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C a
KPMG își propune ca o data la 3 ani să efectueze o analiză a 
costurilor fiscale ale unei familii obișnuite din România, luând 
în considerare condițiile reale care afectează viața oricărei 
familii. 

Dacă în cadrul studiului publicat în anul 2019 suma totală de 
taxe și impozite plătite de o familie pe parcursul vieții era de 
aproximativ 3 milioane RON, veți vedea pe parcursul studiului 
actual care este impactul schimbărilor de natură socială și 
economică din ultimii 3 ani asupra sumei totale de taxe și 
impozite plătite de o familie obișnuită din România.
  
Îi mai țineți minte pe Andrei și Andreea? Doi oameni obișnuiți, 
cu un nivel economic mediu în România, care locuiesc într-un 
oraș nici mic, nici mare, poate chiar în Buzău? Ei pot fi 
prietenii tăi, colegii tăi de la birou, sau cei care stau lângă tine 
în autobuz dimineața. Sunt doi oameni cu visuri și planuri de 
viitor, care au decis să își petreacă viața împreună. Povestea 
integrală, actualizată conform ultimelor date disponibile o 
găsiți atașat.

În mod neașteptat, un virus nou 
apărut a schimbat radical 
obiceiurile oamenilor și a 
declanșat o serie de alegeri 
neprevăzute în viața celor doi. 

Deși inițial își doreau un 
apartament, pandemia i-a făcut 
pe tineri să își reconsidere 
decizia. Andreea și Andrei 
lucrează majoritar în program de 
telemuncă, fapt care îi face să se 
gândească la achiziția unei case. 
Cum petrec mai mult timp acasă, 
tinerii consideră că au nevoie de 
mai mult spațiu locuibil în care să 
aibă și un birou și acces la o 
curte pentru relaxare în timpul 
liber. De aceea ei decid să 
achiziționeze o casă, într-un 
complex rezidențial nou, localizat 
în apropiere de orașul în care 
locuiau. Cei doi găsesc o casa de 
100mp perfectă pentru nevoile 

Potrivit datelor furnizate de Ghid 2022. Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent. Județul Buzău, pentru uzul notarilor 
publici precum și în baza ofertelor publicate în mediul on-line

O serie de evenimente au schimbat în mod esențial stilul de viață al celor doi

lor, care are și o mică curte la un 
preț avantajos de 80.000 EUR . 
Pentru achiziționarea acestei 
case, tinerii optează pentru un 
credit ipotecar Prima Casă pe 
care îl vor plăti pentru următorii 
30 de ani.
 
Doi ani mai târziu însă, pe fondul 
liberalizării pieței energetice, 
prețurile la energie cresc 
neașteptat de mult. Cei doi 
resimt o presiune financiară 
crescută, însă hotărăsc să 
păstreze casa, mai ales că acum 
se bucură de curte și copilul lor, 
Cristian. 

Apoi într-o țară vecină izbucnește 
un război. Deși România nu este 
parte în acest război, se resimt 
efecte asupra bugetului familiei 
prin creșterea subtilă însă tot mai 
pregnantă a prețurilor. Energia 

continuă să crească, prețurile la alimente cresc 
și ele, iar viața în general devine mai scumpă.

Cum afectează toate aceste evenimente suma 
totală de taxe și impozite plătite de familie pe 
parcursul vieții? Față de nivelul calculat în cadrul 
studiului publicat în anul 2019, suma totală de 
taxe și impozite plătite a crescut cu 25%. 

Această creștere se referă pe de o parte la 
contribuții salariale și impozit pe venit ca 
urmare a creșterii salariului mediu brut. Pe de 
altă parte se referă la creșterea TVA pe fondul 
majorării cheltuielilor medii lunare pe 
gospodărie și a prețurilor la combustibil, 
electricitate și gaze naturale. Iar nu în ultimul 
rând, se referă la creșterea accizelor, care 
se datorează în parte schimbării ipotezei privind 
nr. de km parcurși anual (locuind în afara 
orașului, am presupus un kilometraj de 14.000 
km/an), dar și creșterii nivelului accizelor. 
Menționăm că în studiul nostru nu am luat în 
considerare plafoanele de preț stabilite de 
statul Român pentru energie electrică și gaze 
naturale. 
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În anul 2019, conform datelor de pe site-ul ANRE, prețul gazului a fost 
în medie de 130 RON/MWh, în timp ce la începutul anului 2022 prețul a 
crescut semnificativ, mediana fiind de aproximativ 750 RON/MWh. 

