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Către:   Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
   Direcția Generală Administrație Publică 
   Domnului Director General Daniel-Iustin MARINESCU 
Referitor la:  Indicele inflației afișat pe pagina de internet a ministerului 
 

Stimate domnule Director General, 

Mă adresez dumneavoastră cu o problemă de ordin tehnic, pe care îmi exprim credința că o putem rezolva 
la nivelul nostru, tot tehnic. 

Este vorba despre corecta utilizare a ratei anuale (și nu a ratei medii anuale) a inflației, în procedura 
de indexare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, implicit despre corecta afișare a acesteia pe 
pagina de internet a ministerului dumneavoastră. 

 

Potrivit art. 491 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX – Impozite și taxe locale, 
cu modificările și completările ulterioare, „(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care 
constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele 
respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata 
inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice 
și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.” 

Cu privire la rata inflației pentru anul 2021, documentul postat pe site-ul MDLPA, în spatele link-ului 
care are în titlu sintagma „Rata inflației 2021 - 5,1%”, face trimitere la Comunicatul nr. 17/14 ianuarie 
2022 al INS – Institutul Naţional de Statistică, document cu o complexitate de informaţii şi îndrumări 
metodologice pentru interpretarea corectă a cifrelor. 

Astfel, din Comunicatul INS rezultă următoarele: 

- Rata medie a a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2021 – decembrie 2021) faţă de 
precedentele 12 luni (ianuarie 2020 – decembrie 2020), calculată pe baza IPC, este cea de 5,1%. 

- Indicele preţurilor de consum (IPC) decembrie 2021 faţă de decembrie 2020 = 108,19 

- Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 este 8,2% 

Potrivit Precizărilor metodologice ataşate Comunicatului INS: 

- „Rata anuală a inflaţiei - creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă de aceeaşi 
lună a anului precedent. Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele 
preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna corespunzatoare a anului precedent, calculaţi 
faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100.”.  

Rezultă că rata anuală a inflaţiei pentru anul 2021 este, obţinută din indicele preţurilor de consum 
(IPC) decembrie 2021 faţă de decembrie 2020, respectiv 108,19, din care, prin scăderea 100 rezultă 
8,19%, respectiv, rotunjit, 8,2%, așa cum precizează și comunicatul INS. 

http://www.secretarigenerali.ro/
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/Adresa_INS_2021.pdf
https://insse.ro/cms/ro/content/indicele-preturilor-de-consum-ipc-80
https://insse.ro/cms/ro/content/indicele-preturilor-de-consum-ipc-80
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- Rata medie anuală a inflaţiei - creşterea preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent. 
Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al preţurilor dintr-
un an şi cel al anului precedent, din care se scade 100. La rândul lor, indicii medii ai preţurilor din cei 
doi ani se determină ca medii aritmetice simple ale indicilor lunari din fiecare an, calculaţi faţă de 
aceeaşi bază (octombrie 1990 = 100). 

 

Raportat la prevederile art. 491 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este deasupra 
oricărei îndoieli faptul că indicele care trebuie luat în calcul la indexarea impozitelor şi taxelor este 
rata anuală a inflaţiei (8,19%) care arată creşterea reală a preţurilor în luna decembrie curent, faţă de 
decembrie anterior, şi nu rata medie anuală a inflaţiei, care se calculează ca medie a celor 12 rate medii 
lunare ale inflaţiei din timpul anului, indicator cu caracter fluctuant, care descrie „starea de agitaţie 
inflaţionistă” de pe parcursul anului, cu 12 creşteri şi scăderi mediate într-un singur indicator. 

 

Față de cele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a dispune corectarea titlurilor linkurilor 
către informațiile anuale despre rata inflației, în sensul că, fie (1) se elimină cu totul indicarea indicelui 
de inflație din titlu, fie (2) se indică informația corectă, pentru fiecare an fiscal în parte, întrucât eroarea 
se regăsește în mod similar și la anii precedenți.  

Situația actuală este de natură a genera neclarități, erori în adoptarea hotărârilor de indexare a ITL, 
precum și potențiala prejudiciere a bugetelor locale, din eroare, prin utilizarea la indexare a unui 
coeficient inferior celui prevăzut de Codul fiscal în vigoare. 

 

Cu deosebită considerație, 

PREȘEDINTELE CPSGCoR, 
Dan CÂRLAN, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TARCĂU, JUDEȚUL NEAMȚ 
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