 2021" clasând regiunea ca inovator modest, performanța
inovării scăzând cu 2,7% în perioada 2014-2021, pe fondul subfinanțării sectorului de CDI dar și
a ecosistemului regional de inovare insuficient structurat. Având în vedere că regiunea Sud - Est
este singura care are deschidere la mare, acest aspect oferă oportunitatea dezvoltării
transportului maritim şi fluvial, dar și a activităților conexe.
În agricultură, exceptând anul 2022, se preconizează dinamici superioare faţă de media
naţională a VAB, datorită nivelului favorabil din punct de vedere al meteo-dependenţei
activităţii (în special în judeţul Brăila, având cea mai mare pondere a terenurilor irigate în
totalul terenurilor arabile), dar şi al costurilor mai reduse de transport pentru producţia
exportată.
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În ceea ce priveşte dinamica VAB în sectorul serviciilor, s-a estimat pentru anul curent o
creştere de 3,7%, luându-se în considerare o intensificare a activităţii de transport, în special cel
maritim, în contextul în care, ca urmare a conflictului armat de la graniţele naţionale, portul
Constanţa a devenit cel mai important port de la Marea Neagră. De asemenea, în medie pentru
intervalul de prognoză 2022-2025 se preconizează pentru sectorul serviciilor o creştere de 4,0%
luând în calcul pe de o parte potenţialul turistic din Delta Dunării, dar şi din judeţele cu regiuni
muntoase.
În ceea ce priveşte sectorul industriei, acesta se preconizează să înregistreze o dinamică medie
anuală de 3,0% a valorii adăugate brute. Trebuie menţionat faptul că industria construcţiilor
navale constituie un domeniu reprezentativ pentru regiune, în șantierele navale de la Brăila,
Galaţi, Mangalia, Tulcea şi Constanţa construindu-se nave cu grad ridicat de complexitate, cu
tehnologii moderne (în special șantierele Vard Tulcea și Vard Brăila).
Piaţa muncii va înregistra o evoluţie pozitivă, la fel ca şi în cazul regiunii Nord - Est, structura
îmbunătăţindu-se în favoarea ocupării sub formă salarială. Populaţia ocupată civilă va avea
dinamici pozitive, însă uşor sub media naţională. Numărul mediu de salariaţi este prognozat la
587,0 mii persoane în 2025 faţă de 547,9 mii persoane cât s-a înregistrat în anul 2021 (+7,1%).
Rata şomajului va ajunge la 3,1% la sfârşitul anului 2025 faţă de 3,6% cât s-a înregistrat în anul
2021.
În măsura în care se poate vorbi despre un decalaj al dezvoltării economice, se poate remarca
faptul că județul Constanța înregistrează cel mai ridicat nivel de dezvoltare economico-socială
cu o valoare a PIB-ului estimată la peste 68 mld. lei în anul 2025 (PIB de aproximativ 5 ori mai
mare faţă de Tulcea, județ situat pe ultimul loc).
La nivelul regiunii Sud Muntenia economia este caracterizată de o evoluție ascendentă,
apropiată în dinamică de cea a economiei naţionale. Pentru această regiune se prognozează o
creştere reală medie anuală a PIB de 4,2% susținută în principal de industrie (în special pe
componenta auto) şi construcţii. Construcțiile vor înregistra o creștere medie anuală de 7,8%,
superioară celorlalte domenii de activitate, importanţa acestui sector fiind dată de județele
Argeș și Prahova. VAB din sectorul serviciilor va avea o dinamică pe un trend crescător,
ajungând la o medie anuală de 3,7%.
După un an 2021 în care rata șomajului a crescut, în anul curent acesta va avea un trend
descendent, ajungând la 3,0%. Pe toată perioada de prognoză se estimează o diminuare a ratei
șomajului, până la o valoare de 2,7% în anul 2025. Numărul mediu de salariaţi din economia
regiunii Sud - Muntenia a avut o evoluție oscilantă, urmând același trend ca cel înregistrat la
nivel național. Pentru 2025 este prognozat un număr mediu de salariați de 626,8 mii persoane
în timp ce pentru anul 2021 s-a înregistrat un efectiv de 581,4 mii persoane. Câştigurile salariale
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(brute şi nete) vor avea dinamici pozitive urmărind tendința evoluţiei valorii adăugate brute
sectoriale.
