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                     Nesecret 
 

Nr .  
 

Către:  Instituţia Prefectului Judeţului Buzău 

  Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare  
  Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate şi 
  Situaţii de Urgenţă 

Ref:   Modul de implementare a noutăţilor legislative in domeniul pensiilor si a 
  altor drepturi de asigurări sociale în anul 2022 

 

 

 

 Stimate domnule Prefect, 

Avându-se în vedere adresa dumneavoastra nr.14887/03.11.2022, înregistrată la Casa 
Judeţeană de Pensii Buzău cu nr.35342/07.11.2022 va transmitem Informarea privind 
modul de implementare a noutăţilor legislative in domeniul pensiilor şi a altor drepturi 
de asigurări sociale de Casa Judeteana de Pensii Buzau, in anul 2022. 

 

 

Cu deosebită consideraţie, 

  

 Carmen Androne, 

 Director Executiv                                                
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Informare 

privind modul de implementare a noutăţilor legislative in domeniul pensiilor şi a altor 
drepturi de asigurări sociale de către Casa Judeteana de Pensii Buzau, in anul 2022 

 

 

Casa Judeţeană de Pensii Buzău (CJP) este  serviciu public, învestit cu personalitate 
juridică, aflat in subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP) şi işi desfaşoară 
activitatea potrivit competenţelor reglementate prin H.G. nr. 118/2012 privind aprobarea 
Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice. 

CJP Buzău asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislației din domeniul pensiilor și 

altor drepturi de asigurări sociale, in baza Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, precum și din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, 

în temeiul prevederilor Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale. 

 La nivelul CJP Buzău, noutăţile  legislative, aplicabile începând cu data de 1 Ianuarie 
2022, pină la data prezentei au fost urmatoarele: 

1. Legea nr.318/2021 a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2022; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar 
pensionarilor din sistemul public de pensii, in anul 2022; 

3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2022 privind acordarea ajutorului financiar în 
valoare de 700 lei; 

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal bugetare, 
prorogarea unor termene precum si modificarea si completarea unor acte normative; 

5. Legea nr.76/2022 privind completarea art.106 din Legea nr.263/20210, în sensul instituirii 
obligativităţii caselor de pensii sa transmită  o informare angajatorilor; 

6. Legea nr.270/2021 pentru completarea art.109 din Legea nr.263/2010, cu posibilitatea 
beneficiarilor sistemului public de pensii de a primi documentul de informare privind platile 
efectuate in contul current, în format electronic;  
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7. Ordinul nr. 108 din 28.01.2021 emis de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in ceea 
ce priveste evaluarea pensiilor din sistemul public de pensie; 

8. Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; 

9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. 

 

 In detaliu, modalitatea de implementare pentru fiecare act normativ menţionat mai 
sus se prezintă astfel: 

 

 

1.Cu privire la Legea nr.318/2021 a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2022,  
cu aplicabilitate incepind cu 01.01.2022, au fost implementate următoarele prevederi 
legale: 

a. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat este de 6.095 lei, faţă de 5380 lei, cuantumul aplicabil în anul 2021. 

b. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele: 

       b.1. 25% - datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru 

care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 

b.2.  4%  - datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă; 

b.3.  8%  - datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă; 

b.4.  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. 

    Mențiune: În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de 
contribuţie  de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă. 
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 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: În situația  participanţilor la fondurile de pensii administrate 
privat, la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii pentru 
lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, se utilizează un indice de 
corecţie de 0,85000.    

  c. Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.550 

lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată), majorat faţă de 

valoarea anterioară de 2300 lei; 

       c.1.Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferentă acestui venit este 

de 638 lei (2550 lei X 25%). 

d. Valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei, majorat cu 144 lei faţă de valoarea 

anterioară de 1442 lei. 

Date statistice: de această majorare au beneficiat, începind cu 1 Ianuarie 2022, un număr 

de 116.676 pensionari din judeţul Buzău, reprezentând un efort de la bugetul asigurărilor 

sociale de stat de 191.452.974 lei. 

e. Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41, 

menţinut la aceeaşi valoare din anul 2021. 

f. Cuantumul ajutorului de deces: 

 6.095  lei  -   în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, faţă de 5380 lei, în 

anul 2021 ; 
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 3.048 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau 

    pensionarului, faţă de 2690 lei, în anul 2021. 

Date statistice: de la începutul anului şi până la această dată au fost plătite 5437 

ajutoare de deces, reprezentând un effort bugetar de 32.336.047 lei. 

g. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.000 lei, cuantum majorat faţă de anul 

2021, de la valoarea de 800 lei. 

h. Indemnizatia de insotitor- potrivit prevederilor art.77 din Legea nr.263/2010, cuantumul 

indemnizaţiei de însoţitor acordată pensionarilor de invaliditate încadrate în gradul I, 

reprezintă 80% din valoarea punctului de pensie. Acest fapt determină majorarea valorii 

acestei indemnizaţii la 1269 lei (1586 lei X 80%), în creştere cu 115 lei faţă de 1154 lei, 

valoarea aplicabilă în anul 2021. 

 

2. Referitor la aplicarea prevederilor  OUG nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor 
financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, beneficiarilor sistemului 
public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi speciale, care au domiciliul 
sau fac dovada că locuiesc în România, în luna ianuarie 2022, li s-a acordat un ajutor 
financiar, după cum urmează: 

 a.- pensionarii şi beneficiarii unor legi speciale ale căror venituri sunt mai mici sau 
egale cu 1000 lei, au primit un ajutor financiar în valoare de 1200 lei; 

         b. -pensionarii şi beneficiarii unor legi speciale ale căror venituri cumulate, aferente 
acestor calităţi, se situează între 1001-1600 lei inclusiv, au beneficiat de un ajutor financiar 
calculat ca diferenţă între aceste venituri cumulate şi plafonul de 2200 lei. 

