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COMUNICAT 
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI 

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna martie 2011, 

indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 5.8 la sută, 

majorându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.1 puncte procentuale. Inflaţia de bază 

anuală a înregistrat valoarea de 2.8 la sută, diminuându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 

0.4 puncte procentuale. 

Datele efective furnizate de BNS cu privire la IPC corespund cu prognoza BNM 

publicată în Raportul asupra inflaţiei nr. 1, 2011.  

Inflaţia anuală pentru luna martie 2011 a înregistrat nivelul de 5.8 la sută, majorându-se cu 

0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Rata lunară a inflaţiei a consemnat o valoare 

de 0.8 la sută, fiind determinată de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 1.7 

la sută, a preţurilor la produsele alimentare cu 0.7 la sută şi la mărfurile nealimentare cu 0.3 la sută. 
Evoluţia ratei lunare a inflaţiei pentru luna martie 2011 a fost condiţionată, în principal, de creşterea 

preţurilor reglementate ca rezultat al aprobării tarifelor noi pentru gazul din reţea şi încălzirea 

centralizată, de majorarea preţurilor la produsele alimentare, precum şi într-o manieră mai 

temperată de majorarea preţurilor la combustibili şi la componentele aferente inflaţiei de bază. 

Rata anuală a inflaţiei de bază1 a continuat trendul descendent început în anul 2010, 

înregistrând pentru ultimele 12 luni un nivel de 2.8 la sută (cu 0.4 puncte procentuale inferior 

nivelului din luna precedentă). Ritmul lunar al inflaţiei de bază în luna martie 2011 a fost mai mic 

faţă de luna precedentă, constituind 0.2 la sută. Evoluţia respectivă s-a datorat dinamicii preţurilor 

la principalele componente ale inflaţiei de bază ca rezultat al efectelor de runda a doua în urma 

majorărilor preţurilor la combustibili, creşterii cererii la materiale de construcţie ca urmare a 

revigorării sectorului construcţiilor, precum şi de majorarea preţurilor la produsele alimentare, fiind 

atenuate preponderent de contribuţia negativă survenită din partea medicamentelor. 

 

 

                                                 
1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de 
BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. 
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Creşterea lunară a preţurilor la produsele alimentare în luna martie 2011 a fost mai redusă 

comparativ cu luna februarie 2011, înregistrând o rată de 0.7 la sută. Aceasta a fost cauzată 

preponderent de majorarea preţurilor la zahăr (12.1 la sută) ca urmare a persistenţei discrepanţei 

dintre preţurile autohtone şi cele din regiune, precum şi de majorarea preţului la carburanţi, care au 

contribuit la majorarea cheltuielilor de transport şi, în consecinţă, a preţurilor la legumele proaspete 

(1.9 la sută) şi la fructele proaspete (1.2 la sută).  

Preţurile la combustibili în luna martie 2011 s-au majorat cu 1.4 la sută faţă de luna februarie 

2011, din cauza creşterii preţurilor la carburanţi cu 4.2 la sută ca rezultat al majorării preţurilor de 

import, precum şi a sporirii cotaţiilor la termen pe bursele internaţionale. Această evoluţie a fost 

parţial echilibrată de menţinerea preţului la gazul din butelii la nivelul lunii precedente, precum şi 

de o uşoară diminuare a preţurilor la cărbunele de pământ (cu 0.3 la sută) ca rezultat al încheierii 

sezonului de încălzire. 

În urma aprobării noilor tarife la gazul natural şi energie termică motivate de creşterea preţului 

de import a gazelor naturale, preţurile reglementate în luna martie au crescut cu 2.4 la sută faţă de 

luna precedentă, contribuind la evoluţia procesului inflaţionist în perioada respectivă. 

Majorarea preţurilor la resursele energetice şi la produsele alimentare pe pieţele internaţionale 

vor reprezenta şi în continuare principalii factori de risc asupra procesului inflaţionist din Republica 

Moldova. 

Presiunile inflaţioniste rămân a fi persistente, evoluţia inflaţiei în următoarele luni fiind 

marcată de efectele de runda a doua a creşterii preţurilor la combustibili şi majorarea tarifelor la 

energie electrică şi gaze naturale în reţea. 

Banca Naţională a Moldovei monitorizează cu vigilenţă evoluţiile economice interne şi ale 

mediului economic internaţional, astfel încât prin utilizarea adecvată a instrumentelor de politică 

monetară să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu 

în vederea realizării şi menţinerii stabilităţii preţurilor. 


