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Rezumat:  

În analiza stabilităţii economice un rol 
important este deţinut de evoluţia preţurilor 
de consum. Studiul prezent este dedicat unei 
analizei privind evoluţia IPC şi a ratei 
inflaţiei în economia romînească. Analiza 
utilizează serii anuale şi lunare referitoare la 
perioada ianuarie 2000 - decembrie 2010.  
 
Cuvinte cheie:  indicele preţurilor de consum, 
rata inflaţiei, PIB  
 
 
1. INTRODUCERE 
 

În calculul ratei inflaţiei, alături de 
indicele preţului PIB se utilizează şi indicele 
preţurilor de consum (IPC), care estimează 
evoluţia preţurilor mărfurilor şi tarifelor 
serviciilor cumpărate de populaţie. 

Calculul IPC presupune cuprinderea în 
formulă a preţurilor mărfurilor şi a tarifelor 
serviciilor pentru un eşantion reprezentativ de 
mărfuri şi servicii cumpărate de populaţie, 
defalcat pe trei grupe: mărfuri alimentare, 
mărfuri nealimentare şi servicii. 

Conform metodologiei practicate în 
România, calculul IPC se bazează pe volumul 
şi structura cheltuielilor populaţiei din 
eşantionul bugetelor de familie. Cel mai 
adesea, IPC se calculează ca un indice de tip 
Laspeyres (cu ponderi din perioada de bază): 
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 1. INTRODUCTION  

 
In calculating the rate of inflation, with 

price index is used and the index of 
consumer prices (CPI), which estimates the 
evolution of prices for goods and services 
purchased by the population rates.  

Calculating the CPI requires enrollment 
in the formulation of prices for goods and 
services prices for a representative sample 
of goods and services purchased by the 
population, broken down into three groups: 
food commodities, industrial goods. 

According to the methodology applied in 
Romania, the CPI is calculated based on the 
volume and structure of public expenditure 
in the sample family budget. Most often, the 
CPI is calculated as a Laspeyres index (with 
weights in the base period):  
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unde:  

pi reprezintă preţurile mărfurilor şi 
tarifelor serviciilor cumpărate în perioada de 
bază (pi0), respectiv în perioada curentă (pi1); 

qi0 reprezintă cantităţile cumpărate în 
perioada de bază. 

În această formulă, ∑ 0i1i qp reprezintă, 
practic, cheltuielile din perioada curentă, 
efectuate pentru cumpărarea eşantionului de 
bunuri cuprinse în coş din perioada de bază. 

IPC se calculează uzual ca un indice 
mediu aritmetic: 
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c
0ig reprezintă ponderea cheltuielilor cu 

sortimentul i, în perioada de bază, în totalul 
cheltuielilor efectuate pentru procurarea 
mărfurilor şi serviciilor din coş: 

∑
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  (3) 

 

Începând din ianuarie 2010, calculul 
indicilor lunari cu bază fixă se va face cu 
preţurile medii din anul 2008 (anul 
2008=100) şi ponderile din acelaşi an 
determinate pe baza cheltuielilor medii din 
Ancheta Bugetelor de Familie.  

Indicele preţurilor de consum IPC se 
utilizează în măsurarea ratei lunare a inflaţiei 
(RI=IPC% - 100); în calculul indicatorilor 
reali privind consumul privat; în calculul 
veniturilor reale, salariilor reale, pensiilor 
reale; în indexarea salariilor, pensiilor, 
burselor etc. 

∑
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0i1i
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  (1) 

where:  

pi prices are the prices of goods and 
services purchased in the base period (pi0) 
and in the current period (pi1);  

qi0 represent the quantities purchased in 
the base period. 

In this formula, ∑ 0i1i qp is practically in 
the current period expenses incurred for the 
purchase sample basket of goods included 
in the base period. 

CPI is usually calculated as an arithmetic 
average index:  
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c
0ig  represents the share of expenditure 

to the genus and, in the base period, the total 
expenditure for procurement of goods and 
services in your cart:  
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Since January 2010, calculating monthly 
indices with fixed base average prices in 
2008 (year 2008 = 100) and weights of the 
same year resulting from the average 
expenditure of the Household Budget 
Survey. 