Caracteristica resurselor de care dispun județele Ialomița, Călărași, Giurgiu pe suportul
producției agricole, arată în continuare o dezvoltare a industriei alimentare. Astfel, dintre
aceste judeţe, Giurgiu va avea o creștere medie anuală a PIB de 4,0%, în timp ce pentru Călărași
şi Ialomița creșterea medie anuală a PIB va fi de 3,9%, respectiv 3,8%, pentru intervalul
prognozat.
Economia județului Argeș, lider în industria auto, continuă să fie susținută de performanțele
obținute în acest sector, deși procesul de producţie este în prezent perturbat de criza
semiconductorilor. Rezultate favorabile sunt aşteptate şi în sectorul construcțiilor, având în
vedere proiectele din PNRR. Astfel, județul Argeș va avea o creștere medie anuală estimată a
PIB de 4,8% pe întreg orizontul de prognoză.
Economia județului Dâmbovița este complexă, predominant fiind sectorul industrial, care
prezintă un grad ridicat de diversificare. Activitățile industriale din județ, respectiv metalurgie,
construcții mecanice și echipamente electrice se aşteaptă să performeze pe măsură ce piaţa
externă îşi va reveni. Pentru acest județ se estimează o creștere reală anuală a PIB care va
ajunge la 4,1% la finele anului 2025.
Județul Prahova are un grad mare de industrializare și diversificare a activităților. Dispune de o
mare varietate de relief, teritoriul județului asigurând condiții favorabile atât agriculturii, cât şi
turismului. Subsolul asigură însemnate resurse de țiței, gaze naturale, cărbune, sare, etc., a
căror extracție și prelucrare marchează evoluția economică a acestei regiuni, pentru care se
estimează o creștere reală anuală a PIB de la 2,9% în 2022 la 4,6% în 2025.
Economia județului Teleorman este formată din ramuri ale industriei grele și ale industriei
ușoare, dar dispune și de resurse favorabile pentru realizarea unei agriculturi productive. PIB
pentru acest județ va avea o creștere medie anuală de peste 3,6% pe întreg orizontul de
prognoză.
Pentru regiunea Sud - Vest Oltenia, care în trecut era o zonă cu un specific împărțit între
agricultură (județele Dolj și Olt) și exploatarea resurselor naturale (județele Gorj, Mehedinți și
Vâlcea) se întrevede o creştere reală medie anuală a PIB de 3,9% pe întreg orizontul de
prognoză, susţinută în principal de construcţii.
Sectorul auto prezintă, în continuare, cel mai mare potențial de dezvoltare din regiune, având în
vedere cele peste 27 de unități locale care activează în acest domeniu. În acelaşi timp, județele
Dolj și Olt oferă regiunii un avantaj pentru specializarea inteligentă în agricultură datorită
suprafețelor intens cultivate.
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Sectorul serviciilor cu un ritm mediu anual de 3,6% pentru intervalul prognozat va avea o
evoluție ușor ascendentă, fiind susţinut în special de sectorul „tehnologia informației și
comunicațiilor”.
După un an 2021 marcat de restricțiile crizei sanitare, în care rata șomajului și șomajul tehnic au
crescut moderat, în 2022 rata şomajului se apreciază a se ameliora (la 4,4% de la 4,6% în anul
2021) și se prognozează ca această reducere să ajungă până la 4,0% în anul 2025. Regiunea Sud
- Vest se remarcă cu cea mai ridicată rată a şomajului din țară, peste 4,0%, ceea ce reprezintă o
caracteristică a acestei regiuni.
