
PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

LEGE . 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de 
consum lunar 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

Art. I. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 
privind aprobarea coşului minim de consum lunar, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, 
aprobată prin Legea nr. 554/2001, cu modificările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează: 

1. Titlul Ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: . 

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind stNuctuNa coşului minim de consum 
pentru tin trai decent în România" 
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2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. — Se aprobă structura şi componentele coşului minim 

de consum pentru un trai decent, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă." 

3. După articolul 1 se introduce un non articol, articolul 11, 

cu următorul cuprins: 
„Art. 1 1 . — Valoarea coşului minim de consum pentiu un trai 

decent se stabileşte anual de către Institutul Naţional de Statistică şi se 
aprobă prin ordin al preşedintelui acestuia." 

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. — Coşu1 minim de consum pentru un trai decent 

constituie elementul principal de fundamentare a salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată şi a politicii salariale." 

5. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta 
lege. 

Art. II. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 
privind aprobarea coşului minim de consum lunar, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, 

aprobată prin Legea nr. 554/2001, cu modificările ulterioare, precum şi 

cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 

numerotare. 
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Acest pro iect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 

în sedinţa din 3 iunie 2020, în condiţiile art. 77 aim . (2), cu respectarea 
prevederilor art. 76 aim . (2) din Constituţia Ro»aâniei, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

ION — MARCEL CIOLACU 

Rodi
Rectangle
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ANEXĂ 

(Anexa ia Ordonanţa de urgenţd a Guvernuiui nr. 21772000) 

COSUL MINIM DE CONSUM.PENTRU UN TRAI DECENT 

Nr. 
Produs san 

serviciu 

Unitate 
de 

măsură 

Cantitate 
(total familie) 

Cost mediu lunar 
(lei) 

Poziţia în nomeuclatorul IÎ'C 

(1) Alimentaţie 

1.1 Făină kg 3,54 Făină 

1.2 Mălai kg 2,64 Mă1ai 

1.3 Pâine kg 11,87 Pâine 

1.4 Cereale 
(fiilgi) 

kg 1,05 Alte produse din cereale 

1.5 Griş kg 1,15 Griş, arpacaş 

1.6 Paste kg 3,25 Paste iainoase 

1.7 Orez kg 2,90 Orez 

1.8 Porumb kg 0,48 Conserve de legume 

1.9 

Alte produse 
de panificaţie 

(covrigi, 
patiserie, ete) 

kg 2,40 Specialităţi de panificaţie 

1.10 Cartofi kg 9,16 Legume 

1.11 Roşii kg 10 Legume 

1.12 Castraveţi kg 4,49 Legume 

1.13 Ardei kg 5,37 Legume 

1.14 Varză kg 4,28 Legume 

1.15 Morcovi kg 3,60 Legume 

1.16 Vinete kg 1,51 Legume 

1.17 Dovlecei lcg 1,30 Legume 
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1.18 Fasole kg 1,83 Legume 

1.19 Mazăre kg 1,80 Legume 

1.20 

Verdeturi 
(păhunjel, 

mărar, 
leuştean, etc.) 

kg 0,45 Legume 

1.21 
Rădăcinoase 

(păstârnac, 

ţelină, etc.) 
kg 1,18 Legume 

1.22 Ceapă kg 5,38 Legume 

1.23 Usturoi kg 1,04 Legume 

1.24 Ciuperci kg 0,42 Legume 

1.25 Murături kg 1,50 Murături şi varză acră 

1.26 
Bulion de 
rosii 

litri 0,91 Bulion 

1 27 
Compot de 
fructe 

kg 2,09 Compot de fructe 

1 28 
Gemuri şi 

dulceturi 
kg 0,61 Dulceaţă, gem 

1.29 Sue de fructe litri 4,34 Sirop de fructe 

1.30 Mere kg 6,72 Fructe 

1.31 Pere kg 3,76 Fructe 

1.32 Piersici kg 3,31 Fructe 

1.33 Lămâi kg 1,27 Citrice, alte fructe meridionale şi tropicale 

1.34 Portocale kg 2,99 Citrice, alte fructe meridionale şi tropicale 

1.35 Banane kg 5,82 Citrice, alte fructe meridionale şi tropicale 

1.36 
Fructe de 
sezon 
(struguri) 

kg 2,49 Fructe 

1.37 Carne de porc kg 2,67 Carne de porcine 
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1.38 Carne de vită kg 1,94 Carne de bovine 

