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C a s a  n a ţ i o n a l ă  d e  p e n s i i  p u b l i c e

Casa Judeteana de Pensii Bacau 

Analiza impactului  modificărilor  legislative privind sistemul public de pensii

1. In d e xa re a  v a lor i i  punctulu i  de pensie ( a r t . 1 0 2 ,  Legea n r . 26 3/20 10)

Valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata medie anuala a 

inflaţiei, la care se adauga 50% din creşterea reala a câştigului salarial mediu brut 

realizat.

începând cu anul 2013, indicatorii prevăzuţi la alin. (2), utilizati la stabilirea valorii 

punctului de pensie pentru anul următor, sunt cei definitivi, cunoscuţi in anul curent 

pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul National de Statistica.

In situatia in care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (2) are valoare negativa, la 

stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva.

In situatia in care indicatorii prevăzuţi la alin. (2) au valori negative, se pastreaza ultima 

valoare a punctului de pensie.

Majorarile anuale ale valorii punctului de pensie prevăzute la alin. (2),  (5) si (6) 

reprezintă praguri minime. Valori superioare ale punctului de pensie pot fi stabilite prin 

legea anuala a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederi lor Legii 

responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, si in concordanta cu strategia 

fiscal-bugetara corespunzătoare.

Evoluţie valoare punct pensie:

Data Valoare Act normativ
01.01.2016 871,7 lei (+5%) OUG nr.57/09.12.2015 

Legea nr.340/18.12.2015
01.01.2017 917,5 lei (+5,25%) OUG nr.99/15.12.2016
01.07.2017 1.000 lei (+9%) OUG nr.2/06.01.2017
01.07.2018 1.100 lei (+10%) OUG nr.82/08.11.2017
01.09.2019 1.265 lei (+15%) Legea nr.47/11.03.2019
01.09.2020 1.775 lei (+40%) Levea nr. 127/08.07.2019
01.09.2021 1.875 lei (+5,6%) Leqea nr. 127108.07.2019

(raportat  la data de 01.01.2016, valoarea punctului de pensie a inregistrat o creştere cu 
45% in intervalul 2016 - 2019, respectiv va inregistra o creştere cu 115% pana la finele 
anului 2021 raportat  la ianuarie 2016)
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2 . Indicele de corecţie

Potrivit art.170 din Legea nr.263/2010, pentru persoanele inscrise la pensie începând cu 

data de 01.01.2011, la punctajul mediu anual determinat potrivit legii se aplica un indice 

de corecţie calculat ca raport intre 43,3% din câştigul salarial mediu brut  realizat si 

valoarea unui punct de pensie in vigoare la data inscrierii la pensie, actualizata cu rata 

medie anuala a inflaţiei pe anul 2011.

începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin. (1) ,  este cel 

definitiv, cunoscut in anul precedent celui in care se deschide dreptul la pensie pentru 

anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul National de Statistica.

Indicele de corecţie se aplica o singura data, la inscrierea iniţiala la pensie.

In situatia in care indicele de corecţie rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (1) si 

(2) este mai mic decât cel precedent calculat, se pastreaza acesta din urma (alineat  

introdus prin Art icolul  I din LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017, publicata in MONITORU L  
OFICIAL nr. 504 din 30 iunie 2017)

Evoluţie indice corecţie 2016 - 2019:

Data Valoare indice corecţie Act normativ

01.01.2015 1,07 Legea nr. 187/29.12.2014

01.01.2016 1,09 Legea nr.340/18.12.2015

01.01.2017 1,14 Legea nr.7/16.02.2017

01.07.2017 1,05* Legea nr.7/16.02.2017
1,14* Legea nr. 160/30.06.2017

01.01.2018 1,15 Legea nr.3/03.01.2018

01.01.2019 1,20 OUG nr.114/28.12.2018

*potri v i t  Legii  n r . 16 0/ 3 0 .0 6 .2 0 1 7  p r i n  dero gare  de la p r e ve d e r i le  legi i  n r . 7/20 17 in 

anul 2 0 1 7  indicele de corecţie  a fo s t  de 1,14 ( inclusiv  p e n t ru  interva lu l  iulie-  
d e ce m brie )

3. Indemnizaţia sociala pentru pensionari (pensia sociala minima garantata)

Potrivit OU G  nr.6/2009 beneficiaza de pensia sociala minima garantata pensionarii 

sistemului public de pensii cu domiciliul in Romania, indiferent de data inscrierii la 

pensie, daca nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat in plata, se situeaza sub 

nivelul pensiei sociale minime garantate.
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In d e m n iza ţ ia  sociala penstru pens iona ri  = nivelul  pensiei  sociale min im e g a r a n t a t e  - 
nivelul  pensiei  st abil i te  p o t r i v i t  Legii  n r . 263/2010**.