Numărul mediu de salariaţi este prognozat la 433,2 mii persoane în 2025 faţă de 401,0 mii
persoane cât s-au înregistrat în anul 2021. Câştigurile salariale (brute şi nete) vor avea dinamici
pozitive, astfel, în anul 2022, câștigul salarial mediu brut în această regiune se estimează că
ajunge la suma de 5.358 lei, iar cel net la 3.346 lei, în creștere cu 9,5% şi respectiv 10,6%
comparativ cu anul 2021.
Județul Dolj, cu o creștere medie anuală a PIB de 4,3%, se bazează pe industrii cu o valoare
adăugată ridicată (automobile, tractoare, mașini, avioane, utilaje agricole și grele). Economia
județului va fi susţinută și de performanțele obținute în sectorul fabricării altor mijloace de
transport (locomotive), nu în ultimul rând în sectorul aviatic, unde modernizarea avioanelor IAR
99 pe sisteme avansate de avionică, devine proiect de țară, urmând a fi disponibil și pentru
sectorul de apărare.
Pentru Județul Olt se estimează o creștere medie anuală de 3,8% în intervalul de prognoză,
acest judeţ având o industrie diversificată, în care industria metalurgică și a prelucrării
metalelor (aluminiu) este dominantă, urmată de industria construcţiilor metalice şi a produselor
din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
fabricarea componentelor pentru echipamente electronice - componente pentru industria auto
- sectoare orientate mai ales spre export, astfel că activitatea economică poate fi afectată pe
termen scurt de întârzierile în lanţurile de aprovizionare pe fondul înăspririi sancțiunilor impuse
în urma invaziei Rusiei asupra Ucrainei.
Județul Gorj cu un ritm mediu anual de 3,2% pe orizontul de prognoză are ca principală
industrie extracția și prelucrarea petrolului, gazelor naturale, lignitului și marmurei, dar există și
alte industrii, precum electronică, ingineria electrică, mașini-unelte și desigur, produse
alimentare.
Județul Mehedinți, pentru care se întrevede o evoluție pozitivă, concentrată în principal pe
industria fabricării altor mijloace de transport - nave fluviale, fabricarea vagoanelor, prelucrarea
lemnului, produse anorganice, mobilier din lemn, fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie,
precum și generare de energie hidroelectrică și termică, va avea o creștere medie anuală de
4,0%.
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Județul Vâlcea cu un ritm mediu anual de 3,9% pentru perioada prognozată este reprezentat de
o puternică industrie chimică și alimentară, exploatarea cărbunelui, uleiului și a sării,
prelucrarea lemnului, încălțăminte, textile și îmbrăcăminte. În plus, județul are cel mai mare
potențial în dezvoltarea turismului balnear în regiune, având trei din nouă stațiuni balneare
naționale, recunoscute la nivel internațional pentru beneficiile lor în sănătate.
Regiunea Vest, a doua cea mai dezvoltată din punct de vedere economic (cu o valoare a
PIB pe cap de locuitor prognozată pentru anul 2022 la 14.427 euro/locuitor) după București Ilfov, va cunoaște o evoluție pozitivă și în următoarea perioadă. Se estimează o creştere reală a
PIB pentru anul 2022 de 2,8%, creștere susținută în principal de sectorul serviciilor și cel al
construcțiilor, iar pentru orizontul de prognoză o medie anuală a PIB de până la 4,2%.
Creșterea costurilor de transport, a preţurilor la materiile prime şi energie, precum și
întârzierea livrării de componente determinată de conflictul ruso-ucrainean, vor avea un impact
major asupra dinamicii economice în anul 2022. Cele mai afectate sectoare vor fi fabricarea
autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, fabricarea altor mijloace de
transport, fabricarea echipamentelor electrice, sectoare reprezentative pentru industria
județelor Timiș și Arad. De asemenea, creșterile menționate mai sus vor influenţa și industria
construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații, precum și
industria metalurgică, sectoare reprezentative pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara.
