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Inflația și evoluția prețurilor de consum

Analiza inflației este un element esențial pe care trebuie să îl
avem în vedere în contextul actualei situații economico-financiare.

Inflația determină reducerea veniturilor reale și, pe cale de
consecință, influențează dramatic calitatea vieții populației.

Inflația, în mod paradoxal, are un efect de creștere a produsului
intern brut pe o perioadă de timp, deoarece majorează valoarea
adăugată brută și indicatorii finali la care se calculează TVA-ul, dar în
termeni reali și a producției de bunuri propriu-zisă efectul este
deosebit de negativ.

Statistică economică



Indicele preţurilor de consum (IPC) 

Indicii prețurilor de consum (IPC) acoperă cheltuielile monetare de bunuri și servicii pentru consumul final,
pentru toate tipurile de gospodării rezidente, cu excepția gospodăriilor instituționale, în scopul de a oferi o imagine cât
mai relevantă și precisă a inflației. IPC poate fi privit ca o metodă de măsurare, în linii mari, a prețurilor unui model de
cheltuieli fixe.

❖ Preţurile de consum în luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 au crescut cu 0,8%.

❖ Rata inflaţiei de la începutul anului (iunie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 10,0%.

❖ Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 este 15,1%.

❖ Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2021 – iunie 2022) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2020
– iunie 2021) este 9,3%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) 

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) este un set de indici ai prețurilor de consum din UE, calculat în
conformitate cu o abordare armonizată și un singur set de definiții. IAPC este conceput în principal pentru evaluarea
stabilității prețurilor în zona euro și a convergenței evoluției prețurilor în UE, dar și pentru comparații ale inflației la nivel
european.

❖ Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 este 100,78%.

❖ Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 calculată pe baza indicelui armonizat al
preţurilor de consum (IAPC) este 13,0%.

❖ Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2021 – iunie 2022) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2020
– iunie 2021) determinată pe baza IAPC este 7,9%.
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Indicele preţurilor de consum şi
rata medie lunară a inflaţiei

Iunie 2022 față de:
Rata medie lunară a 

inflației, în perioada 

Mai 2022 Decembrie 2021 Iunie 2021 2022 2021

Mărfuri alimentare 100,62 111,02 114,67 1,8 0,5

Mărfuri nealimentare 100,92 111,04 117,92 1,8 0,7

Servicii 100,54 104,82 107,81 0,8 0,3

TOTAL 100,76 109,98 115,05 1,6 0,6



Denumire mărfurilor

Iunie 2022 față de

Denumire mărfurilor

Iunie 2022 față de

Mai 

2022%

Decembrie

2021 %

Iunie

2021 %

Mai 

2022%

Decembrie

2021 %

Iunie

2021 %

TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 100,62 111,02 114,67
TOTAL MĂRFURI 

NEALIMENTARE
100,92 111,04 117,92

Produse de morărit şi panificaţie 101,57 114,92 122,51
Îmbrăcăminte, articole de galanterie, 

pasmanterie şi mercerie
100,44 103,01 104,92

Legume şi conserve de legume 94,23 113,78 114,75 Încălţăminte 100,45 103,23 106,13

Fructe şi conserve din fructe 100,31 108,43 105,59 Produse de uz casnic, mobilă 100,68 102,83 104,52

Ulei, slănină, grăsimi 106,92 129,19 146,01 Articole chimice 100,44 103,16 104,61

Carne, preparate şi conserve din carne 101,14 109,40 112,18 Produse cultural-sportive 100,25 103,42 105,33

Peşte şi conserve din peşte 101,08 110,76 115,12 Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,88 103,99 105,07

Lapte şi produse lactate 101,61 110,95 114,70 Combustibili 103,22 125,81 141,32

Ouă 100,02 105,70 117,39 Tutun, ţigări 100,00 104,13 106,95

Zahăr, produse zaharoase

şi miere de albine
101,55 106,73 110,89 Energie electrică, gaze şi încălzire 

centrală
100,04 121,66 141,10

Cacao şi cafea 101,33 109,45 112,47 Energie electrică 98,81 120,41 117,05

Băuturi alcoolice 101,09 105,66 107,63 Gaze 101,49 125,02 189,50

Alte produse alimentare 100,77 106,11 108,36 Energie termică 100,00 107,61 122,98

Alte mărfuri nealimentare 100,65 107,13 111,66

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA IUNIE 2022 LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII



Industrie

Indicele producţiei industriale și indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie sunt
mijloace importante de evaluare a activităţii economice.