După izbucnirea războiului din Ucraina, prețul la gaz a continuat să 
crească, atingând un nivel mediu de 999 RON/Mwh și un preț median 
de 845 RON/Mwh spre finalul primului trimestru al anului 2022.

Statul Român a plafonat prețurile facturate pentru clienții casnici 
conform tabelului alaturat:

1 Noiembrie 2021 - 31 Ianuarie 2022 

1 Februarie 2022 - 31 Martie 2022

1 aprilie 2022 - 31 martie 2023 

1 RON/kWh

0,8 RON/kWh

0,8 RON/kWh

0,37 RON/kWh

0,31 RON/kWh

0,31 RON/kWh

Conform datelor publicate pe site-ul ANRE la începutul anului 2022
  
Conform prevederilor legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 
din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
  
Conform prevederilor OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 
consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 - 2022, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta 
Dunării"
  
Conform prevederilor OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie 
electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative din domeniul energiei

Nivel plafonare prețuri la energie electrică și gaze naturale

Perioadă Energie electrică Gaze naturale

Ținând cont de prețurile de mai sus, precum și de nivelul actual al 
prețurilor la gaze naturale și energie electrică, pare că o familie plătește 
lunar cu aproximativ 800 RON mai puțin pentru energie electrică și gaze 
naturale decât ar plăti în absența plafoanelor de preț. 

Anual ar rezulta economii de aproximativ 9.000 RON.

CAS 1.534.500 1.911.813 

Impozit pe venit 398.970 497.071 

Accize 67.283 117.549

Altele (rovinietă) 4.567 4.849 

3,050,417 3.821.240

CASS 613.800 764.725 

TVA 423.181 518.884

Taxe locale 8.118 6.348 

Taxe Total taxe în studiul inițial Total taxe în studiul actual
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eÎntrucât în contextul poveștii noastre am considerat că 
plafoanele de mai sus nu sunt aplicabile, merită să ne 
întrebăm: își mai permit oare cei doi stilul de viață dorit? 
În absența plafoanelor de preț, după efectuarea plăților 
către furnizorii de gaze naturale și electricitate, celor doi 
le-ar fi dificil să mai efectueze și alte cheltuieli în afara 
celor de consum de bază. 

Numai TVA aferentă consumului de gaze naturale și 
electricitate pentru familia noastră pe parcursul întregii 
vieți este de aproximativ 60.000 RON.

În baza calculelor efectuate, presupunând că prețurile 
actuale pentru gaze naturale și energie electrică nu sunt 

CAS 1.534.500 2.245.867 

Impozit pe venit 398.970 583.925 

Accize 67.283 117.549

Altele (rovinieta) 4.567 4.849 

3.050.417 4.375.769

CASS 613.800 898.347

TVA 423.181 518.884

Taxe locale 8.118 6.348 

Taxe Total taxe în studiul inițial Total taxe în studiul actual

subvenționate de către stat, cei doi nu și-ar 
permite rata la creditul pentru casă, sau poate 
pentru a-și împlini visul de a avea o casă, ar trebui 
să renunțe la „micile plăceri”: tutun, alcool, 
călătorii, folosirea mașinii.  

Pentru a putea face față presiunilor asupra 
bugetului familiei, Andrei hotărăște să colaboreze 
cu Glovo 20 de ore pe săptămână, ceea ce aduce 
familiei un venit brut anual suplimentar de 30.000 
RON. Prezentăm mai jos totalul taxelor plătite pe 
parcursul vieții de către familia noastră, luând in 
calcul și acest venit suplimentar.

Dar câte familii oare pot face față presiunilor financiare în același mod? Cu 
siguranță vor fi multe familii pentru care soluțiile de creștere a veniturilor 
familiale vor fi mai restrânse.

Costul crescut al gazelor naturale va avea cu siguranță un impact semnificativ 
în anii ce vor urma asupra comportamentului consumatorilor. Dar oare care vor 
fi direcțiile de schimbare? 
Va deveni energia verde o prioritate pentru consumatorii casnici? 
O instalație fotovoltaică cu o putere de 3 kW, costă aproximativ 7.000 EUR. 