Date statistice: în judeţul Buzău, au beneficiat de acordarea acestui ajutor, împreună cu 
pensia lunii ianuarie 2022, un număr de 68.628 persoane. 

 

3. Potrivit OUG nr.74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului 
public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi 
prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022 - s-a acordat ajutorul financiar, o 
singură dată, în luna iulie, acelor beneficiari ai căror venituri lunare cumulate sunt mai mici 
de 2000 de lei. 
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Date statistice: la nivelul judeţului Buzău, au beneficiat de ajutorul financiar în valoare de 
700 lei un număr de 82.130 persoane. 

 

4. În urma modificărilor aduse Codului Fiscal prin OUG nr.130/2021, incepând cu data de 1 
Ianuarie 2022, pensionarii ale căror venituri din pensie depăşesc valoarea de 4000 lei, 
datorează contribuţia de asigurări de sănătate asupra părţii ce depăşeşte acest plafon.  

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. 

 

5. Incepind cu data de 8 Aprilie 2022, Legea nr. 76/2022 pentru completarea art. 106 din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - reglementează obligația 
caselor teritoriale de pensii de a comunica angajatorului – în 5 zile de la emiterea unei 
decizii de pensionare – o informare care va cuprinde numele şi prenumele persoanei, tipul 
deciziei de pensionare, precum şi data emiterii acesteia. 

 

6. O alta noutate legislativă de care beneficiază  pensionarii din sistemul public de pensii 
potrivit Legii nr.270/2021 este posibilitatea de transmitere,  la cerere, în format electronic  
pe e-mail sau in contul on–line deschis in portalul CNPP, a documentului de informare cu 
privire la sumele platite beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţilor in contul 
curent sau in cont de card.  

Persoanele care doresc transmiterea online a documentului de informare trebuie să 
dețină un cont de utilizator al Portalul Casei Naţionale de Pensii Publice Bucureşti, care 
poate fi creat pe pagina web a acestei instutuţii, www.cnpp.ro, 

Ulterior, procedura prevede utilizarea unei cereri tip care se descarcă, se completează şi 
semnează de titular, apoi se transmite prin Portal, accesând secțiunea "Depunere cereri și 

http://www.cnpp.ro/
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documente" din cadrul domeniului "Comunicare cu publicul", prin folosirea contului personal 
de utilizator. 

Date statistice: de la începutul aplicării acestui act normativ, un număr de 109 persoane au 
optat pentru primirea talonului de plată a drepturilor băneşti în format electronic. 

 7. Activitatea de evaluare a dosarelor de pensie, reprezintă un proces premergător 
viitoarei recalculari a pensiilor, fiind reglementat de prevederile Ordinului Ministrului Muncii 
şi Protecţiei Sociale nr. 487/2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din 
sistemul public de pensii, activitate cuprinsă şi la numărului secvenţial 239, I9. din 
Componenta C8. - Reforma Fiscală şi Reforma Sistemului de Pensii din Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă. 

Procedura de evaluare a pensiilor constă în realizarea unei baze de date complexe, fiabile, 
eficiente, constituită pe baza informaţiilor colectate din sursele în format electronic şi/sau 
letric, existente la nivelul caselor teritoriale de pensie.  

Procedura de evaluare se realizează pe o perioadă de pănâ la 18 luni, respectiv până la 31 
Decembrie 2022. 

La nivel naţional, în anul 2021, au fost scoase la concurs 1000 posturi pentru această 

activitate de evaluare a dosarelor de pensie, Casei Judeţene de Pensii Buzău revenindu-i 24 

posturi din care: 

- 19 consilieri debutanti pentru activitatea de evaluare şi 

- 5 referenţi pentru activitatea de arhivare.  

Date statistice: la nivelul Casei Judeţene de Pensii Buzău Buzău există un număr total de 

98.085 dosare de pensie în plată, din care s-au verificat 73.569 dosare, fiind evaluate un 

număr de 62.460 dosare.  

Procentul total de evaluare este de 64,94%, diferenţa de dosare de evaluat fiind de 35.625 

dosare din categoria celor care urmează a fi migrate in noua evidenţă informatică din baze 

de date mai vechi. 

8. În urma apariţiei Legii nr.130/2020, respectiv a Legii nr.232/2020, Decretul-lege nr. 

118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri a fost modificat în sensul includerii copiilor 

persoanelor persecutate decedate în categoria beneficiarilor acestui act normativ. 
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Deşi competenţa recunoşterii încadrării în prevederile Decretul-lege nr. 118/1990 revine 

Comisiei care funcţionează în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspectie Socială 

Buzău, stabilirea şi plata drepturilor băneşti aferente revine Casei Judeţene de Pensii Buzău. 

Date statistice: Casa Judeţeană de Pensii Buzău a emis un număr de 1848 decizii urmaşilor 

beneficiarilor Decretul-lege nr. 118/1990, asigurându-le totodată şi achitarea lunară a 

indemnizaţiei aferente. 

9. In mod similar, şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/1999 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în 

România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 

au fost modificate prin Legea nr.154/2021, in sensul includerii ca şi beneficiari a copiilor 

persoanelor care au beneficiat în timpul vieţii de prevederile acestui act normativ. 

Date statistice: Casa Judeţeană de Pensii Buzău a emis un număr de 1848 decizii urmaşilor 

beneficiarilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/1999, din care 150 vor fi 

comunicate la plată începînd cu luna Ianuarie 2023, în cazul a 2 decizii fiind deja realizată 

plata lunară, în urma îndeplinirii condiţiilor Legii nr.210/2022.  

 

 

 

 

Director executiv, 
Ec.Carmen Androne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