**ln situatia persoanelor care beneficiaza, prin cumul,  atat de unul sau mai multe  

drepturi  de pensie din sistemul public,  cat si de pensie din sisteme neintegrate acestuia, 
precum si de drepturi  stabilite si plătite de sistemul public de pensii in baza unor legi 
speciale, la acordarea indemnizaţiei  sociale pe ntru pensionari se are in vedere nivelul  
cuantumuri lor  insumate ale tuturor acestor venituri.

Prin excepţie, incepand cu data de 1 iunie 2017 ,  respectiv 29 iulie 2019,  la acordarea  

indemnizaţie i  sociale pentru pensionari,  nu mai sunt avute in vede re  drep turi le  

băneşti acordate in temeiul  Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii si 
sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război, al Legii n r .4 4/1 99 4 privind 

veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, al 

Legii n r . 49/1999 privind pensiile IOVR, respectiv al Decretului  Lege nr.  118/1990  

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 (masura a determinat majorarea venituri lor  

lunare incasate de persoanele care beneficiaza si de indemnizaţie sociala pentru  

pensionari si de prevederi le actelor normative enumera te) .

Indemnizaţia sociala pentru pensionari se suporta de la bugetul  de stat.  

Evoluţie pensie sociala minima garantata 2016-2019

Data Valoare Act normativ

01.01.2015 400 lei Legea nr.186/29.12.2014

01.03.2017 520 lei OUG nr.2/06.01.2017

01.07.2018 640 lei OUG nr.82/08.11.2017

01.09.2019 704 lei Leqea nr.47/11.03.2019

Număr beneficiari de indemnizaţie sociala pentru pensionari la nivelul Jud. Bacau:

Perioada

Pensionari din sistemul public 
(Asig. Soc. De STAT)

Pensionari agricultori

Număr beneficiari
Valoare medie 

suportata de la BS 
(lei)

Număr beneficiari
Valoare medie 
suportata de la 

BS (lei)
01.2015 11.235 106 3.845 80
03.2017 25.038 168 7.916 118
07.2018 27.799 215 7.353 154
09.2019 25.635 247 6.270 150
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5. Legea n r . 1 55/2016

începând cu 23.07.2016 a fost modificata formula de calcul a pensiei pentru cei care se 

inscriu la pensie si au lucrat in mine (subteran) si zonele I / I de expunere la radiaţii, in 
sensul ca la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza un stagiu de cotizare mai 

mic, rezultând astfel un cuantum mai mare al pensiei.

De prevederile legii nr. 155/2016 beneficiaza, la cerere,  si persoanele ale căror drepturi 

de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 si data intrării in vigoare a legii 

(23.07.2016).

6. Legea nr. 142/12.07.2016 si Legea n r . 2 1 6 / 1 7 . 1 1.2017

începând cu 17.07.2016 a intrat in vigoare Legea n r . 142/2016 prin care au fost diminuate 

procentele de penalizare a cuantumului pensiei anticipate parţiale in cazul persoanelor 

inscrise la pensie incepand cu 17 iulie 2016 (anterior penalizarea maxima era 45%, prin 

apariţia Legii n r . 142/2016, penalizare maxima este de 30%).

Prin Legea nr.216/2017 (intrata in vigoare la 23.11.2017), s-a creat posibilitatea ca si 
beneficiarii de pensie anticipata parţiala cu drepturi deschise in intervalul 01.01.2011- 

16.07.2016 sa solicite recalcularea pensiei cu diminuarea procentului de penalizare 

potrivit dispoziţiilor intrate in vigoare la 17.07.2016.

In prima luna de la intrarea in vigoare a Legii nr.216/2017 au fost depuse 425 de solicitări 

de recalculare.