Pentru statisticile pe termen scurt, acești indici reprezintă indicatori de referinţă
pentru dezvoltarea economică şi sunt folosiți pentru identificarea timpurie a punctelor în
care au loc modificări în evoluţia ciclurilor economice.

Indicele producţiei industriale (IPI) în perioada 01.I – 30.VI.2022, comparativ cu
perioada 1.I – 30.VI.2021, calculat ca serie brută, a fost de 106,3%.

În perioada 1.I – 30.VI.2022, comparativ cu perioada 1.I – 30.VI.2021, indicele valoric
al cifrei de afaceri din industrie, pe total (ICA) , a fost de 116,3%.



EVOLUŢIA  INDICELUI PRODUCŢIEI INDUSTRIALE
ŞI INDICELUI  VALORIC AL CIFREI DE AFACERI
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COMERȚUL INTERNAȚIONAL CU BUNURI

Valoarea exporturilor (FOB) din judeţul Prahova a fost în semestrul I 2022, în valoare de 1.403.878 mii euro
din care 920.668 mii euro (65,6%) INTRA UE27 Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2021 exporturile au crescut
cu 20,0%.

Valoarea importurilor (CIF) în semestrul I 2022 a fost de 2.097.430 mii euro din care 1.705.023 mii euro
(81,3%) INTRA UE27 Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, acestea au crescut cu 27,1%.

În semestrul I 2022, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de maşini,
aparate şi echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (37,1% la export şi 19,1%
la import), produse alimentare, băuturi, tutun (19,8% la export şi 18,9% la import) şi produse ale industriei chimice
(9,9% la export şi respectiv 5,7% la import).
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Principale țări partenere în semestrul I 2022, atât la export cât și la import, au
fost Germania (10,7%, respectiv 30,7%), Italia (18,0%, respectiv 10,4%), Bulgaria (5,5%, respectiv
5,5% ), Turcia (5,0%, respectiv 3,9%) și Ungaria (4,4%, respectiv 3,5%).

La export, ponderi importante au avut și Franța (5,7%), Statele Unite ale Americii (4,5%),
Cehia (3,6%).

La import, ponderi importante au avut și Polonia (8,7%), China (6,0%), Belgia(5,0%),
Țările de Jos (4,1%).



LOCUINȚE TERMINATE

În semestrul I 2022 s-au
construit 556 locuinţe, cu 34
locuinţe mai multe faţă de
aceeași perioadă a anului
precedent.

Cele mai multe locuinţe
terminate în semestrul I 2022 s-
au realizat din fonduri private,
acestea înregistrând o pondere
de 96,1% din totalul locuinţelor
finalizate, numărul lor fiind în
creştere cu 12 locuinţe faţă de
semestrul l 2021.

Locuinţe

terminate

- total -

Fonduri

publice

din care:

subvenţii bugetare

pentru locuinţe sociale

Fonduri

private

din care:

fonduri ale

populaţiei

PRAHOVA 556 22 22 534 505

Situaţia locuinţelor terminate, pe principalele surse de finanţare, în semestrul I 2022

Sem.I 2021

(număr)

Sem.I 2022

(număr)

Sem.I 2022/ Sem.I

2021(%)

TOTAL locuinţe terminate

din care:
522 556 106,5

Locuinţe cu 1 cameră 5 14 280,0

Locuinţe cu 2 camere 66 56 84,9

Locuinţe cu 3 camere 117 158 135,1

Locuinţe cu 4 camere 145 160 110,4

Locuinţe cu 5 camere şi peste 189 168 88,9

Dinamica locuinţelor terminate 



LOCUINȚE

După materialul de
construcţie utilizat, cea mai
mare parte a locuinţelor
noi (61,5% în total) au fost
construite din cărămidă,
piatră sau înlocuitori cu
planşee din beton armat şi
lemn.