The Consumer Price Index used to 
measure the monthly inflation rate (RI 
=CPI% - 100), the real indicators of private 
consumption calculation, the calculation of 
real income, real wages, real pension, the 
indexation of wages, pensions, scholarships, 
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Având în vedere importanţa, semnificaţia 
şi impactul pe care îl are asupra măsurării 
aspectelor vieţii sociale, IPC este practic 
utilizat de toate categoriile de utilizatori de 
date statistice. 
 

2. INDICII PREŢURILOR DE 
CONSUM LUNARI 

 
Indicii preţurilor de consum 

măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor 
mărfurilor cumpărate şi a tarifelor serviciilor 
utilizate de către populaţie într-o anumită 
perioadă (perioadă curentă) faţă de o perioadă 
anterioară (perioadă de bază sau de referinţă), 
astfel întâlnim: 

a) indice  cu baza mobilă sau în lanţ - 
indice dintr-o serie în care compararea se face 
în mod succesiv între mărimile din perioade 
alăturate. 

b) indice cu bază fixă - indice care face 
parte dintr-o serie în care compararea se face 
în permanenţă cu mărimea din perioada de 
bază, care rămâne neschimbată. 

 
a) cu baza mobilă:  

Tabelul nr. 1.  Indicii preţurilor de consum 
lunari cu baza mobilă 

(luna precedentă=100%) 

 
 

Grafic, evoluţia indicilor preţurilor de 
consum lunari cu baza mobilă este surprinsă 
în figura nr. 1.  
 
 
 
 
 
 
Figura nr. 1 

etc . 

Given the importance, significance and 
impact it has on the measurement aspects of 
social life, the CPI is used by virtually all 
users of statistics. 

 
2.  MONTHLY CONSUMER 
PRICE INDICES 
 

Consumer price indices measure the 
overall evolution of prices of goods bought 
and tariffs of services used by people in a 
certain period (current period) from a 
previous period (base or reference), so we 
find: 

a) with the mobile base:  a series 
showing the comparison is made between 
the sizes of sequentially adjacent periods.  

b) fixed base indices: the index that is 
part of a series that is constantly comparing 
the size of the base period, which remains 
unchanged. 

 
 
 

a) with the mobile base: 
 

Table no. 1 Monthly consumer price indices 
mobile base 

(previous month 
=100%)

 
Chart, monthly consumer price indices 

with the furniture is captured in Figure no. 1. 
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b) cu baza fixă 
 
Indicii preţurilor de consum au fost 

calculaţi pe baza relaţiei în care perioada de 
bază este luna decembrie 1999. 
 

Tabelul nr. 2  Indicii preţurilor de consum 
lunari cu baza mobilă 

 

 
 

În luna decembrie 2010, comparativ cu 
decembrie 1999, creşterea preţurilor de 
consum a fost de 3,24%.  
 
3. INDICII PRETURILOR DE 
CONSUM (IPC) SI RATELE 
INFLATIEI (RI) ANUALE 
 

Rata anuală a inflaţiei reflectă creşterea 
medie a preţurilor de consum într-un an faţă 
de anul precedent. Această rată se calculează 
ca un raport, exprimat procentual, între 
indicele mediu al preţurilor dintr-un an şi cel 
al anului precedent, din care se scade 100.  

Evoluţia indicilor preţurilor de consum 

Figure no. 1 
The evolution of monthly consumer price indices 

with the mobile base, in January 2000 - December 
2010 period ” 

 
 
 

a) fixed base indices: 
 

The consumer price indices have been 
calculated based on the relationship between 
the base is December 1999. 
 

Table no. 2  Monthly consumer price 
indices with the mobile base 

 

 
In December 2010 compared with 

December 1999, consumer price growth was 
3.24%. 
 

3. CONSUMER PRICES 
INDICES (CPI) AND ANNUAL 
INFLATION RATES 
 

The annual inflation rate reflects the 
average increase in consumer prices in a 
year than the previous year. This rate is 
calculated as a ratio, expressed as a 
percentage, between the average price index 
over a year and the previous year, minus 
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(IPC) şi ratele inflaţiei (RI) anuale în 
Romînia în perioada 2000 – 2010 este 
prezentată în tabelul nr. 3 
 

Tabelul nr. 3 Indicii preţurilor de consum 
(IPC) şi ratele inflaţiei (RI) anuale 

 
 

Evoluţia grafică a acestor indicatori este 
prezentată în figura nr. 2. 

