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I. Sinteza evoluţiei principalilor indicatori economici în luna aprilie 2007
şi în perioada 1.I - 30.IV. 2007
-%

Aprilie 2007 faţă de:

Producţia industrială – total (serie brută)
- din care:
Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Energie electrică şi termică
Productivitatea muncii în industrie
Cifra de afaceri - industrie – total
Lucrări de construcţii (serie brută)
Cifra de afaceri – comerţul cu amănuntul 1) (serie brută)
Cifra de afaceri – comerţul cu autovehicule 2) (serie brută)
Cifra de afaceri – servicii de piaţă pentru populaţie (serie brută)

martie
2007

aprilie
2006

87,7

102,3

91,9
87,7
82,3
88,1
79,8
114,2
101,3
111,9
87,6

98,0
103,2
95,6
106,5
107,9
134,9
114,1
154,8
102,3

1.I-30.IV.2007
faţă de
1.I-30.IV.2006
106,3
98,4
108,1
94,9
111,2
118,1
131,6
107,2
157,4
103,1

În luna aprilie 2007, faţă de luna precedentă, cea mai mare parte dintre principalii
indicatori de conjunctură economică au înregistrat scăderi; faţă de luna corespunzătoare din anul
precedent, principalii indicatori de conjunctură economică au înregistrat creşteri semnificative.
Ca o consecinţă a evoluţiei principalilor indicatori de conjunctură economică în primele patru luni
ale anului 2007, pentru perioada 1.I-30.IV.2007 faţă de perioada corespunzătoare a anului 2006,
toţi indicatorii prezintă creşteri importante.
II. Evoluţii sectoriale
Producţia industrială a înregistrat în luna aprilie 2007 faţă de luna precedentă, o scădere
pe ansamblu cu 12,3%, datorită diminuării producţiei în toate sectoarele industriale: -8,1%
în industria extractivă, -12,3% în industria prelucrătoare şi -17,7% în energie electrică şi
termică, gaze şi apă. În industria prelucrătoare s-au înregistrat scăderi în toate ramurile, cele mai
mari fiind la prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari
(-33,6%) echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii (-32,8%), pielărie şi încălţăminte
1)
2)

Cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete.
Cuprinde: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor,
comerţul cu amanuntul de carburanţi pentru autovehicule.