O astfel de instalație poate produce în medie 3.720 kWh/an,  în timp ce 
consumul mediu anual de electricitate este de 3.400 kWh.  Presupunând că 
instalația este racordată la rețeaua electrică, în medie, ar putea produce un 
surplus care are însemna un venit anual de aproximativ 480 RON/an. 

Există și programe de finațare de către Administrația Fondului pentru mediu 
care pot acoperi până la 60-90% din costurile eligibile aferente investiției. 
Totuși, nivelul investiției inițiale, chiar și în contextul acestor programe, rămâne 
prohibitiv pentru multe familii din România.

Pentru a putea face față presiunilor asupra bugetului familiei, Andrei hotărăște 
să colaboreze cu Glovo 20 de ore pe săptămână, ceea ce aduce familiei un 
venit brut anual suplimentar de 30.000 RON. Prezentăm mai jos totalul taxelor 
plătite pe parcursul vieții de către familia noastră, luând in calcul și acest venit 
suplimentar.  
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 În baza cotațiilor prezentate pentru segmental rezidențial pe site-ul e-solar

Ghidul Prosumatorului, site-ul Engie (www.engie.ro)

În baza prevederilor Ordinului 50/2021 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse 
în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând 
prosumatorilor

În cazul vânzării, prețul energiei produse de crosumator, conform Legii 123/2012, forma actualizată la 4.01.2022, 
se va calcula în funcție de prețul mediu ponderat înregistrat în Piață pentru Ziua Următoare (PZU) în luna în care 
a fost produsă energia; în scopul calculului de mai sus, am considerat prețul de 1.5 ROM/kWh;

Site-ul AFM, programele Casa Eficientă Energetic (momentan suspendat) oferă decontarea a 60% din 
cheltuielile eligibile în limita maximă a 70.000 RON și Casa verde fotovoltaice (programul oferă decontarea 
cheltuielilor eligibile în proporție de maxim 90%, în limita sumei de 20.000 RON; 
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mConcluzie

Site-ul APIA

Conform prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic, 2020-2024

Calculul ia în considerare un număr mediu de 14.000 km pe an, un consum de benzină de 6l/100Km 

Calculul acestei sume ia în considerare achiziționarea unei mașini noi Dacia Duster cu motor termic pe benzină, un consum mediu de 6 l/100km și un 
kilometraj anual de 14.000 km pentru o perioadă de 35 ani

Calculul acestei sume ia în considerare achiziționarea unei mașini noi cu motor electric Dacia Spring, și un kilometraj anual de 14.000 km pentru o 
perioadă de 35 ani

O mașină electrică poate fi și ea o soluție avantajoasă pentru 
transportul pe distanțe scurte, de exemplu în oraș. Numărul 
mașinilor electrice din trafic este în continuă creștere, în anul 
2021 înregistrându-se un record în ceea ce privește mașinile 
electrice nou înmatriculate.

Dacă Andrei și Andreea ar lua hotărârea să achiziționeze o 
mașină electrică, ar putea beneficia în cadrul programului Rabla 

Multe dintre familiile din România au resimțit o presiune financiară crescută pe fondul creșterii 
prețurilor la energie electrică, gaze naturale și combustibil. Și toate acestea în contextul 
plafoanelor de preț existente la energie electrică și gaze naturale. 

Retragerea acestor plafoane în contextul actual ar putea duce în cazul unor gospodării la 
eliminarea unor categorii de cheltuieli, ceea ce ar duce în final la reducerea taxelor plătite către 
stat. În cazul altor gospodării, ar putea duce la suplimentarea veniturilor familiale ca urmare a luării 
unei ocupații suplimentare (de ex. prin intermediul Glovo, Uber, Bolt, etc), ceea ce ar duce în final 
la creșterea taxelor plătite către stat.

Dacă în urmă cu 3 ani taxele plătite de-a lungul vieții pentru o familie cu un copil era de 3.000.000 
RON, acum aceeași familie ar plăti 3.800.000 RON sau chiar 4.300.000 RON dacă unul dintre 
membrii familiei are un venit suplimentar din al doilea job. 

