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                     Nesecret 
       

                                                                             Nr. /_______ 
     Către:  INSTITUŢIA PREFECTULUI 

                        

Ref: susţinere material în şedinţa lunară a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru           

Problemele Persoanelor Vârstnice; 

       Stimate domnule Prefect, 

Urmare adresei Prefecturii nr. 320/11.01.2022 înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Galaţi sub nr.   

D327/11.01.2022, vă transmitem materialul solicitat cu tematica de mai sus, în forma scrisă şi în 

format electronic pe adresele indicate, cu respectarea termenului stabilit, 20.01.2022. 

Materialul se refera la aplicarea celor mai importante acte normative cu impact asupra drepturilor        

stabilite şi acordate în materia asigurărilor sociale, respectiv: 

  - Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, publicată în    

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1239/28.12.2021;  

      - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările   

ulterioare; 

  - O .U.G nr. 132/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201/17.12.2021; 

  - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - alte prevederi aplicabile în anul 2022; 

Principalii indicatorii folositi în sistemul public de pensii în anul 2022, sunt: 

I. Incepând cu data de 1 ianuarie 2022, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat este 6.095 lei. 

II. In conformitate cu prevederile art.138 şi ale art.138¹ din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele: 

- 25% - datorată în cazul condiţiilor normale de muncă, de către persoanele fizice care au calitatea de 

angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 
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- 4%  - datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către 

persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 

- 8%  - datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 

263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate 

acestora; 

- 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de 

la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile 

prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

Menţiune: In cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări 

sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă. 

Conform art. 42 alin.(1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 138 din Legea nr. 227/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către 

persoanele fizice care au calitatea  de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de 

asigurări sociale este inclusă şi cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat. 

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de 

asigurare socială este de 25%. 

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în 

cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de 

angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția 

persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții. 

        Mențiune: Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la 

angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile 

prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care 

datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat, sunt scutite de la plata acestei 

contribuţii şi în anul 2022. 

III. În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, nivelul minim al venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială 

este de 2.550 lei, reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

începând cu 1 ianuarie 2022. 

IV.  In anul 2022, valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei, conform art. 86 din Legea nr. 

127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare. 

V. Indicele de corecţie  prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare se menţine la 1.41. 

      Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie. 
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VI. Conform prevederilor HG nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat  

în plată se stabileşte la 2.550 lei. 

VII. Cuantumul ajutorului de deces: 

Începând cu 1 ianuarie 2022, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 318/2021, cuantumul 

ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/20410, cu modificările şi completările ulterioare, este 

următorul:  

      - 6.095  lei  -   în cazul decesului asiguratului sau pensionarului; 

      -3.048 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau  pensionarului. 

VIII. In anul 2022, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 

privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 1.000 

lei. 

IX. Potrivit art. 77 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul 

indemnizaţiei pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de  invaliditate 

reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, drept urmare indemnizaţia de însoţitor pentru anul 

2022 este de 1.269 lei. 

      Alte precizări: 

  Potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) litera f²) şi art. 155 alin (1) litera a¹) din Codul fiscal, aşa cum 

au fost introduse de pct. 11 şi 13 al art. XXIV din O.U.G. nr. 130/2021, Casa Naţională de Pensii 

Publice, prin casele teritoriale de pensii, are calitatea de contribuabili/plătitor de venit la sistemul de 

asigurări sociale de sănătate, în cazul veniturilor din pensii, pentru partea care depăşeşte suma lunară 

de 4000 lei. 

Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% 

asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, 

pentru fiecare drept de pensie. 

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei 

neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

datorată. 

Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse impozitării cu 10%.  

Persoanele fizice, cu venituri din pensii mai mici de 4.000 lei, beneficiază de asigurare în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

    În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în 
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cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

X. Având în vedere dispoziiţiile legislative privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din 

sistemul public de pensii în anul 2022, prevăzut de O.U.G nr. 132/2021, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 1201/17.12.2021, pensionarilor din sistemul public de pensii şi beneficiarilor 

de drepturi prevăzute de legi cu caracter special din evidenţa caselor de pensii, care au domiciliul în 

România sau care fac dovada că locuiesc în România, au beneficiat de un ajutor financiar în luna 

ianuarie 2022, fiind suportat din bugetul de stat, după cum urmează: 

- pentru pensionarii sistemului public de pensii şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter 

special, plătite prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii, ale căror venituri sunt mai 

mici sau egale cu 1.000 lei, un ajutor financiar în cuantum de 1.200 lei; 

- pentru pensionarii sistemului public de pensii şi beneficiarii de drepturi prevazute de legi cu caracter 

special, plătite prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii, ale căror venituri au valori 

cuprinse între 1.001 lei – 1.600 lei, un ajutor financiar al cărui cuantum se calculează ca diferenţă 

între valoarea de 2.200 lei şi veniturile cumulate în plată. 

Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2021 au fost 

plătite din oficiu, odată cu drepturile de pensie aferente lunii ianuarie 2022. 

Având în vedere prevederile mai sus menţionate, precizăm că la nivelul judeţului Galaţi, au beneficiat 

de acest ajutor financiar un număr de 61.503 pensionari din care: 

- 32.136 pensionari sunt beneficiari ai pensiei minime de 1000 lei şi au primit ajutor financiar suma 

de 1200 lei; 

- 29.367 pensionari cu pensia cuprinsă între 1001-1600 lei au primit ajutor financiar până la 

concurenţa sumei de 2200 lei. 

Suma plătită a fost aproximativ de 65.459.843 lei şi a fost suportată din bugetul de stat. 

Măsura este prevăzută în Programul de guvernare 2021-2024 şi a fost menită să vină în sprijinul acestei 

categorii de persoane vulnerabile, în perioada de iarnă, ca sprijin excepţional. 

                                                             

                                                                Cu deosebită consideraţie, 

 

                                                                   Ana Denis ARAMA 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

 