1.39 
Carne de pui' 
curcan 

kg 3,50 Carne de pasăre 

1.40 Carne tocată kg 0,90 Carne de porcine 

1.41 Cârnati kg 0,89 Salarnuri, cârnati 

1.42 Salam, panzer kg 1,04 Salamuri, cârnati 

1.43 Muşchi file kg 0,84 Specialităti preparate din carne 

1.44 Crenvurşti kg 0,72 Alte preparate din carne 

1.45 Pateu kg 0,26 Conserve din carne 

1.46 Peşte kg 1,78 Pete 

1.47 
Conserve de 
peşte 

kg 0,71 Conserve din peşte 

1.48 Lapte litri 8,59 Lapte 

1.49 Iaurt litri 5,30 Lapte 

1.50 Smântână kg 0,83 Brânză proaspătă de vacă şi smântână 

1.51 Unt lcg 0,49 Unt 

1.52 
Brânză de 
oaie sau capră 

kg 2,54 Brânză (telemea) 

1.53 Brâr ză de 
vacă 

kg 1,90 Brânză (telemea) 

1.54 Caşcaval kg 1,34 Caşcaval 

1.55 Ouă kg 3,06 Ouă 

1.56 
Ulei de 
floarea 
soarelui 

litri 2,08 Ulei comestibil 

1.57 
Ulei de 
măsline 

litri 0,98 Ulei comestibil 

1.58 Margarină kg 0,26 Margarină 

1.59 Dulciuri kg 2,18 Ciocolată, bomboane 

1.60 Zahăr kg 2,25 Zahăr 

1.61 Miere kg 0,65 Miere de albine 

1.62 Borş litri 0,40 Alte produse alimentare 
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1.63 Otet litri 0,18 Alto produse alimentaro 

1.64 Condiniente kg 0,41 Sare şi condimente 

1.65 
"nnbuteliată 

litri 90,94 Băuturi nealcoolice 

1.66 Ceai kg 0,15 Alto produse alimentare 

1.67 Cafea kg 0,42 Cafea 

(2) Îmbrăcăminte şi încălţăminte 

2.1 
Haină de iarnă 

(palton, geacă 

etc.) 

bucăti diferentiat, pe fiecare 
membru al familiei Confectii 

2 2 
Pantaloni de 
iarnă 

Confectii 

2.3 Pulover Tricotaje 

2.4 Fular Tricotajo 

2.5 Mănusi Articole de marochinărie 

2.6 Căciulă Tricotaje 

2 7 Încăltăminte 

do iarnă 
Încălţănvmte din piele 

2.8 
Haină de 
primăvară / 
toamnă 

Confectii 

2.9 
Pantaloni de 
primăvară / 
toamnă 

Confectii 

2.10 Rochie Confectii 

2.11 Fustă Confectii 

2.12 
Încăltăminte 

de primăvară / 
toanulă 

Încălţăminte 

2.13 Cămăşi / 
bluze 

Confectii 
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2.14 
Pantaloni de 
vară (inclusiv 
scArtl) 