Cererea ridicată pe piața forței de muncă reprezintă una din provocările majore ale economiei
regionale, rata șomajului menținându-se în jur de 1,5% pe întreg orizontul de prognoză, această
valoare fiind cea mai scăzută din țară după București - Ilfov.
Numărul mediu de salariaţi la nivel regional este prognozat la 516,9 mii persoane în 2022,
urmând ca până în anul 2025 să se ajungă la 542,1 mii persoane. Cei mai puțini salariați se
regăsesc în județul Caraș-Severin, județul cu cea mai slab dezvoltată economie din regiune.
Câştigurile salariale vor înregistra creșteri pe întreg orizontul de prognoză. Pentru anul 2022,
câștigul salarial mediu brut se estimează că va ajunge la 5.873 lei, iar cel net la 3.658 lei, cu o
creștere de 9,8% şi respectiv 11% față de anul precedent.
Județele Arad și Timiș vor fi motoarele principale ale regiunii Vest, având un aport de
aproximativ 72% la crearea PIB al regiunii Vest. Se estimează pentru anul 2022, o creștere de
2,7% a PIB pentru județul Arad, respectiv 2,8% pentru județul Timiș. În ceea ce privește
orizontul de prognoză 2022 - 2025, estimăm o medie anuală a PIB de peste 4,1% pentru fiecare
dintre cele două județe. Industria județului Timiș continuă să fie susținută în principal de
sectorul automotive unde, în ciuda dificultăților apărute la nivel mondial, se preconizează
creșteri până la finele anului 2025. Aceeași evoluție pozitivă poate fi regăsită și în sectorul
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construcțiilor, cu toate că această ramură a fost afectată de creșteri majore ale prețurilor
materialelor de construcții.
Județul Timiș se remarcă în continuare prin performanțele realizate la export. Anul 2021 a fost
încheiat cu un excedent al balanței comerciale, în valoare de aproximativ 500 milioane euro
conform datelor INS, excedent susținut în principal de industria automotive.
Județul Arad, al doilea ca importanță în regiune, având o structură economică foarte apropiată
de cea a județului Timiș, va înregistra în general o evoluție economică similară în intervalul de
timp prognozat.
La nivel regional se va menține decalajul între județe, Hunedoara și Caraș-Severin continuând
să aducă un aport foarte mic în realizarea PIB-ului regional, ambele reprezentând doar 28% din
produsul intern brut regional. Ramura industrială a acestor județe a fost cea mai afectată atât
de pandemie precum și de contextul geopolitic actual. Pentru orizontul de prognoză
previzionăm o medie anuală a PIB județean de 4,3% pentru fiecare dintre cele două județe
menționate mai sus.
Pentru regiunea Centru, în intervalul de prognoză 2022-2025 se estimează o creștere
economică reală ca medie anuală de 4,2%, similară celei naționale, cu valori județene cuprinse
între 4,5% în Brașov și 3,7% în Mureș. Serviciile sunt cele care aduc cea mai mare valoare
adăugată în regiune, cu o rată anuală de creștere de 4,1%, urmate de industrie cu 3,7%. Al
treilea sector ca și contribuție la VAB, construcțiile, se apreciază a fi cel mai dinamic, cu 7,7%
ritm de creștere anual, iar pentru agricultură se așteaptă o evoluție medie pozitivă de 2,1%.
După restricțiile din anii anteriori cauzate de COVID-19 și în condițiile dificile marcate de
majorarea preţurilor, se estimează că în anul 2022 se va înregistra o creștere economică în
regiune de 2,6%, iar în perioada de prognoză va avea loc o accelerare pe fondul intensificării
procesului investiţional. Ținând cont de provocările la care este supusă economia în prezent, se
anticipează să apară dificultăți în anul curent mai ales în sectoarele industriei auto, fabricării
mobilei, fabricării echipamentelor electrice, industriei chimice, ramuri foarte bine reprezentate
la nivel de regiune.
