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COMUNICAT 
AL BĂNCII NA ŢIONALE A MOLDOVEI 

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

2012, indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 6.2 la sută, 

diminuându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.8 puncte procentuale. Inflaţia de bază 

anuală a înregistrat o rată de 5.5 la sută, micşorându-se cu 0.5 puncte procentuale faţă de 

nivelul lunii anterioare.  

Datele efective furnizate de BNS cu privire la evoluţia IPC în primele două luni ale 

anului curent corespund cu prognoza inflaţiei a BNM pe termen mediu publicată în Raportul 

asupra inflaţiei nr. 1, februarie 2012.  

Încetinirea ritmului de cre ştere economică la nivel european şi mondial, în condiţiile 

manifestării în continuare a efectelor crizei datoriilor suverane din zona euro, se va răsfrânge 

şi asupra economiei autohtone. Astfel, diminuarea cererii externe, a fluxului de investiţii 

străine şi a volumului remiterilor de peste hotare determină reducerea activităţii economice 

interne, ceea ce nemijlocit va cauza presiuni dezinflaţioniste semnificative. 

Presiunile dezinflaţioniste ar putea fi temperate parţial de efectele majorării 

impozitelor indirecte de la începutul anului 2012 şi de perspectiva privind recolta anului 

curent ca rezultat al condiţiilor meteorologice nefavorabile din ultimele luni înregistrate atât 

în ţară, cât şi în regiune. 

Rata inflaţiei anuale pentru luna februarie 2012 a marcat un nivel de 6.2 la sută, 

diminuându-se cu 0.8 puncte procentuale faţă de luna precedentă, conturând astfel o tendinţă clară 

în acest sens. Rata inflaţiei lunare a consemnat o creştere de 0.6 la sută, fiind determinată de 

majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 1.3 la sută, la cele nealimentare cu 0.2 la sută şi a 

tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.3 la sută. Evoluţia ratei lunare a inflaţiei pentru 

luna februarie 2012 a fost determinată preponderent de majorarea preţurilor la produsele alimentare 

ca urmare a înregistrării unor condiţii climaterice aspre, dar şi a propagării efectelor de runda a doua 

ca rezultat al majorării preţului la gazul din reţea, efectuate în luna octombrie 2011 ce au contribuit 

la majorarea cheltuielilor de producţie.  
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Ritmul anual al inflaţiei de bază1 a marcat pentru ultimele 12 luni un nivel de 5.5 la sută (cu 

0.5 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă). Astfel, începând cu luna septembrie 2011 

se atestă o tendinţă de diminuare a ritmului anual al inflaţiei de bază care poate fi asociată cu o 

creştere a cererii interne şi externe mai moderată odată cu temperarea creşterii venitului disponibil 

al populaţiei în condiții de incertitudine, creată de criza datoriilor suverane din zona euro. În acelaşi 

timp, această tendinţă a fost favorizată de nivelul relativ înalt de apreciere a monedei naţionale faţă 

de valutele principalilor parteneri comerciali. În luna februarie 2012, rata lunară a inflaţiei de bază a 

constituit 0.2 la sută. Această evoluţie a ritmului lunar al inflaţiei de bază a fost determinată, în 

principal, de majorările preţurilor la următoarele subcomponente: servicii pentru igiena personală, 

ediţii tipărite, mobilă, alimentaţie publică şi tricotaje. 

În luna februarie 2012, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 1.3 la sută faţă de 

luna precedentă. Creşterea respectivă s-a produs, în special, din cauza sporirii preţurilor la ouă (cu 

10.2 la sută), legume proaspete (cu 4.5 la sută), băuturi alcoolice (cu 3.8 la sută), peşte şi produse 

din peşte (cu 2.6 la sută) şi fructe proaspete (cu 1.7 la sută).  

Condiţiile climaterice neobișnuit de reci comparativ cu anii precedenți au influenţat 

majorarea preţului la ouă, peşte şi produse din peşte. Totodată, majorarea preţului la băuturile 

alcoolice s-a produs ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor politicii bugetar-fiscale pentru 

anul 2012. 

În luna februarie 2012, preţurile la combustibili au consemnat o creştere minoră de 0.05 la 

sută faţă de luna precedentă ca rezultat al sporirii preţului la carburanţi cu 0.2 la sută. 

După majorările semnificative din lunile octombrie şi noiembrie ca urmare a adoptării noilor 

tarife pentru gazul natural şi energia termică, în ultimele trei luni preţurile reglementate au 

înregistrat o evoluţie moderată. Astfel, în luna februarie 2012, acestea au sporit cu 0.2 la sută 

comparativ cu luna precedentă. Dinamica respectivă a fost determinată de majorarea tarifelor la 

serviciile de sănătate ca urmare a intrării în vigoare a noilor tarife pentru serviciile medicale prestate 

de instituţiile publice sanitare. 

Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza şi în continuare cu vigilenţă 

evoluţiile economice interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea 

corespunzătoare a instrumentelor de politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în 

Strategia politicii monetare pe termen mediu, în vederea asigurării şi menţinerii stabilităţii 

preţurilor. 

                                                 
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. 
Datele elaborate şi publicate începând cu luna ianuarie 2012 sunt calculate de BNS în baza modificării Anexei Nr. 2 a „Metodologiei privind calculul 
indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 
ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). 