Confectii 

2.15 
Încălţăminte 

Încăltăminte 
de vară 

2.16 
Trening 
(îmbrăcăminte 

sport) 
Tricotaje 

2'17 
Încăltăininte 

sport 
Incăltăminte 

2.18 Tricou Tricotaje 

2.19 Ciorapi Tricotaje 

2.20 Pijama Tricotaje 

2.21 
Lenjerie 
intimă 

Tricotaje 

2.22 Curea Articole de marochinărie 

2,23 Papuci de 
casă 

Încăltăminte 

2.24 Geantă Articole de marocbinărie 

(3) Locninţa 

3.1 Costul unei 
locuinte 
decente 
(apartament 
66 m2) 

1 rată lunară, credit bancar Cu 

15% avans, 5,81% DAE, 360 
luni, 1162 euro/metru pătrat ' 

Nu se aplică. Sc actualizează conform formulei: 

cost lunar 
DAB' 

12= 0,85x66xpret_metru_pătratx _360 x curs_valutar 
D 

1 — (1 + 12B') 
pret_metrupătrat se indexează conform prc_hpi_q (Eurostat) 

DAE se actualizează conform N14RL_DAEING (Banca Natională a 
României) 

curs valutar se actualizează conforiu BNR 
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(4) Dotarea locuinţei 

4.1 Pat 

bucăţi 

diferenţiat în fimcţie de 
durata de utilizare a 

frecărui item 

Dormitoare şi camere de tineret 

4.2 Saltea Alto produse de mobilier cu bucata 

4.3 
Set lenjerie 
pat 

Ţesături şi confecţit de uz gospodăresc 

4.4 Pilote Ţesături şi confecţii de uz gospodăresc 

4.5 Porno Ţesături şi confecţii de uz gospodăresc 

4.6 Dulap şifonier Dormitoare şi camere de tineret 

4.7 Noptieră Dormitoare şi camere de tineret 

4.8 13irou Dormitoare şi caniere de tineret 

4.9 Set canapele Hohtri 

4.10 Bibliotecă Biblioteci 

4.11 Covor Covoare 

4.12 
Masă de 
bucătărie 

Bucătărtt 

4.13 
Scaune de 
bucătărie 

Bucătării 

4.14 
Dulap hatne, 
cuier şi 
pantofar 

Alto produse de mobilier cu bucata 

4.15 
Corpuri şi blat 
de lucru 
bucătărie 

Bucătărit 

4.16 
Corpuri de 
ilununat 

Articole electrice pentru iluminat casntc 

4.17 
Dulap Alto produse de mobilter cu bucata 
depozitare 
Dulap penhn 
bate 4.18 Alto produse de mobilier Cu bucata 

4.19 
Galerii 
perdele 

Alto produse de mobilter cu bucata 

4.20 Perdele Ţesături mătase şi tip mătase 
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4.21 Chiuvetă Materials de construcţii si instalaţii 