7. Recalculare grupe superioare de munca  

Legea nr. 192/07.07.2015

Potrivit art. 1691 din legea nr.263/2010 introdus prin legea n r . 192/2015, pensionarii 

sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei 

a n te r io a r e  d a te i  de 01 .0 1 .2 0 1 1  si care, conform prevederilor legale in vigoare, nu au 

beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform OUG nr. 100/2008, Legii 

n r .218/2008, prevederilor art. 169 din Legea nr.263/2010, precum si de majorarea 

punctajului pentru perioadele realizate in condiţii speciale dupa data de 1 aprilie 2001, 

au beneficiat de creşterea punctajelor anuale realizate in perioadele in care au 

desfasurat activitati incadrate in grupa I, a ll-a de munca, respectiv in condiţii 

deosebite/speciale de munca, dupa cum urmeaza:
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a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri de munca 

incadrate in grupa I de munca sau in locuri de munca incadrate in condiţii speciale;

b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri de munca 
incadrate in grupa a 11-a de munca sau in locuri de munca incadrate in condiţii deosebite.

In cazul persoanelor mai sus mentionate, la numărul total de puncte realizate de acestea 

pana la data recalculării s-a adaugat numărul de puncte corespunzător majorarii 

rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) din art. 1691, la determinarea 

punctajului mediu anual utilizandu-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, 

corespunzătoare fiecărei situatii.

In situatia in care, in urma aplicarii prevederilor legale, a rezultat un punctaj mediu 

anual mai mic, s-a mentinut punctajul mediu anual si cuantumul aferent aflat in plata 

sau cuvenit  la data recalculării.

Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) -(5)din art. 1691 Legea nr.263/2010 s-au 

plătit incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Pana in momentul  de fata, la nivelul CJP bacau au fost emise un număr de 1.757 de 
decizii in aplicarea prevederilor Legii nr. 192/2015.

Legea nr .2 21 / 2 0 18

Legea nr.221/27.07.2018, intrata in vigoare la data de 0 2 . 0 8 .2 0 1 8 ,  a adus modificări şi 

completări la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii, avand doua categorii  

de dispoziţ ii ,  respectiv:

>  dispoziţii care vizeaza persoanele care au solicitat deschiderea dreptur i lor  de 

pensii incepand cu data intrării in vigoare a actului normativ in discuţie, atat din punct 

de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cat si din punct de vedere al 

stagiului complet  de cotizare care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual;

>  dispoziţii care vizeaza anumite  categorii de pensionari cu drep turi  in plata, care 

vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea - la determinarea 

punctajului mediu anual - a unui stagiu complet  de cotizare mai mic decât cel utilizat 

iniţial.

Sunt av ute  in ve de re :

I. persoanele care au realizat un n um ă r determinat de ani in condtiile fostei grupe I

de munca (anterior datei de 01.04.2001) si in condiţii speciale de munca, pentru care 

varsta standard de pensionare se reduce cu 1 pana la 12 ani, in funcţie de numărul de 
ani de stagiu de cotizare realizaţi in aceste condiţii, sub rezerva reaiizarii  stagiului  

complet  de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010
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II. anumite categorii socio-profesionale care sunt incadrate in condiţii speciale de 

munca si care beneficiaza de o redu ce re  mai mare de 12 ani a vârstei standard de 

pensionare, precum si de un cu an tum majorat  al pensiei prin utilizarea - la 

determinarea punctajului mediu anual - a unui stagiu complet  de cotizare mai mic decât 
cel general; sub rezerva realizării  unui anumit  număr de ani lucraţi in aceste locuri de 

munca;

III. pensionari care au beneficiat de majorarea prevăzută la a r t .169'1 si care - pana la 

data de 3 1 . 1 2 .2 0 1 5  - au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea unui stagiu 

de cotizare mai mic decât cel general, datorită unor reglementari  cu caracter special sau 

a dispoziţi i lor unor hotarari judecătoreşti ',

IV. pensionari cu drepturi deschise intre data de 01.01.2011 si data intrării in vigoare a 

Legii n r . 221/2018 si care au desfasurat un număr determinat de ani in condiţiile speciale 

prevăzute la art. 30 alin. 1, lit. d). e) şi f) din Legea nr.263/2010.

