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Actualizare coș minim de consum pentru un trai decent, septembrie 2022 
 
 
 

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat valoarea coșului minim de consum pentru 

un trai decent pentru anul 2022 (luna septembrie).  

 

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna 

Septembrie 2022 este de 8659 lei pe lună față de 7233 lei în luna septembrie 2021, o creștere de +19,7%.  

 

Valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 7112 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți 

fără copii este de 5322 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 3275 lei pe lună. 

 

Recalcularea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de 

Statistică pentru luna septembrie 2022 raportat la luna septembrie 2021.  

 

Creșterea valorii totale a coșului de consum e determinată de creșterea puternică a costurilor pentru capitolele 

(1) Alimentație (+18,8%), (2) Îmbrăcăminte și încălțăminte (+20,9%), (3) Locuința (+31,2%), (5) Cheltuieli cu 

locuința (+34,0%). Chiar dacă eliminăm efectul capitolul 5 (cheltuieli cu locuința) — creșterea dobânzilor are 

un impact puternic asupra costului locuinței și, prin urmare, asupra valorii întregului coș -  valoarea de 

ansamblu a coșului a crescut cu peste 16%. 

 

Coșul de consum pentru un trai decent pentru familia de referință (doi adulți și doi copii), 

actualizare Septembrie 2022 

Capitol de cheltuieli 

Sept. 2021 Sept. 2022 variație 
anuală cost lunar (lei) 

(1) Alimentația 1598 1898 +18.8% 

(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte 706 853 +20.9% 

(3) Locuința 1732 2273 +31.2% 

(4) Dotarea locuinței 234 246 +5.1% 

(5) Cheltuieli cu locuința 552 739 +34.0% 

(6) Produse de uz casnic și igienă personală 256 274 +6.7% 

(7) Servicii 533 563 +5.5% 

(8) Educație și cultură 592 641 +8.4% 

(9) Îngrijirea sănătății 121 132 +9.1% 

(10) Recreere și vacanță 251 253 +0.7% 

(11) Fondul de economii al familiei 658 787 +19.7% 

TOTAL 7233 8659 +19.7% 

 

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru alte familii decât cea de 

referință, actualizare Septembrie 2022 

  cost lunar (lei / familie) 

Capitol de cheltuieli 2 adulți + 2 copii 2 adulți 1 copil 2 adulți 1 adult 



 

 

(1) Alimentația 1898 1579 1157 639 

(2) Îmbrăcăminte și încălțăminte 853 610 352 183 

(3) Locuința 2273 1948 1623 1082 

(4) Dotarea locuinței 246 211 176 117 

(5) Cheltuieli cu locuința 739 634 528 352 

(6) Produse de uz casnic și igienă personală 274 234 195 130 

(7) Servicii 563 514 451 250 

(8) Educație și cultură 641 403 86 50 

(9) Îngrijirea sănătății 132 116 89 52 

(10) Recreere și vacanță 253 217 181 120 

(11) Fondul de economii al familiei 787 647 484 298 

TOTAL 8659 7112 5322 3275 

 

 

Pentru detalii legate de structura și modalitatea de actualizare a valorii coșului minim de consum pentru un 

trai decent, vezi studiul inițial:  

 

Ștefan Guga, Adina Mihăilescu și Marcel Spatari, „Coșul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru 

populația României”, București, 2018, Friedrich-Ebert Stiftung, disponibil online la adresa: 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/14759.pdf 

 

Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție, persoană de contact Victoria Stoiciu, victoria.stoiciu@fes.de, 

telefon 0732845987.  
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