4.22 Baterie Materials de construcţii si instalaţii 

4.23 Cadă Materiale de construcţii si instalaţii 

4.24 Oglindă Materiale de construcţii si instalaţii 

4.25 Lavoar Materiale de construcţii si instalaţii 

4.26 Set WC Materiale de construcţii Si instalaţii 

4.27 Televizor Televizoare 

4 28 Maşină de 
spălat 

Maşini de spălat rufe 

4.29 Aspirator Aspiratoare de praf 

4.30 Computer Alto aparate electrocasnice 

4.31 Telefon mobil Alto aparate electrocasnice 

4.32 
Frigider cu 
congelator 

Frigidere 

4.33 
Aragaz Cu 

cuptor 
Maşini de aragaz, butelii 

4.34 Uscător de păr Alto aparate electrocasnice 

4.35 Fier de călcat Alto aparate electrocasnice 

4.36 Oale cu capac Articole de menaj din metal 

4.37 Cratite Articole de menaj din metal 

4.38 Tigaie Articole de menaj din metal 

4.39 Ibrice Articole de menaj din metal 

4.40 Polonic Articole de menaj din metal 

4.41 Tăvi de copt Articole de menaj din metal 

4.42 Ceaun Articole de menaj din metal 

4.43 Sfrecurătoare Articole de menaj din metal 

4.44 Sită Articole de menaj din metal 

4.45 Tocător Articole de menaj din alto materials 

4.46 Sucitor Articole de menaj din alto materiale 

4.47 Răzătoare Articole de menaj din metal 
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4.48 
L'nigură de 
lemn 

Articole de menaj din alto materiale 

4.49 
Cuţite de 
bueătărie 

Articole de menaj din metal 

4.50 
Desfăcător 
universal 

Articole de menaj din metal 

4.51 
Set tacâmuri 
(24 bucăţi) 

Articole de menaj din metal 

4.52 
Farfurii 
adânci 

Artieole de menaj din porţelan, faianţă, ceramică 

4.53 
Farfurii 
întinse 

Articole de menaj din porţelan, faianţă, eeramică 

4.54 Farfiuii mici Articole de menaj din porţelan, faianţă, ceramică 

4.55 Platouri Artieole de menaj din porţelan, faianţă, ceramică 

4.56 Boluri Articole de menaj din porţelan, faianţă, ceramică 

4.57 Căni ceramică Articole de menaj din porţelan, faianţă, ceramică 

4.58 
Set pahare apă 
(6 bucăţi) 

Articole de menaj din sticlă şi cristal 

4.59 Faţă de rnasă Prosoape, feţe de masă 

4.60 Becuri (LED) Articole electrice pentru iluminat casnic 

4.61 
Mop cu 
găleată 

Articole de menaj din mase plastice 

4.62 Lighean Articole de menaj din mase plastice 

4.63 
Mătură şi 

fâraş 
Articole de menaj din mase plastice 
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4.64 Prosoape 
Prosoape,feţe de masă 

(5) Clreltuieli cu locuinţa 

5.1 Apă 
metri 
cubi 

12,2 Apă, canal, salubritate 

5.2 
Energie 
electrică 

Nu se aplică 

Energie electrică 

5.3 
Energie 
termică si 
gaze naturale 

Se actualizează 22% (Energie terzrrică) + 78% (Gaze naturale) 

5.4 

Alte costuri 
(salubritate, 
costrrri 
comune) 

Alte servicii comunale 

5.5 

Asigurarea 
obligatorie 
împotriva 
dezastrelor 
naturale 

Nu se aplică: se actualizează conform legislaţiei 

5.6 
Impozit pe 
locuinţă 

Apartament 
A, cu vechime 
şi 50 de 

niveluri 
localitate 

0.2% 

66 m2 în clădire tip 

Nu se aplică: se actualizează conform legislaţiei 

cuprinsă între 30 
ani, cu mai mult de 3 

si 8 apartamente, într-o 
de rangul I, zona B, 

cota de impozitare. 

(6) Produse de uz casnic Si igienă personală 

6.1 
Detergent de 
rufe, pudră 

kg 3,21 Detergenţi 

6.2 
Balsam de 
rufe 

litri 1,42 Diluanţi si alte produse chimice 

6.3 
Detergent de 
vase 

litri 1,05 Detergenţi 
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6.4 

Detergenţi 

pentru 
geamuri, 
podele etc. 

litri 0,33 Diluanţi si alto produse chimice 

6.5 
Dezinfectant 
şi odorizant 
wc 

litri 0,33 Diluanţi si alto produse chimice 

6.6 
Detergent 
pentru 
bucătărie 

litri 0,33 Diluanţi si alto produse chimice 

6 7 

Spray pentru 
curăţat 

suprafeţe, 

mob iii er 

litri 0,33 Diluanţi si alto produse chimice 

6.8 

Detergenţi 
specifici 
(pete, 
covoaro, 
înălbitor etc.) 

litri 0,33 Diluanţi si alto produse chimice 

6.9 Saci de gunoi 
pachete 
de 30 
buc. 

0,50 Articole de menaj din mase plastice 

6.10 
Burete de 
vase 

bucăţi 3 Articole do menaj din mase plastice 

6.11 Lavete bucăţi 2 Articole de menaj din alto materiale 

6.12 
Prosoape de 
hârtie pontru 
bucătărie 

bucăţi 

de 100 
m. 

