MĂSURI PRIVIND MAJORAREA
PENSIEI MINIME GARANTATE
ÎN ANUL 2015

Luând în considerare că printre obiectivele prioritare
stabilite în cadrul Programului de guvernare pentru
perioada 2009-2012 se numără şi introducerea pensiei
sociale minime ca măsură de reducere a sărăciei şi de
îmbunătăţire a standardului de viaţă al populaţiei,
având în vedere că nivelul unor pensii din sistemul public
se situează încă sub nivelul veniturilor care să permită
beneficiarilor un trai decent,

ţinând seama de necesitatea de a îmbunătăţi sistemul
de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale,
astfel încât să fie încurajată solidaritatea cu persoanele
cele mai vulnerabile,
în scopul de a evita excluderea socială a unei părţi dintre
pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o
categorie defavorizată de persoane în contextul crizei
economice actuale, şi pentru asigurarea unui venit minim
de subzistenţă, avându-se în vedere situaţia economică şi
socială din România,

având în vedere categoria specială de persoane care face
obiectul acestei măsuri, constituită din beneficiari ai
sistemului public de pensii, ale căror venituri se situează
sub limita minimă, dincolo de care pot interveni
marginalizarea socială şi sărăcia,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă Ordonaţa de Urgenţă nr. 6 din
18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime
garantate

• Conform prevederilor Ordonanţei nr. 6/2009, începând
cu anul 2010, nivelul pensiei sociale minime garantate
se stabileşte, anual, prin legea bugetului de stat şi poate
fi doar majorat prin legile de rectificare a bugetului de
stat, în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi
cu resursele financiare.
• Astfel, pentru anul 2009, nivelul pensiei sociale minime
garantate a fost de 300 lei începând cu data de 1 aprilie
2009 şi de 350 lei începând cu data de 1 octombrie
2009.

• Cine beneficiază de pensia socială minimă
garantată?
• Beneficiază de pensia socială minimă garantată
pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în
România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă
nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se
situează sub nivelul pensiei sociale minime garantate.

• Cum se determină pensia socială minimă garantată?
• Se determină ca diferenţă între nivelul de 300 lei
începând cu luna aprilie 2009, respectiv de 350 lei
începând cu luna octombrie2009 şi nivelul cuantumului
pensiei cuvenit sau aflat în plată, stabilit în conformitate
cu Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.
• Diferenţa rezultată se suportă de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice.

• Ce se întâmplă în cazul pensiilor de urmaş?
• În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de
urmaş, pensia socială minimă garantată, calculată
potrivit prevederilor legale anterior prezentate, se acordă
fiecărui urmaş în parte.

• Ce se întâmplă în situaţia persoanelor care beneficiază prin
cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul
public, cât şi de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum
şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în
baza unor legi speciale?

La acordarea pensiei sociale minime garantate se are în
vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor
venituri.
Pensia socială minimă garantată se acordă numai
în situaţia în care veniturile prevăzute mai sus, însumate,
se situează sub nivelul de 300 lei şi respectiv de 350 lei.

• Ce măsuri au fost luate pentru anul 2015?
Potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 186/2014, în anul
2015, 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 400 lei, faţă de nivelul anterior datei de
1.01.2015, când valoarea pensiei sociale minime garantate
a fost de 350 lei.

Pornind de la data aplicării prevederilor OUG nr. 6/2009 şi
până la momentul actual, vă prezentăm, statistic, evoluţia
numărului de pensionari care au beneficiat de prevederile
acestei ordonanţe:
•
•
•
•
•

Aprilie 2009 – 8244 beneficiari;
Octombrie 2009 – 8617 beneficiari;
Decembrie 2014 – 8943 beneficiari;
Ianuarie 2015 – 7927 beneficiari;
Septembrie 2015 – 11641 beneficiari.

Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi a urmărit în
permanenţă realizarea sarcinilor ce i-au revenit prin lege,
pentru aplicarea unitară în teritoriu a legislaţiei din
domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat, şi a
programului de dezvoltare economică şi socială a
judeţului.