Potrivit a r t . 56, a l in .3, l it.b) si c)  din Legea nr.263/2010 (dispoziţii legale nou introduse 

prin Legea nr.221/2018), stagiul complet  de cotizare utilizat la determinarea punctajului 

mediu anual este de 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani in

locuri de munca prevăzute la a r t .30, alin. 1, l i t . f )  din lege, sau cel puţin 25 de ani in 
locurile de munca prevăzute la a r t .30, al in. 1, l i t .d )  si e).

Precizam ca la a r t .30, alin. 1 din Legea nr.263/2010 (aticol la care face referire Legea 

nr.221/2018) sunt enumerate locurile de munca in condiţii speciale, cum ar fi cele din:

aviaţia civila, pentru personalul navigant prevăzut in anexa nr.1 la lege ( l i t . d )
activitatile si unitatile prevăzute in anexele nr.2 si 3 ( l i t .e)

activitatea artistica desfasurata in profesiile prevăzute in anexa nr.4 ( l i t . f ) .

Drepturile recalculate se cuvin si se acorda de la data de 0 1 . 1 0 . 2 0 1 8 .

Pana la data de 1 octombrie 2019, la nivelul Casei Judeţene de Pensii Bacau au fost 

emise un număr de 2.362 decizii de recalculare in baza Legii nr.221/2018.

8. Majorare indemnizaţi i  legi speciale

Decret  Lege nr. 118/1990 -  privind  acordarea unor drepturi  persoanelor  persecutate  

din motive  politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945

Cunatumurile indemnizaţiilor prevăzute de DL nr. 118/1990, au fost majorate la data data 

de 01.07.2015 potrivit Legii n r .69/2015, respectiv la data de 29.07.2019 conform Legii 

n r . 159/2019, dupa cum urmeaza:
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Felul persecuţiei

cuantumul indemnizaţiei 
(in funcţie de perioada de persecuţie)

anterior 1 iulie 2015 29 iulie 2019

detentie, stramutare, 
deportare, prizonierat

200 lei/an 400 lei /an 700 lei/an

internare in spitale de 
psihiatrie,
domiciliu obligatoriu

100 lei/an 200 lei/an -

sotul/sotia urmaş 
(indemnizaţie lunara in 
cuantum fix)

200 lei 400 lei 700 lei

De asemenea, prin intrarea in vigoare a Legii nr. 159/2019, a fost modificat art.1 al in.(1) 

din DL n r . 118/1990, in sensul ca dupa lit.e) a fost introdusa o noua litera, litera f) cu 

următorul  continut:

,,f) a participat in acţiuni de împotrivire cu arma in mana si de rasturnare prin torta a 

regimului comunist pana la data de 31 decembrie 1964.”

Persoana care se regaseste la art.1, al in. (1), l it.f)  din DL 118/1990 are dreptul la o 

indemnizaţie de 700 lei pentru fiecare an de persecuţie.

Număr beneficiari indemnizaţie DL n r . 118/1990 la data de 01.10.2019:
- 153 titulari

- 237 urmaşi

Legea nr.  189/2000 -  pentru aprobarea OG nr.  105/1999 privind acordarea unor  

drepturi  persoanelor  persecutate de către regimurile instaurate in Romania cu 
incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945

începând cu data de 1 iulie 2015, respectiv 1 iulie 2017 si 1 ianuarie 2018 indemnizaţiile 

acordate in baza Legii n r . 189/2000 au fost majorate potrivit Legii n r . 143/2014, respectiv 

Legii nr. 126/2017, dupa cum urmeaza:
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Felul persecuţiei

cuantumul indemnizaţiei 
(in funcţie de perioada de persecuţie)

anterior 01.07.2015 01.07.2017 01.01.2018

detentie, deportare 107,5 lei/an 250 lei /an 400 lei/an -

Munca fortata 107,5 lei/an 200 lei/an 250 lei/an -

Refugiere, stramutare, 
evacuare din locuinţa 
proprie

107,5 lei/an 200 lei/an - 250 lei/an

supravieţuitor trenul 
morţii (indemnizaţie 
lunara in cuantum fix)

107,5 lei 200 lei 400 lei -

sotul/sotia urmaş* 
(indemnizaţie lunara in 
cuantum fix)

107,5 lei 150 lei - 200 lei

In evidentele Casei Judeţene de Pensii Bacau figureaza in prezent un număr de:
- 400 de t itulari  indemnizaţie Legea nr. 189/2000
- 170 de urmaşi Legea nr. 189/2000.