0,33 Articole do menaj din alto materiale 

6.13 
Folio de 
alurninin 

bucăţi 
de 30 

m. 
0,33 Articole de menaj din alto materiale 

6.14 
Hârtie pentru 
copt 

bucăţi 
de 8 m. 

0,33 Articole de menaj din alto materiale 

6.15 Săpun litri 0,73 Săpun de toaletă 
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6.16 
Set de 
îngrijire a 
unghiilor 

bucăţi 1 set/5 ani Articole de igienă 

6.17 Deodorant bucăţi 
3  pepersoană/an>12

ani
Articole de parfumerie si cosmetică 

6.18 Şampon litri 0,35 Articole de parfumerie si cosmetică 

6.19 
Piepte ne şi 

peric de păr 
bucăi ţ

pieptene 1 pe persoană/ 

5 ani, perie de păr 1 pe 
persoană de sex 
feminin / 3 ani 

Articole de igienă 

6.20 Pastă de dinţi 

tuburi 
de 100 

ml 
1,20 Articole de igienă 

6.21 
Periuţă de 
dinti 

bucăţi 4/ an pe persoană Articole de igienă 

6.22 Apă de gm•ă litri 1,20 Articole de igienă 

6.23 Absorbante 
pachet 
de 10 
buc. 

2,4 Articole tebnico-medicale 

6.24 Servetele 
pachet 
de 15 
buc. 

1 Articole de menaj din alto materiale 

6.25 Spumă de ras 
buc. de 
200 ml. 

1 Articole de parfumerie si cosmetică 

6.26 Lame de ras bucăţi 
2/lună pentru bărbaţi,

1/2 luni pentru femei 
Articole de igienă 

6.27 

Apă de 
colonie, 
loţiune după 

bărbierit etc. 

bucăţi 0,50 Articole de parfiunerie si cosmetică 

6.28 
Parfum şi 
cosmetice 

buget lunar Articole de parfiunerie şi cosmetică 
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6.29 
Hârtie de 
toaletă 

role 4 pe persoană / lună Articole de menaj din alto materiale 

6.30 
Şerveţele 

nazale 
pachete 4 pe persoană/ lună Articole teluiico-medicale 

6.31 
Cremă de 
ghete 

bucăţi 0,50 Diluanţi si alto produse chimice 

(7) Servicii 

7.1 Tuns bărbat 8 on / an Frizerie, cosmetică şi igienă bărbaţi 

7.2 

Coafor femeie 

e 1 ivalent 
vopsire păr) 

6 on / an Coauă, cosmetică şi igienă femei 
$ 

7.3 Tuns băiat 8 on / an Frizerie, cosmetică şi igienă bărbaţi 

7.4 Tuns fată 6 on / an Coafură, cosmetică şi igienă femei 

7 5 
Telefonie 
mobilă 

4 abonamente Abonament lunar telefon mobil 

7.6 
Internet + 
televiziune 

1 abonarnent Abonament radio-TV

7.7 Transport 
2 abonamente adulţi, 

1 abonament elev 
Transport urban ui comtm 

7.8 
Formare 
contniuă 

pentru adulţi 

1 curs pe an/ adult Pregătire şcolară şi extraşcolară, taxe 

(8) Educnţie şi cultură 

8.1 

Rechizite 
(pe r, caiete 
standard, 
stilou etc) Nu se aplică 

Rechizite şcolare

8.2 

Manuale 
şcolare, 

culegeri Si 

caiete speciale 

Cărti şcolare 
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8.3 
Serbările / 
evenimentele 
de sfârsit de an 

Pregătire şcolară şi extraşcolară, taxe 

8.4 
Fondul şcolii şi 

fondul clasei 
Pregătire şcolară şi extraşcolară, taxe 

8.5 
Contributie la 
paza unităţii 

de învătământ 

Pregătire şcolară şi extraşcolară, taxe 

8.6 

Activitate 
extra-
curriculară 

(sport, arte 
etc.) 