Pentru a permite cititorilor noștri să-și formeze o opinie, prezentăm în continuare o serie de 
elemente comparative, bazate pe informații privind achizițiile publice recente, ținând cont de 
prețul de acordare final al licitațiilor cu instituții ale statului. La un nivel al taxelor plătite de-a lungul 
vieții de 3.800.000 RON, statul ar putea investi suma totală în una din următoarele categorii:

Toate acestea fiind spuse, întrebarea rămâne care va fi implicarea statului în anii ce vor urma? Către ce 
proiecte vor fi redirecționate taxele colectate de stat? Vor influența aceste măsuri alegerile cetățenilor? 
Cum vor fi viețile noastre în următorii 5 sau poate chiar 10 ani? Rămâne de văzut ce ne va aduce 
următorul studiu!

Plus de un Ecotichet de 51.000 RON.  Această schimbare de 
mașină le-ar putea aduce economii anuale de aproximativ 3.800 
RON   comparativ cu mașina lor anterioară datorită renunțării la 
combustibilul fosil.

Costul fiscal al unei masini cu motor termic pe benzină în contextul 
studiului actual este de aproximativ 107.000 RON,  în timp ce costul 
fiscal al unei mașini electrice este de aproximativ 37.000 RON. 

Totuși, chiar dacă aceste opțiuni pot aduce beneficii și potențiale 
economii, ele nu rezolvă problema prețului crescut al încălzirii cu 
gaz. În absența plafonării actuale,  rămâne de văzut ce soluții vor 
avea cetățenii români în iernile următoare. 

Chiar dacă subvenționarea prețurilor la gaze naturale și energie 
electrică nu vor fi susținute pe termen lung, o serie de alte măsuri 
ar putea fi adoptate pentru a susține populația.

10 echipamente de control cu Raze X;

1 echipament de radiodiagnisticare tip computer tomograf;

13 echipamente pentru urgențe cardiovasculare și toxicologice;

6 autogunoiere compactoare;

5 automăturătoare;

Modernizarea a 2 km de drum județean;

472 de stâlpi de iluminat cu panouri solare;

Modernizarea a 20 m de pod județean.
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pcostului fiscal al unei  familii 
cu un copil în România

Povestea

Andrei si Andreea sunt doi oameni 
obișnuiți, cu un nivel economic mediu în 
România, care locuiesc într-un oraș nici 
mic, nici mare, poate chiar în Buzău. 

La vârsta de 20 de ani, tinerii se 
angajează, câștigând primul lor salariu. 
Fiecare dintre ei va câștiga un salariu 
mediu brut lunar pe economie.  Atunci 
când termină facultatea Andreea se va 
angaja la una din cele mai mari bănci 
locale. Andrei se va angaja ca inginer în 
mediul privat, la o fabrica în oraș. Cei doi 
vor lucra în același loc întreaga carieră. 

În ceea ce privește consumul, vom utiliza 
ca valori de referință coșul de cumpărături 

mediu.  Acesta acoperă nevoile de bază 
ale unei familii (mâncare, îmbrăcăminte, 
transport, cheltuieli legate de sănătate, 
cheltuieli legate de locuință, apa, gaz 
natural, curent electric, etc.).

Pentru a reflecta realist nivelul de 
cheltuieli ale acestei familii, am adăugat o 
sumă suplimentară pentru consumul de 
combustibil, tutun și alcool. De-a lungul 
anilor se mai adaugă și cheltuieli cu un 
aspect ocazional sau temporar, ca de 
exemplu chiria, ratele de leasing, ratele de 
credit, impozitele și taxele locale, precum 
și alte ajustări. 

La vârsta de 23 de ani, tinerii se mută 
împreună, într-o garsonieră, cu o chirie 
lunară de 800 RON,  urmând sa petreacă 
aici următorii 5 ani.

Andrei si Andreea fiind dedicați carierei, 
vor fi promovați de-a lungul timpului si vor 

beneficia de creșteri salariale. Fiecare va fi 
promovat și va beneficia de creșteri 
salariale la intervale succesive de 5 ani, 
următoarele 8 creșteri de 5% fiecare. Din 
când în când, pe parcursul vieții, cei doi 
vor apela la un card de cumpărături.

Așadar, cei doi tineri hotărăsc să își 
întemeieze o familie și astfel vor declanșa 
o serie importantă de evenimente pentru
povestea lor. Când împlinesc 27 de ani,
cei doi se vor căsători. După o frumoasă
petrecere alături de rude și mulți prieteni,
cuplul va păstra un cadou bănesc de
10.000 RON, sumă pe care o vor
economisi.

