
 

 

Comunicat  
 
 

Actualizare coș minim de consum pentru un trai decent, septembrie 2021 
 

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna 

Septembrie 2021 este de 7234 lei pe lună. Valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 

5993 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 4417 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă 

singură este de 2708 lei pe lună. 

 

Valoarea coșului a scăzut față de anul trecut, chiar dacă practic toate prețurile au crescut. Singurul motiv 
este scăderea dramatică a dobânzilor la credite, lucru care a dus la ieftinirea ratei pentru o locuință, scădere 
care cel mai probabil e una temporară. Dacă excludem  costul pentru locuință din valoarea coșului, avem o 
creștere cumulată de 3.9% pentru celelalte componente, cea mai mare de până acum (3% în 2019, 3,2% în 
2020). 
 
Cea mai mare creștere (+14,5%) s-a întregistrat la cheltuielile cu locuința (utilitățile). Trebuie menționat însă 
că în  coșul nostru se pune destul de mult accent pe energia termică furnizată centralizat. Aceasta din urma 
nu s-a scumpit încă, dar probabilitatea să se scumpească destul de tare în perioada imediat următoare e 
mare. 
 
Creșteri mari au fost, de asemenea, înregistrate la cheltuielile pentru alimentație (+4,3%) și cele pentru 
îngrijirea sănătății (+4,3%).  

 
 

Coșul de consum pentru un trai decent pentru familia de referință (doi adulți și doi copii), actualizare 

Septembrie 2021 

  Sept. 2020 Sept. 2021 variație 
anuală Capitol de cheltuieli cost lunar (lei) 

(1) Alimentația 1532 1598 +4.3% 

(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte 686 706 +3.0% 

(3) Locuința 1982 1732 -12.6% 

(4) Dotarea locuinței 229 234 +2.5% 

(5) Cheltuieli cu locuința 484 553 +14.5% 

(6) Produse de uz casnic și igienă 
personală 

250 256 +2.5% 

(7) Servicii 518 533 +2.9% 

(8) Educație și cultură 574 592 +3.1% 

(9) Îngrijirea sănătății 116 121 +4.3% 

(10) Recreere și vacanță 246 251 +2.2% 

(11) Fondul de economii al familiei 662 658 -0.6% 

TOTAL 7278 7234 -0.6% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru alte familii decât cea de referință, 

actualizare Septembrie 2021* 

  cost lunar (lei / familie) 

Capitol de cheltuieli 2 adulți + 2 copii 2 adulți 1 copil 2 adulți 1 adult 

(1) Alimentația 1598 1329 974 538 

(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte 706 504 291 151 

(3) Locuința 1732 1485 1237 825 

(4) Dotarea locuinței 234 201 167 112 

(5) Cheltuieli cu locuința 553 474 395 264 

(6) Produse de uz casnic și igienă 
personală 

256 220 183 122 

(7) Servicii 533 488 427 237 

(8) Educație și cultură 592 372 80 46 

(9) Îngrijirea sănătății 121 106 82 48 

(10) Recreere și vacanță 251 215 179 120 

(11) Fondul de economii al familiei 658 539 402 246 

TOTAL 7234 5933 4417 2708 

* Aceste estimări sunt derivate, fiind mai puțin precise decât cea a valorii coșului pentru familia de referință 

alcătuită din doi adulți și doi copii. 

 

 
Recalcularea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de 

Statistică pentru luna septembrie 2021 raportat la luna septembrie 2020. 

 

Pentru detalii legate de structura și modalitatea de actualizare a valorii coșului minim de consum pentru un 

trai decent, vezi studiul inițial:  

Ștefan Guga, Adina Mihăilescu și Marcel Spatari, „Coșul minim de consum lunar pentru un trai decent 

pentru populația României”, București, 2018, Friedrich-Ebert Stiftung, disponibil online la adresa: 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/14759.pdf  

 
Pentru mai multe informații, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: Victoria Stoiciu, 
victoria.stoiciu@fes.de, 0040 732845987 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/14759.pdf