pentru rm copil Turism, agrernent şi sport 

8.7 
Program after 
school 

pentru un copil Întreţinere în creşe si grădinile 

8.8 
Excursie de 
recreere 1 excursie pe an pentru flecare copil Turism, agrement, sport 

8.9 Teatru 
4 bilete (2 adulţi + 2 copii) 1 dată Cinematografe, teatre, muzee

la 3 luni 

8.10 Cinema 4 bilete (2 adulţi + 2 copii) 1 dată Cinematografe, teatre, muzee 
la 3 lr.mi 

8.11 Muzeu 
4 bilete (2 adulţi + 2 copii) 1 dată 

la 3 luni 
Cinematografe, teatre, muzee

8.12 

Cărti si alto 
produse 
culturale si 
educative 

bucăţi 2 Cărţi Ueletristică, telmice şi medicale 

(9) Îngrijirea sănătăţii 

9.1 
Trusa 
medicală + 
termometru 

1 Uucată la 5 ani Articole tebnico-medicale 

9.2 Medicamente Nu se aplică Medicamente 
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9.3 
Contraceptive 
(prezervative) 

30 pe an Articole tebnico-medicale 

9.4 Analize 
2 seturi de analize de bază pentru 

fiecare adult la fiecare 3 ani 
Analize medicale, 

consultaţii, tratamente, spitalizare 

9.5 
COr1SUlt 

stomatologic 1/an pentru fiecare membru al 

familiei 

Lucrări stomatologice 

9.6 
Inteivcnţii 

stomatologice 
Lucrări stomatologice

9 
~ Ochelari de 

vedere 
2 de ochelari o dată la 3 ani Articole optice pereclu 

(10) Recreere şi vacanţă 

10.1 
Vacanţă - 
hotel 

1 vacantă / an Cazare hi unităţi hoteliere 

10.2 
Vacanţă - 
transport 

1 vacanţă / an Transport C.P.R. 

10.3 
Vacanţă - 
cheltuieli 
diverse 

1 vacanţă / an 
Nu se aplică. Se indexează după formula: item 10.3=(item 10.1 +item 
10.2)/5 

10.4 
Cafenea, 
restaurant 

11 on! an Alimentaţie la bufete, baruri, berării, cafenele 

10.5 Geantă voiaj 1 / 10 ani Articole de marochinărie 

(11) Fondul de economii al familici 

11.1 
Fond de 
economii 

10% din valoarea totală a 
celorlalte capitole 

Nu se aplică. Se indexează prin recalculare: 10% din valoarea totală 

indexată a celorlalte cap itole 

TOTAL 
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Coşul minim de consum lunar pentru un trai decent, varianta sintetică 

Capitol de cheltuieli 
_....---_..-._..- --- -------.-._.-.-.-..-..-_..__.-.-..-.__._..._..------.....-...._..._...-._._-._.. 

ţie (1) Alimenta . ----...---...-.-..-._.-..--.-..._.-..----._._......-...-....-.-......._.... _—,----...---------.._._..._ ..............----- - 
(2) Imbrăcăminte şi încălţămhite 

lei/lună 

- -- - 

(3) Locuinta 
- ----- ............................................................ .-----.....---------.-._.-..-_....__...-----... 
(4) Dotarea locuinţei 
- ------ ---..._...._ -----------------------------__._.-._.-.-...__ 
(5) Cheltuieli cu locuinţa 

------- -- 
_------..._.__.. 

