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Domeniul: Prețuri de consum

EVOLUȚIA PREȚURILOR DE CONSUM, ÎN LUNA NOIEMBRIE 2019


În luna noiembrie 2019 prețurile de consum, pe total țară, au crescut, în medie, cu 0,23% comparativ cu
luna octombrie 2019.



Comparativ cu luna decembrie 2018 prețurile de consum au crescut cu 3,60%.



Prețurile de consum, pe total țară, în luna noiembrie 2019 au crescut în medie cu 3,77% comparativ cu
luna noiembrie 2018.
‐ procente ‐

Noiembrie 2019
față de:

Rata medie lunară a inflației,
în perioada 1.I – 30.XI

Octombrie
2019
100,23

Decembrie
2018
103,60

Noiembrie
2018
103,77

Mărfuri alimentare

100,43

104,20

Mărfuri nealimentare

100,12

Servicii

100,15

Total

2019

2018

0,3

0,3

104,90

0,4

0,2

103,02

102,83

0,3

0,4

104,04

104,19

0,4

0,2

Sursa de date: Institutul Național de Statistică

La mărfuri alimentare, pe total țară, prețurile au crescut, în luna noiembrie 2019, cu 0,43% față de luna
precedentă. Creşteri mai mari de prețuri față de luna anterioară s‐au înregistrat la: fructe proaspete cu 4,33%;
carne de porcine cu 2,34%; ouă cu 1,83%; fasole boabe şi alte leguminoase cu 1,68%; preparate din carne cu
1,17%; cartofi cu 0,74%; peşte proaspăt cu 0,68%; brânză de oaie(telemea) cu 0,67%; conserve din carne cu
0,57% . Scădere de preț s‐a înregistrat la citrice şi alte fructe meridionale cu 4,96%.
La mărfuri nealimentare, pe total țară, prețurile au crescut, în luna noiembrie 2019, cu 0,12% față de luna
precedentă. Creşteri mai mari de prețuri s‐au înregistrat la: combustibili cu 0,39%; încălțăminte din piele cu
0,38%; săpun de rufe cu 0,30%; articole de igienă, cosmetice cu 0,21%; confecții cu 0,20%. Scăderi de prețuri
s‐au înregistrat la: energie termică cu 1,55%; frigidere şi congelatoare cu 0,53%; maşini de spălat cu 0,51%;
maşini de aragaz, butelii cu 0,22% şi ceasuri, aparate audio‐video, articole sportive cu 0,05%.
Tarifele pentru grupa servicii prestate populației, pe total țară, în luna noiembrie 2019, au crescut cu 0,15%
față de luna precedentă. Creşteri mai mari de prețuri s‐au înregistrat la: confecționat şi reparat îmbrăcăminte şi
încălțăminte cu 0,38%; îngrijire medicală cu 0,37%; chirie cu 0,31%; igienă şi cosmetică cu 0,26%; telefon cu
0,26%; restaurante, cafenele, cantine cu 0,23%; plata cazării în unități hoteliere cu 0,20%. Scăderi de prețuri
s‐au înregistrat la: transport interurban aerian cu 5,86% şi apă, canal, salubritate cu 0,47%.
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