Aceste materiale
deţin ponderea cea mai
mare şi în mediul rural
(65,6%).
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Beton armat sau prefabricat din beton

Caramida, piatra sau inlocuitori, cu plansee din beton armat si lemn

Lemn (bile, barne, etc.) si alte materiale

Structura locuinţelor terminate, pe medii de rezidenţă, 
după materialul de construcţie, semestrul I 2022  



TURISM

În semestrul I 2022 comparativ cu semestrul I
2021, sosirile şi înnoptările în structurile de primire
turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Prahova, au
înregistrat creşteri cu 18,8% respectiv cu 17,4%. Sosirile
înregistrate în structurile de primire turistică din semestrul
I 2022 au însumat 209598 turişti, în creştere faţă de
semestrul I 2021 cu 33157 persoane.

Din numărul total de sosiri înregistrate în
Prahova, 195147 au fost sosiri ale turiştilor români şi 14451
sosiri ale turiştilor străini.

Numărul cel mai mare de sosiri a fost
înregistrat în hoteluri, respectiv 141215 persoane,
reprezentând 67,4% din total.

Înnoptările înregistrate în structurile de
primire turistică în semestrul I 2022 au fost de 419430, în
creştere cu 62214 faţă de cele din semestrul I 2021.

Din numărul total al înnoptărilor înregistrate în
judeţul Prahova, 84,1% reprezintă înnoptări ale turiştilor
români, iar 15,9% înnoptări ale turiştilor străini.

Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică pe tipuri
de structuri,în semestrul I 2022

Hoteluri

Hosteluri

Moteluri

Vile turistice

Cabane turistice

Pensiuni turistice

Pensiuni agroturistice
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Hoteluri

Hosteluri

Moteluri

Vile turistice

Pensiuni turistice

Pensiuni agroturistice
Alte structuri cu functiuni de cazare

CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ, ÎN SEM. 1 2022
Capacitatea de cazare turistică

în funcțiune a structurilor de primire
turistică, în semestrul I 2022, a fost cu
4,4% mai mare față de semestrul I
2021.

În semestrul I 2022, hotelurile
au deținut cea mai mare pondere
(55,9%) în totalul capacității de cazare
turistică în funcțiune, fiind urmate de
pensiuni turistice 16,4%, vile turistice
8,9%, pensiuni agroturistice 7,0%,
hosteluri 4,9%, moteluri 3,9%, iar
restul tipurilor de structuri de primire
turistică cu funcțiuni de cazare
turistică 3,0%.

Capacitatea de cazare turistică, în semestrul 1 2022 



ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS

Înmatriculările de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris în judeţul Prahova, au
fost în semestrul I 2022 în număr de 56.

ALȚI INDICATORI

PRAHOVA

Înmatriculări

de 

societăţi

comerciale

- număr -

Valoarea capitalului social total 

subscris exprimat în:

Monedă

naţională

- mii lei -

Valută

Dolari SUA EURO

sem.I 2022 56 525,6 115393,7 106299,7

sem. I 2021 36 696,4 172084,1 141750,5

Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului



Statistică socială
Populația

Cunoaşterea datelor privind nivelul şi dinamica populaţiei
prezintă o importanţă deosebită. De mărimea populaţiei depinde
intensitatea proceselor socio-economice, iar dinamica acesteia
defineşte comportamentul demografic al unei ţări, constituind un
reper major în context politic, economic, social şi cultural.

La 1 iulie 2022, populaţia după domiciliu a judetului Prahova a fost de
765907 persoane în scădere faţă de anul precedent cu 9371 persoane. În
ceea ce privește structura populației după domiciliu pe sexe, populaţia
feminină este mai numeroasă (51,6%) decât cea masculină.



Populația județului Prahova, după domiciliu, pe sexe și grupe de vârstă



Reducerea numărului populaţiei tinere a îngustat şi mai mult baza
piramidei vârstelor.

Schimbările care au avut loc în dinamica populaţiei sunt rezultatul direct
al tendinţelor înregistrate la nivelul fenomenelor demografice: natalitatea,
mortalitatea, migraţia internă şi îndeosebi cea externă.

În profil teritorial, populaţia după domiciliu a României nu este uniform
distribuită. Factorii geografici, dar şi polarizarea economică au condus treptat la
o polarizare demografică. Astfel, în Municipiul Bucureşti este concentrată
aproape o zecime din populaţia cu domiciliul în România (9,9%).