(6) Produse de uz casnic şi igienă 

personală 

(7) Servicii 
--- -_ _......._..._..__..._.-_..-.-.__..._.-._..._...._.._._.._ ___---------------------------_ 
(8 

) 
Educaţie s- cultură 

(9) Îngrijirea sănătăţii 

___ 

L10 Recreere sr vacanta 
_.~------- _,___ ---..z.V._-------   — 

~11 Fondul de  economii al familiei----~-------. .._._....._....._.,...___....-- ------------- 
TOTAL 

~----__---------- 
--~------------ 

NOTĂ: Cantitălile şi valoarea aferente fiecărei componente a coşului vor fi calculate pentru o familie alcătuită din doi adul(i salariali, de 35-45 de ani, şi 

doi copii în întrelinere, de 12-14 ani şi respectiv 8-10 ani. 
Coşul minim de consum pentru un trai decentse va actualiza periodic prin indexarea componentelor acestuia după cum urmează: 

• pentru produsele şi serviciile de la capitolele (1) Alimentaţie, (2) Îmbrăcăminte şi încălţăminte, (4) Dotarea locuinţei, (5) Cheltuieli cu locuinţa, (6) 

Produse de uz casnic şi igienă personală, (7) Servicii, (8) Educaţie şi cultură, (9) Îngrijirea sănătăţii şi (10) Recreere şi vacanţă se vor actualiza 

preţurile unitare utilizând indicii de preţuri calculaţi de Institutul Naţional de Statisfică, cu uncle excepţii detaliate mai jos. Pentru aceste capitole, 

actualizarea preţurilor se va face utilizând indicii de preţuri pentru fiecare produs sau serviciu în parte, după cum este specificat în prezenta anexa. 

• pentru capitolul (3) Locuinţa, metoda de indexare periodică a costului lunar al unei locuinţe minim decente va ţine cont de trei elemente variabile: 

preţul pe metru pătrat, dobânda anuală efectivă şi cursul de schimb euro/leu. Col din urmă trebuie luat în calcul în condiţiile în care preţurile de 

vânzare şi chiriile sunt de regulă stabilite în euro, şi nu în lei. Formula de calcul pentru costul lunar al unei locuinţe este: 

cost lunar = 0,85 x 66 x preţ_metru_pătrat x 

DAE 
12 x curs valutar 

i 
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Costul lunar poate fi recalculat periodic actualizând componentele variabile după cum urmează: 

- preţul pe metru pătrat se indexează utilizând indicele preţului locuinţelor publicat trimestrial de Eurostat (indicatorul prc_hp(_g). 
- dobânda anuală efectivă se actualizează cu cea mai recentă DAB medic publicată de Banca Naţională a României (indicatorul NI4RL DAEING 
în baza de. date interactivă a BNR). 
- cursul valutar se actualizează Cu cel mai recent curs de referinţă publicat de Banca Naţională a României. 

• la capitolul (5) Cheltuieli cu locuinţa, pentru costul cu încălzirea, indexarea se face ponderat, ţinând cont de ponderile actuale ale celor două 

componente (22% energia termică, 78% gazele naturale). Pentu asigurarea obligatorie şi impozit, se recalculează în funcţie de schimbările 

legislative. 

• la capitolul (8) Educaţie şi cultură, în cazul în care cercetări viitoare vor arăta modificări importante ale cheltuielilor legate de procesul de 
învăţământ, valorile de bază ale itemilor 8.3-8.7 pot fi modificate în funcţie de rezultatele cercetărilor respective. 

• la capitolul (10) Recreere şi vacanţă, itemul 10.3 se calculează în funcţie de valoarea itemilor 10.1 şi 10.2, reprezentând 10% din valoarea 
actualizată a acestora: 

item 10.3 = 
10 

(item 10.1 + item 10.2) 

• pentru capitolul (11), ţinând cont că valoarea fondului de econornii este calculată ca procent din valoarea totală a celorlalte componente ale 
coşului minim de consum lunar pentru un trai decent, fondul de economii se indexează automat, recalculând după aceeaşi formulă, odată cc 
celelalte componente ale coşului minim de consum lunar pentru un trai decent au fost indexate. 

fond de economii = 
valoarea totală indexată a celorlalte componente ale coşului 

10 