 
Figura nr. 2 Evoluţia ratei anuale a inflaţiei 

în perioada 2000-2010 
 

 
Din graficul nr. 2 se poate observa că 

începând cu anul 2000, rata inflaţiei  a avut o 
în general o evoluţie descrescătoare (de la 
45,7% în anul 2000 la 6,09% în 2010). În 
anul 2008 a avut loc o creştere a ratei inflaţiei 
cu 3.01 puncte procentuale faţă de anul 
precedent, iar în anul 2010 rata medie anuală 
a inflaţiei s-a situat cu 0,5 puncte procentuale 
peste media anului 2009, ajungând la 6,09%. 

Creşterea medie a preţurilor pe total în 
perioada ianuarie 2009 - decembrie 2009 faţă 
de perioada ianuarie 2008 - decembrie 2008 
determinată pe baza IPC a fost de 5,59%. 

În perioada ianuarie 2010 - decembrie 
2010 creşterea medie a preţurilor pe total faţă 
de perioada ianuarie 2009 - decembrie 2009 
determinată pe baza IPC a fost de 6,09%. 

 
 
Tabelul nr. 4 IPC  şi ratele inflaţiei lunare,  

100.  
Consumer price indices (CPI) and 

annual inflation rates Romania during 2000 
to 2010 is shown in the table no. 3. 
 

Table no. 3 Consumer Prices Indices 
(CPI) and Annual inflation rates 

 
The evolution of these indicators is 

shown graphically in figure no. 2. 
 

Figure no. 2 The evolution of the annual 
inflation rate in 2000-2010 period 

 

 
Graph no. 2 we can see that since 2000, 

inflation has generally had a decreasing 
trend (from 45.7% in 2000 to 6.09% in 
2010). In 2008 there was an increase in the 
inflation rate by 3.01 percentage points last 
year and in 2010 the average annual 
inflation rate was lower by 0.5 percentage 
points above the average of 2009, reaching 
6.09%.  

The total average price increase in 
January 2009 - December 2009 compared to 
January 2008 - December 2008 was 
determined on the basis of 5.59%.  

In January 2010 - December 2010 
average price increase compared to the total 
in January 2009 - December 2009 was 
determined on the basis of 6.09%. 
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medii în anii 2000 – 2010 

 

 
 

Graficul nr. 4 Evoluţia ratei lunare medii a 

inflaţiei în perioada 2000-2010 

 

 
 
 
4. CONCLUZII 
 

Începând cu anul 2000 complexul de 
măsuri macroeconomice avut în vedere de 
fiecare executiv a vizat cu precădere 
realizarea unei inflaţii care să conducă la 
relansarea întregii activităţi economice.  

Rata medie anuală a inflaţiei s-a plasat pe 
un trend descendent până în anul 2008 când a 
înregistrat o creştere cu 0.5 puncte 
procentuale faţă de anul precedent.  

Principalii factori care au contribuit la 
creşterea ratei inflaţiei au fost: cursul de 
schimb, preţurile combustibililor, caracterul 
prociclic pronunţat al politicii fiscale. 

Procesul inflaţionist şi-a continuat 
accelerarea şi în anul 2010 datorită creşterii 
dinamicilor anuale ale preţurilor produselor 
alimentare şi combustibililor, amplificării 
creşterii în termeni anuali a preţurilor 
administrate, a tarifelor energiei termice. 

BIBLIOGRAFIE 
 

Table no. 4 Consumer Prices Indices (CPI) 

and average inflation rates  in the years 

2000 - 2010  

 
 
 

Figure no. 4 The evolution of the average 
monthly inflation rate during 2000-2010 

 
 

 
 

4. CONCLUSIONS: 
Since 2000 the complex of 

macroeconomic measures envisaged by each 
executive achievement of an inflation target 
in particular leading to recovery of all 
economic activity.  

Average annual inflation has been placed 
on a downward trend until 2008 when it 
registered an increase of 0.5 percentage 
points from the previous year. The main 
factors that have contributed to the inflation 
rate were: the exchange rate, fuel prices, 
pronounced pro-cyclical fiscal policy.  

The process of accelerating inflation and 
continued growth in 2010 due to annual 
dynamics of food and fuel prices, the 
stronger of administered prices in annual 
terms, the rates of thermal energy. 
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