Judeţele cu populaţie numeroasă sunt Iaşi (4,5%), Prahova (3,5%),
Suceava (3,5%) și Timiș (3,5%). La polul opus, sunt judeţe în care concentrarea
populaţiei este mai mică: Covasna (1,0%), Tulcea (1,0%) şi Sălaj(1,1%).



Populaţia după 
domiciliu, pe 

județe



Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei

În ultimele decenii majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene s-au confruntat
cu un fenomen demografic îngrijorător, respectiv fenomenul de îmbătrânire a populaţiei.

Nici România nu face excepție de la ultimele evoluții demografice înregistrate în plan
european. După 1990 populaţia ţării a scăzut semnificativ şi continuu, scădere determinată de
deteriorarea celor trei componente ale dinamicii populaţiei respectiv natalitate, mortalitate şi
migraţie internaţională.

Îmbătrânirea populaţiei are o influenţă puternică asupra pieţei muncii, în sensul
micşorării numărului populaţiei active tinere, menţinerii la cote ridicate a populaţiei active
adulte şi creşterea numărului persoanelor vârstince, care fie participă la activitatea economică,
fie devin persoane beneficiare de asistenţă socială (pensionari).

În profil teritorial se observă un indice de îmbătrânire demografică ridicat în judeţele:
Vâlcea 188,5%, Teleorman 188,4%, Brăila 168,1%, Caraş-Severin 164,6%, Olt 157,3%,
Hunedoara 157,3%, iar cele mai scăzute valori se înregistrează în judeţele: Ilfov 74,5%, Iaşi
81,3%, Suceava 84,4%, Vaslui 89,7%, Bistriţa-Năsăud 96,6%.

În județul Prahova, indicele de îmbătrânire a populației a fost 144,9 persoane vârstnice
la 100 persoane tinere.



Indicele de 
îmbătrânire a 

populației după 
domiciliu, pe județe



FENOMENE DEMOGRAFICE 

În semestrul I 2022 comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, se observă o creştere a
numărului căsătoriilor (+5,5%) şi o scădere a divorţurilor (-22,1%), născuţilor vii (-10,1%), deceselor sub
un an (-9,1%), deceselor (-4,7%).

Sporul natural înregistrat în semestrul I 2022 a fost în continuare negativ, de -3486 persoane,
faţă de -3505 persoane înregistrate în semestrul I 2021.

NĂSCUȚI VII DECEDAȚI SPOR NATURAL CĂSĂTORII DIVORȚURI
DECEDAȚI SUB 

1 AN

SEM. I 2022 2490 5976 -3486 1377 409 10

SEM. I 2021 2769 6274 -3505 1305 525 11



EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE NĂSCUŢI-VII, DECEDAŢI ŞI A SPORULUI NATURAL
IUNIE 2021 – IUNIE 2022
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2021
dec 2021

ianuarie
2022

februarie
2022

martie
2022

aprilie
2022

mai 2022
iunie
2022

născuţi vii 456 550 522 538 427 442 446 455 397 437 329 448 424

decedaţi 869 812 816 1047 2125 1474 1026 1096 1267 1132 890 867 724

spor natural -413 -262 -294 -509 -1698 -1032 -580 -641 -870 -695 -561 -419 -300
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În semestrul I 2022, faţă de
semestrul I 2021, ponderea deceselor cauzate
de bolile aparatului circulator a crescut (de la
52,3% în semestrul I 2021, la 54,6% în
semestrul I 2022 din numărul total al
deceselor) şi s-a diminuat ponderea bolilor
aparatului respirator (de la 18,5% în semestrul
I 2021, la 14,7% în semestrul I 2022 din
numărul total al deceselor).

Peste jumătate dintre decesele
înregistrate în semestrul I 2022 au fost în
rândul persoanelor în vârstă de 75 ani şi peste
(3434 persoane, cu 22 persoane mai puține
decât în semestrul I al anului precedent).

Deşi în scădere faţă de semestrul I
2021(-3 persoane), valorile absolute
înregistrate în semestrul I 2022 ale numărului
decedaţilor din primii ani de viaţă se menţin
ridicate pentru grupa de vârstă 0-4 ani.

Decese înregistrate în perioada ianuarie-iunie 2022          
după cauza principală de deces



La 1 ianuarie 2022, resursele de muncă din
judeţul Prahova au fost de 441,2 mii persoane, în
scădere cu 2,3 mii persoane faţă de 1 ianuarie 2021.