În perspectivă, reducerea şomajului va continua până la 2,1% în 2025 (față de 2,5% în anul
2021). În aceste condiții se poate aprecia că regiunea Centru se va situa pe locul 4 la nivel
național. Descreșterea ratei șomajului se datorează în mare parte centrelor industriale Alba,
Brașov, Mureș, Sibiu, cât și dezvoltării sectorului Horeca în zona montană.
Numărul mediu de salariaţi este prognozat la 703,5 mii persoane în 2025 faţă de 646,9 mii
persoane cât s-a înregistrat în anul 2021. Câștigul salarial mediu net lunar în regiunea Centru în
anul 2021 a fost de 3.156 lei, iar valoarea prognozată pentru 2025 este de 4.436 lei (față de
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4.837 lei valoare prognozată la nivelul țări), tendința câştigurilor salariale brute și nete
încadrându-se în evoluția sectorială.
Cele mai bune evoluții ale PIB sunt așteptate în continuare în județele Brașov și Sibiu, cu
creșteri reale medii anuale de 4,5%, respectiv 4,3% în perioada 2022-2025.
Economia județului Brașov va fi susținută și în următorii ani de sectorul serviciilor prin HORECA,
comerț, transport și depozitare, tranzacții imobiliare, dar și de sectorul IT care, în ultimii ani, a
avut o dezvoltare remarcabilă în județ, Brașovul ajungând pe locul 5 național la această
categorie de servicii. Industria, reprezentată bine de ramuri cu un aport sporit de valoare
adăugată, se situează pe locul 2 ca pondere în PIB județean și stă la bazele avansului economic
al Brașovului prin: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, industria construcţiilor metalice şi
a produselor din metal.
Economia județului Sibiu, a doua la nivel regional, este apropiată ca performanță și structură de
cea a Brașovului, bazându-se în principal tot pe servicii și industrie. Ramurile sectorului servicii
cu ponderile cele mai ridicate în VAB sunt: comerț, transport, hoteluri și restaurante, tranzacții
imobiliare. Industria este reprezentată pe locurile fruntașe de fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea echipamentelor electrice, extracţia
petrolului brut şi a gazelor naturale, industria alimentară.
Atât pentru județele Brașov și pentru Sibiu, dar și pentru Alba și Mureș, ramurile industriale
amintite aduc o contribuție substanțială atât la formarea PIB, cât și la exporturi, de aceea
economia regiunii va fi mai vulnerabilă în fața riscurilor precum creșterile de prețuri,
întreruperea lanțurilor de aprovizionare cu materii prime sau insuficienţa forței de muncă
calificate, situaţie prezentă deja de mai mulți ani în regiune.
Cu economii bazate preponderent pe exploatarea resurselor naturale de care dispun, județele
Covasna și Harghita dețin ponderi mici în PIB regional (de 6,3%, respectiv 9,6%). Ritmul mediu
de creștere pentru aceste judeţe a fost prognozat la 4,0% pentru perioada 2022-2025.
Pentru regiunea Nord - Vest se estimează o creştere reală medie anuală a PIB de 4,4%
pe întreg orizontul de prognoză, susținută în principal de servicii şi construcţii. Dinamica VAB
din servicii se va poziţiona pe un trend crescător, ajungând la 5,0% la finele anului 2025.
Sectoarele afectate de distorsiunile din lanţurile de aprovizionare cât şi de majorările de preţ
din energie vor fi fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor,
fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea echipamentelor electrice, industria
construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații, precum și
industria metalurgică, preponderent prezente în județele Bistrița Năsăud și Sălaj.
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Pe fondul redresării economice din ultimul an, numărul locurilor de muncă a crescut, în timp ce
rata șomajului este în scădere, astfel că de la o rată a șomajului de 2,0% înregistrată în anul
2021, pentru regiunea Nord - Vest este de așteptat ca aceasta să ajungă la 1,7% la finalul anului
2025. Numărul mediu de salariaţi este prognozat la 748,4 mii persoane în 2025 faţă de 692,1
mii persoane cât s-a înregistrat în anul 2021. În regiunea Nord - Vest, câștigul salarial mediu net
este estimat să crească cu 11,1% în anul 2022, până la nivelul de 3.570 lei.