Un an mai târziu cei doi vor lua o nouă 
decizie. 

Deși inițial își doreau un apartament, 
pandemia i-a făcut pe tineri să își 
reconsidere decizia. Andreea și Andrei 

lucrează majoritar în program de telemuncă, 
fapt care îi face să se gândească la achiziția 
unei case. Cum petrec mai mult timp acasă, 
tinerii consideră că au nevoie de mai mult 
spațiu locuibil în care să aibă și un birou și 
acces la o curte pentru relaxare în timpul 
liber. 

De aceea ei decid să achiziționeze o casă, 
într-un complex rezidențial nou, localizat în 
apropiere de orașul în care locuiau. Cei doi 
găsesc o casă de 100mp perfectă pentru 
nevoile lor, care are și o mică curte la un preț 
avantajos de 80.000 EUR. 

Pentru achiziționarea acestei case, tinerii 
optează pentru un credit ipotecar Prima Casa 
pe care îl vor plăti pentru următorii 30 de ani.

Când cei doi împlinesc 29 de ani, familia 
noastră se va extinde. Cei doi se vor bucura 
de nașterea primului și singurului lor copil, 
Cristian.  

Potrivit datelor furnizate de INS

Conform comunicatelor de presă INS privind nivelul și structura cheltuielilor trimestriale în anul 2021, sumă calculată ca medie anuală a cheltuielilor trimestriale pe gospodărie.

Calculat în baza propriei analize, pornind de la comunicatele de presă INS pentru anul 2021

Estimat în baza analizei anunțurilor publicate în mediul on-line

Potrivit datelor furnizate de Ghid 2022. Studiu de piață care conține valori informative consemnate pe piața imobiliară specifică anului precedent. Județul Buzău, pentru uzul notarilor publici precum și în baza ofertelor publicate în mediul on-line
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Pentru a putea face 
față presiunilor 
asupra bugetului 
familiei, Andrei 
hotărăște să 
colaboreze cu Glovo 
20 de ore pe 
săptămână, ceea ce 
aduce familiei un 
venit brut anual 
suplimentar de 
30.000 RON.

Urmează ca familia să se 
bucure de o viată liniștită 
și obișnuită.

În anul următor cei doi își voi cumpără o 
mașină second-hand de la o persoană 
fizică având neapărată nevoie de un 
transport între locul de muncă și casă. 
Pentru achiziția acesteia, vor apela la un 
credit de nevoi personale în valoare de 
50.000 RON , pe o perioadă de 5 ani. 

Cei doi păstrează această mașină pe o 
perioadă de 10 ani, după care o vor casa 
prin programul Rabla, obținând astfel un 
tichet valoric de 6.000 RON.  Vor utiliza 
acest tichet pentru a achiziționa o mașină 
nouă,  de data aceasta în leasing, pe o 
perioadă de 5 ani. 

Pentru a achita avansul de 20% își vor 
folosi economiile. Cu această ocazie, vor 
încheia și o asigurare CASCO, pe care 
însă o vor păstra numai până la finalizarea 
ratelor de leasing. 

Vor merge anual în două concedii în afara 
orașului, de obicei unul la mare și unul la 
munte  ; după 14 ani, familia își va 
suplimenta bugetul de călătorii cu 50%; 

Își vor rezerva o parte din venit și din timp 
pentru divertisment: o ieșire lunară la 
restaurantul lor preferat și o piesă de teatru 
sau un film;

Cheltuielile lunare ale familiei sunt cele 
obișnuite: Andrei fumează moderat (nu 
depășește 10   țigări pe zi) și împreună cei 
doi au un consum mediu de alcool,  familia 
cumpără mâncare și își achită utilitățile. 

Cristian va sta cu părinții lui până la vârsta 
de 19 ani, când părăsește casa părinților, 
plecând la facultate. 

După plecarea lui Cristian, cei doi hotărăsc 
să călătorească mai mult, dublând bugetul 
alocat până atunci călătoriilor.
 
La vârsta de 50 ani, cei doi își vor renova 
casa, investind în renovare 10.000 EUR. 
Folosesc cu această ocazie economiile din 
ultimii ani.