Distribuţia pe sexe a resurselor de muncă
arată că ponderea bărbaţilor a fost mai mare decât a
femeilor (diferenţa fiind de 3,9 procente).

Activităţile cu un pronunţat grad de
feminizare au fost cele de: sănătate şi asistenţă socială
(82,6%), intermedieri financiare şi asigurări (80,0%),
învăţământ (76,0%), administraţie publică şi apărare;
asigurări sociale din sistemul public (63,3%), hoteluri şi
restaurante (52,1%).

Bărbaţii ocupaţi au deţinut proporţii
covârşitoare în activităţile: construcţii (91,9%),
transport şi depozitare (85,2%) şi industrie extractivă
(83,8%).

Forța de muncă

RESURSE DE MUNCĂ

441,2 mii persoane

POPULAŢIA ACTIVĂ CIVILĂ

265,8 mii persoane

POPULAŢIA ÎN PREGĂTIRE 

PROFESIONALĂ ŞI ALTE CATEGORII 

DE POPULAŢIE ÎN VÂRSTĂ DE 

MUNCĂ

175,4 mii persoane

POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ 

259,9 mii persoane

ŞOMERI

5,9 mii persoane



La sfârşitul lunii iunie 2022 efectivul de salariaţi din judeţul Prahova a fost de 186367 persoane, mai mare cu 3189
persoane comparativ cu sfârşitul lunii iunie 2021. La sfârșitul lunii iunie 2022, în județul Prahova, 57,2% din salariați lucrau în
activități de servicii, 41,1%, în industrie și construcții și 1,7% în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Salariaţii din judeţul Prahova reprezintă 3,3% din totalul salariaţilor înregistrați la nivel național.

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii iunie 2022, 186367 persoane, clasează judeţul Prahova pe locul al 7-lea pe ţară
după: Bucureşti (1053628 persoane), Cluj (274673 persoane), Timiş (261690 persoane), Brașov (196547 persoane), Constanţa
(195563 persoane), Iași (108882 persoane).

Efectivul salariaților
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Câştigul salarial mediu nominal net din luna iunie 2022 a fost de 3485 lei, în creștere faţă de luna iunie 2021 cu 254 lei (+7,9%).

Câştiguri salariale medii peste media judeţului s-au înregistrat industrie şi construcţii (3617 lei). Câştiguri salariale medii nete sub media
judeţului s-au înregistrat în servicii (3402 lei) şi agricultură, silvicultură şi piscicultură (3201 lei).

Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 0,1%.

Indicele câştigului salarial real din luna iunie 2022 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 93,8%.

Judeţul Prahova ocupă locul 14 după câştigul salarial mediu net: Municipiul Bucureşti (5182 lei), Cluj (4712 lei), Timiş (4424 lei), Sibiu (4027
lei), Ilfov (4006 lei), Iași (3996 lei), Gorj (3903 lei), Mureș (3844 lei), Brașov (3821 lei), Bacău (3582 lei), Argeș (3544 lei), Olt (3507 lei) și Alba (3498 lei).
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În condițiile unei regresii evidente a sporului natural al populației și, pe fondul procesului de
îmbătrânire demografică accentuat, persoanele încadrate în categoria pensionari dețin o pondere importantă în
totalul populației.

Numărul mediu de pensionari și pensia medie lunară

Tipuri de asigurări sociale
Trim. II 2021

-persoane-

Trim. II 2022

-persoane-

Trim. II 2022              

faţă de

Trim.II 2021-%-

De asigurări sociale de 

stat

TOTAL 4656910 4604313 98,9

Regiunea SUD-MUNTENIA 706019 692789 98,1

Prahova 194606 191184 98,2

Agricultori

TOTAL 232855 196475 84,4

Regiunea SUD-MUNTENIA 43790 36704 83,8

Prahova 4553 3780 83,0



Trim. I 2021 Trim. II 2021 Trim. III 2021 Trim. IV 2021 Trim. I 2022 Trim. II 2022

Regiunea SUD-MUNTENIA 1538 1543 1547 1551 1710 1712

Prahova 1693 1697 1699 1703 1876 1877

ROMÂNIA 1597 1601 1604 1608 1772 1774
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Vă mulțumesc 
pentru atenție!