Județele Cluj și Bihor vor înregistra cele mai mari creșteri din regiune, cu o evoluție a PIB de
5,7%, respectiv 4,5% la finalul intervalului de prognoză.
Economia județului Cluj va continua să fie susținută de sectorul construcțiilor, dar și de sectorul
serviciilor care va înregistra creșteri de până la 6,0% în anul 2025 prin activitățile de comunicare
și tehnologia informației, HORECA și activități culturale. Anul 2022, în cazul construcţiilor, va fi
marcat de o încetinire de ritm, cauzat de creşterile materiilor prime şi incertitudinile
investitorilor. În condițiile în care cererea rămâne însă ridicată, sectorul se va evidenția în anii
următori prin creșteri de 10,8% în 2023 și respectiv 10,2% în 2024.
Județul Bihor, a doua economie din regiune se bazează pe industria prelucrătoare, reprezentată
de fabricarea componentelor pentru echipamente electronice, componente pentru industria
auto, fabricarea încălțămintei și a produselor din piele, precum și fabricarea mobilei, sectoare
orientate mai ales spre export, astfel că breșele din lanțurile de aprovizionare, dar și presiunea
războiului din Ucraina vor duce la o creștere de doar 1,8% în anul 2022 pentru acest sector.
Pentru regiunea Bucureşti - Ilfov, în care se realizează aproape o treime din PIB
naţional, se estimează, în intervalul de prognoză 2022-2025, o creșterea reală medie anuală a
PIB de 4,2%, ca urmare a redresării economice de după pandemie. Din analiza VAB pe sectoare
economice reiese faptul că cea mai mare contribuţie la formarea VAB o are sectorul terţiar
(servicii şi comerţ) cu o creştere medie de 4,1% în acest interval de prognoză. Pentru sectoarele
construcţii şi industrie s-a estimat o creştere medie anuală a VAB de 7,5% şi respectiv 3,4%.
Pentru sectorul agricol, care oricum deţine o pondere marginală în economia regiunii, se
estimează o rată medie anuală de creștere de 2,1% pentru întreaga perioadă de prognoză.
În ceea ce priveşte piaţa muncii, în ciuda tensiunilor care caracterizează marea majoritate a
segmentelor teritoriale ale acesteia, regiunea Bucureşti - Ilfov a dovedit o reziliență ridicată, în
special la şocul pandemiei de COVID-19. Astfel, regiunea va înregistra creşteri ale ocupării şi în
rândul salariaţilor semnificativ peste media naţională. Spre exemplu, în ceea ce priveşte
salariaţii, circa 29% din locurile de muncă nou create în acest regim de muncă pe întreg
intervalul de prognoză se datorează regiunii în cauză. Dacă la nivel naţional se anticipează o
majorare cu 425 mii persoane a numărului de salariaţi în anul 2025 faţă de anul 2021, regiunea
Bucureşti-Ilfov îşi sporeşte efectivele în valoare absolută cu 122,4 mii persoane.
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Chiar dacă regiunea Bucureşti - Ilfov va înregistra rate ale şomajului semnificativ mai mici faţă
de celelalte regiuni (în jurul valorii de 0,9% pe intervalul de prognoză), un nivel salarial ridicat
(câştigul mediu brut va creşte de la 7.390 lei/lună în 2021 la 10.050 2 lei/lună în 2025, respectiv
36%) va constitui un stimulent puternic pentru mobilitatea regională a forţei de muncă. În plus,
Municipiul Bucureşti se va situa pe primele locuri în ceea ce priveşte atragerea de forţă de
muncă din cadrul contingentelor de lucrători străini care obţin permise de angajare/detaşare în
România.

2

Cu 30,9% peste media naţională şi în acelaşi timp cel mai ridicat nivel al câştigului salarial mediu brut dintre toate
regiunile.
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