Așa cum se petrece în orice familie, și în 
familia noastră va avea loc un eveniment 

Conform rapoartelor publicate de DRPCIV, Volkswagen 
este marca înmatriculată cel mai des la mașini 
second-hand. 

Potrivit Ordinului nr.180 din 2 februarie 2022, privind 
ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului auto național 2020-2022

Conform datelor publicate pe site-ul Asociației 
Producătorilor și Importatorilor de Automobile, în anul 
2021 și în primul trimestru din anul 2022, modelul de 
mașină clasic cu cel mai mare număr de înmatriculări 
este Dacia Logan

Estimat în baza datelor publicate de Eurostat referitor la 
cheltuielile totale efectuate pentru turism de către 
români și numărul de turiști români  

Estimat în baza informațiilor publicate de Institutul 
Român pentru Evaluare și Strategie (IRES)

Estimat în baza informațiilor publicate de World Health 
Organization (WHO)
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tragic, cu puternic impact emoțional, dar și 
patrimonial. Când Andrei împlinește 52 de 
ani, ca urmare a decesului părinților lui, va 
primi moștenire un apartament cu două 
camere în centrul orașului. 

După o dezbatere serioasă, cei doi vor lua 
hotărârea să-l vândă. Vor găsi destul de 
repede un cumpărător care să le ofere o 
sumă de 60.000 EUR.  Cei doi dăruiesc 
jumătate din suma lui Cristian. Restul de 
bani le rămân lor și îi păstrează pentru anii 
de pensie.    
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După ce se pensionează, atât Andrei cât și 
Andreea vor câștiga pensia medie lunară pe 
economie de 1.666 RON.

Vor mai ieși în oraș la restaurant și vor 
continua să meargă la teatru sau film, însă 
vor renunța la concedii, bugetul lor fiind mai 
restrâns. Hotărăsc să renunțe și la mașină, 
pe care i-o dăruiesc lui Cristian. 

Ca urmare a unor probleme de sănătate, 
Andrei renunță la fumat. Andrei și Andreea 
primesc periodic un ajutor material de la 
Cristian, de aproximativ 5.000 RON/an. Cei 
doi se vor bucura în continuare de o viață 
liniștită, împreună, își vor vizita prietenii și vor 
fi vizitați la rândul lor de nepoți.

Povestea noastră va lua sfârșit când cei doi 
împlinesc 80 ani.  

Contact

Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt destinate a se adresa condiţiilor specifice unei anumite persoane fizice sau juridice. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de actualitate, nu există nici o garanţie că aceste informaţii vor fi corecte la data la 
care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte în viitor. Nu trebuie sa se acţioneze pe baza acestor informaţii fără o asistenţă profesională competentă în urma unei analize atente a circumstanţelor specifice unei anumite situaţii de fapt.

Numele KPMG și logoul KPMG sunt mărci înregistrate utilizate sub licență de firmele membre independente ale organizației gobale KPMG. 

© 2022 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu răspundere limitată la garanții. Toate 
drepturile rezervate.

Povestea este construită în baza informațiilor statistice disponibile pe INS, Eurostat, World Health Organization sau alte surse statistice cu o reputație bună (de ex. privind salariul mediu pe țară, vârstă medie la angajare, coșul de cumpărături mediu pentru gospodării cu 2, 
respectiv 3 membri, vârsta medie de căsătorie, diferența de vârstă între soți, vârstă naștere copil, speranța de viață etc.), precum și alte surse publice (de ex. consum mediu zilnic de țigări, consum mediu alcool, consum mediu combustibil, etc.). Am eliminat influența inflației și 
schimbările legislative istorice. Am utilizat nivelul impozitelor și taxelor aplicabil la 31.12.2021 pentru întreaga perioadă analizată. Calculul ratelor bancare a fost efectuat utilizând calculatorul disponibil pe site-ul a două dintre cele mai mari instituții bancare din România. Calculul 
taxelor este realizat pe baza condițiilor legislative în vigoare la data de 31.12.2021.

Potrivit datelor furnizate de Ghid 2022. Studiu de piață care 
conține valori informative consemnate pe piața imobiliară 
specifică anului precedent. Județul Buzău, pentru uzul notarilor 
publici

Conform studiului publicat de Institutului National de Statistica 
privind numarul de pensionari și  pensia medie lunară în anul 
2021
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