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Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova 
în luna ianuarie 2009 

 
 

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd indicele preţurilor de consum (nivelul inflaţiei) în luna 
ianuarie 2009. Indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2009 faţă de decembrie 2008 a constituit 
99,9%, iar faţă de ianuarie 2008 - 105,7% (informativ: în ianuarie 2008 faţă de decembrie 2007 IPC a marcat 
101,4% şi faţă de ianuarie 2007 – 113,8%). 
 
Descreşterea preţurilor medii de consum cu 0,1 la sută a fost determinată de reducerea preţurilor la produsele 
nealimentare – cu 0,6 la sută,  preţurile la produsele alimentare şi tarifele pentru prestarea serviciilor 
populaţiei fiind în creştere – cu cîte 0,2 la sută (vedeţi anexa). 
 
La produsele alimentare în luna de analiză a fost înregistrată creşterea preţurilor medii de consum la: legume 
proaspete – cu 5,9 la sută (roşii – cu 9,8%, castraveţi – cu 8,8%, morcov – cu 10,4%, ceapă – cu 5,3%), 
cartofi – cu 2,3 la sută, fructe proaspete - cu 1,1 la sută (mere – cu 4,6%), lapte şi produse lactate – cu 0,6 la 
sută (smîntînă şi frişcă – cu cîte 1,4%). 
 
Totodată, în această perioadă faţă de decembrie 2008 s-au redus preţurile la : orez – cu 7,5 la sută, ulei 
vegetal – cu 6,9 la sută, fructe citrice – cu 5,0 la sută, zahăr – cu 4,8 la sută, ouă dietetice – cu 4,4 la sută şi 
produse de morărit – cu 1,2 la sută (crupe – cu 3,6%). 
 
La mărfurile nealimentare în perioada de raport a fost marcată scăderea preţurilor la: combustibil – cu 3,6 la 
sută (carburanţi pentru transport – cu 6,3%, gaze naturale ambalate în butelii – cu 7,1%), materiale pentru 
construcţie – cu 0,5 la sută, confecţii, încălţăminte, televizoare, aparate de telefonie, audiovizuale şi 
electrocasnice – cu cîte 0,2 la sută. 
 
Concomitent au crescut preţurile la: ziare şi reviste – cu cîte 1,7 la sută, covoare şi preşuri – cu 1,1 la sută şi 
medicamente – cu 0,3 la sută. 
 
La serviciile prestate populaţiei în luna ianuarie 2009 a fost înregistrată o creştere a tarifelor la serviciile 
pentru educaţie şi întreţinerea copiilor la creşe şi grădiniţe – cu 3,4 la sută, serviciile prestate de instituţiile 
medicale cu plată - cu 2,4 la sută şi serviciile staţiunilor balneare-sanatoriale - cu 3,7 la sută. 
 
 
Persoană de contact: 
Ana Cucereavîi 
Şeful secţiei statistica preţurilor 
Tel: 73-18-03 
 
 
 
 



 

 

 
Anexă 

 
Rata inflaţiei în ianuarie 2008 

 
Ianuarie 2009 (+/-) faţă 

de: 
Informativ:Ianuarie 2008 

(+/-) faţă de: Mărfuri şi servicii 
Coeficientul 

de ponderare 
(în decimile) Decembrie 

2008 
Ianuarie 

2008 
Decembrie 

2007 
Ianuarie 

2007 
      

TOTAL 10000 -0,1 5,7 1,4 13,8 

      

Mărfuri alimentare 3500 0,2 3,8 2,8 17,1 

Pîine din făină de grîu 278 -1,6 7,1 1,8 18,1 

Legume 350 5,9 -31,1 14,1 21,1 

Fructe 139 1,1 -11,9 5,4 34,6 
Carne, preparate şi conserve 

din carne 690 0,4 26,9 5,3 21,6 

Lapte şi produse lactate 356 0,6 1,6 3,3 27,4 
      

Mărfuri nealimentare 4111 -0,6 1,6 -0,1 10,7 

Confecţii 849 -0,2 4,0 -0,8 10,4 

Încălţăminte 503 -0,2 4,0 -2,8 7,7 

Medicamente 459  0,3 4,6 0,0 15,4 

Combustibil 640 -3,6 -14,3 0,1 12,5 

      

Servicii 2389 0,2 15,5 1,8 14,7 

Servicii comunal-locative 824 0,1 26,8 2,0 22,2 

Încălzire centralizată 87 0,0 86,1 0,0 0,7 

Transportul de pasageri 290 0,0 16,1 2,9 6,2 

Telecomunicaţii 475 0,0 -1,1 0,1 0,2 
      

 
 