(-25,2%), articole de îmbrăcăminte (-24,3%), substanţe şi produse chimice (-21,3%), produse din
cauciuc şi mase plastice (-18,6%), produse textile (-17,4%), maşini şi aparate electrice (-17,0%),
mijloace de transport neincluse în cele rutiere (-16,6%), mijloace de transport rutier (-16,0%),
mobilier şi alte activităţi industriale n.c.a.(-15,7%).
Privită prin prizma evoluţiei pe marile grupe industriale, scăderea pe total a producţiei s-a
datorat, în principal, diminuării producţiei cu 17,0% în industria energetică, cu 16,9% în industria
bunurilor de folosinţă îndelungată, cu 14,3% în industria bunurilor de capital şi cu 11,6% în
industria bunurilor intermediare .
Producţia industrială în luna aprilie 2007 este superioară celei din aprilie 2006 cu 2,3%,
ceea ce conduce la o rată de creştere a producţiei industriale în perioada 1.I-30.IV.2007 faţă de
aceeaşi perioadă din anul 2006, de 6,3%.
Principalele resurse de energie primară, în perioada 1.I-30.IV.2007, au totalizat 13,4
milioane tone echivalent petrol, în scădere cu 6,3% faţă de perioada 1.I-30.IV.2006, ca urmare a
diminuării producţiei cu 5,1% şi a importului cu 7,9%. Producţia de energie electrică a însumat
în perioada 1.I-30.IV.2007, 20734,2 milioane Kwh, în scădere cu 5,8% faţă de perioada
corespunzătoare din anul 2006. Consumul final de energie electrică în aceeaşi perioadă a fost cu
0,1% mai mare faţă de perioada corespunzătoare a anului 2006, iar în cadrul acestuia, iluminatul
public a crescut cu 0,4%, iar consumul populaţiei a înregistrat o creştere cu 5,1%.
Lucrările de construcţii în luna aprilie 2007 au crescut faţă de luna aprilie 2006 cu
34,9%. În perioada 1.I-30.IV.2007, valoarea lucrărilor de construcţii a înregistrat o creştere de
31,6% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2006, un ritm de producţie superior mediei
generale înregistrându-se, după tipul de construcţii, la clădirile rezidenţiale (140,5%) şi la cele
nerezidenţiale (137,8%), iar după elementele de structură, la lucrările de întreţinere şi reparaţii
curente (132,2%) şi la lucrările de reparaţii capitale (132,0%).
În luna aprilie 2007, comparativ cu luna aprilie 2006, cifra de afaceri obţinută de
întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete) a fost mai mare cu 14,1% (+11,5% la mărfurile alimentare, băuturi şi
tutun şi +16,9% la mărfurile nealimentare).
În perioada 1.I-30.IV.2007, volumul cifrei de afaceri s-a situat cu 7,2%, peste nivelul
înregistrat în perioada 1.I-30.IV.2006, datorită în principal creşterii cu 9,8% a vânzărilor de
mărfuri nealimentare.
Comparativ cu luna aprilie 2006, cifra de afaceri obţinută în luna aprilie 2007 de
întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, al
autovehiculelor şi motocicletelor, inclusiv întreţinerea şi repararea acestora, precum şi de
comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule s-a majorat cu 54,8% datorită
creşterilor înregistrate, atât la comerţul cu autovehicule (+48,5%), cât şi la comerţul cu amănuntul
al carburanţilor pentru autovehicule (+67,0%).
Volumul cifrei de afaceri din această activitate a crescut cu 57,4% în perioada
1.I-30.IV.2007 faţă de aceeaşi perioadă din anul 2006 (+52,4% la comerţul cu autovehicule şi
+68,2% la comerţul cu amănuntul al carburanţilor).
Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei în luna aprilie 2007 a înregistrat o
cifră de afaceri cu 2,3% mai mare comparativ cu luna aprilie 2006. Comparativ cu perioada
corespunzătoare din anul 2006, în perioada 1.I-30.IV.2007 volumul cifrei de afaceri din această
activitate a crescut cu 3,1%. S-au înregistrat creşteri mari la activităţile: hoteluri şi restaurante
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(+31,5%), spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor (+26,3%).
III. Evoluţia unor indicatori sociali în luna aprilie 2007

U.M.

Realizat

Aprilie 2007
în procente faţă de:
Martie
2007

Aprilie
2006

Efectivul salariaţilor din economie *)
(la sfârşitul lunii)

mii pers.

4715,0

100,2

102,7

Numărul şomerilor înregistraţi
(la sfârşitul lunii)

mii pers.

400,3

92,4

77,4

101,7

123,8

Câştigul salarial mediu nominal brut

lei

1387

Câştigul salarial mediu nominal net

lei

1027

101,4

122,4

Indicele preţurilor de consum

%

-

100,52

103,77

*) În întreprinderile cu 4 salariaţi şi peste.

Efectivul salariaţilor în luna aprilie 2007 a fost cu 7,9 mii persoane mai mare decât în
luna martie 2007, iar câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1387 lei, în creştere cu 1,7%
faţă de luna precedentă.
Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2007 era de 400,3 mii persoane.
Comparativ cu luna aprilie din anul 2006 numărul şomerilor înregistraţi a fost mai mic cu 117,0
mii persoane. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, femeile reprezentau 41,5 %.
Rata şomajului înregistrat în luna aprilie 2007 a fost de 4,5% în raport cu populaţia
activă civilă totală, în scădere faţă de luna aprilie 2006 (5,8%). Rata şomajului pentru femei a fost
cu 0,9 puncte procentuale mai mică decât cea înregistrată pentru bărbaţi (4,0% faţă de 4,9%).
Rate ridicate ale şomajului se înregistreză în judeţele: Mehedinţi (9,4%), Vaslui (7,7%),
Teleorman (7,2%). Cele mai scăzute rate ale şomajului au fost în judeţele: Timiş (1,7%), Ilfov
(1,9%), Bihor (2,4%), precum şi în Municipiul Bucureşti (2,2 %).
Indicele câştigului salariului real pentru luna aprilie 2007, calculat ca raport între
indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 100,9%
faţă de luna precedentă, de 118,0% faţă de luna corespunzătoare a anului 2006 şi de 108,0%
comparativ cu luna octombrie 1990.

Următorul comunicat va apărea marţi, 10 iulie a.c.
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