Legea n r .4 4/ 1 9 9 4 -  veterani  de război  si Legea n r . 49/1991 - IOVR

I ianuarie 20 17 -  potrivit OUG nr.92/2016 au fost majorate indemnizaţi i le  acordate 

in baza Legii nr.49/1991:

o Invalizii de război:

■ Marii mutilati, gradul I de invaliditate: 259 lei/luna (anterior 148 lei)

■ Gradul II de invaliditate: 231 lei/luna (anterior 132 lei)

■ Gradul III de invaliditate: 196 lei/luna (anterior 112 lei) 

o Veterani de război: 161 lei/luna (anterior 92 lei)

o Văduve de război: 161 lei/luna (anterior 92 lei).

I I  mai 2017 - potrivit Legii nr .96/2017, drepturile prevăzute la art.11 din Legea 

nr.44/1994 care se raporteaza la indemnizaţia de veteran de război, respectiv cele 

cuvenite văduvelor veteranilor de război (de ex. urmaşa de veteran de inv. gr.1, gr .2 

si g r .3 sau urmaşa de veteran de război), s-au majorat  in raport de prevederile OUG 

nr.92/2016.
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1 ianuarie 2 0 1 9  - prin OUG nr. 103/2018 au fost majorate indemnizaţiile acordate 
potrivit Legii nr.49/1991, dupa cum urmeaza: 

o Invalizii de război:

■ Marii mutilati, gradul I de invaliditate: 1.500 lei/luna
■ Gradul II de invaliditate: 1.000 lei/luna

■ Gradul III de invaliditate: 900 lei/luna 

o Veterani de război: 600 lei/luna

o Văduve de război: 600 lei/luna.

o Văduvele veteranilor de război beneficiaza de 50% (cu renta), respectiv 100% 

(fara renta) din cuantumul indemnizaţiilor prevăzute la art.1 din legea

nr.49/1991 (invalizii de război si veterani de război).

- 5 octom bri e  2 0 1 9  - potrivit Legii n r . 163/01.10.2019 pentru aprobarea OUG

nr. 103/2018, ce vizeaza modificarea al in.2 al art. 11 din Legea nr.44/1994, „ soţul

supravieţuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiaza de 100%

din indemnizaţia de veteran de război si de jumatate de renta lunara prevăzută la

art. 13 si 14, precum si de jumatate din numărul călătoriilor gratuite la care avea ori 

trebuia sa aiba dreptul, potrivit legii, soţul decedat” .

La data de 1 octombrie 2019 in evidentele Cosei Judeţene de Pensii Bacau figurau'

- 172 de veterani  de război
- 1.481 de văduve de veteran
- 12 de t itulari  IOVR

- 16 de urmaşi IOVR

Legea n r . 3 0 9 / 2 0 0 2  - detaşamente de munca 1 9 5 0 - 1 9 6 1

- 28 noiem bri e  2 0 1 6  - potrivit Legii nr .234/2016 a fost majorata indemnizaţia lunara

prevăzută de art .2 din Legea n r . 309/2002 de la 2,53 lei, la 5 lei  pentru fiecare luna 

de stagiu militar efectuat in cadrul Direcţiei generale a Serviciului Muncii (soţia celui 

decedat beneficiaza de o indemnizaţie lunara egala cu 50% din indemnizaţia ce s-ar fi 

cuvenit celui decedat) .

Număr beneficiari indemnizaţie Legea n r .309/2002 in plata la CJP Bacau in luna
octombrie 2019:

- 1.311 t itulari  
1.295 urmaşi.
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M in iste ru l M uncii
si Justiţie i Sociale

Casa Naţională de Pe nsii Publice.
Casa Judeteana de Pensii Bacau

1. N u m ăr mediu pensionari in plata

ST AT :  140.073 beneficiari 

AGRICULTORI: 9.564 beneficiari

2. Pensia medie de asigurari sociale 

STAT:  1.344 lei/luna 

AGRICULTORI: 561 lei/luna*

(pensionarii cu venituri mici beneficiaza de indemnizaţie sociala pentru pensionari 

conform OUG nr.6/2009, pana la nivelul minim de 704 lei/luna).

Anna Maria PETCU

Sef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice

întocmit, cons. Alina DIMA
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Alina IFTODE 
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