CASA JUDETEANA DE PENSII BISTRITA-NASAUD

Nesecret

COMUNICAT
Privind masurile fiscal-bugetare pentru anul 2019 in domeniul
pensiilor
Potrivit ORDONANTEI DE URGENTA nr. 114 din 28 decembrie 2018
privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscalbugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, in
anul 2019 sunt prevazute urmatoarele masuri in domeniul pensiilor:


incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se mentine la
1.100 lei si, incepand cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se
majoreaza cu 15% si este de 1265 lei.



incepand cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, se
mentine la 640 lei si, incepand cu 1 septembrie 2019 se majoreaza cu 10% si este
de 704 lei.



in anul 2019, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, este de 1,20.



-in perioada 2019-2021 se mentin in plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna
decembrie 2018 urmatoarele drepturi:
a) indemnizatiile prevazute de Decretul-Lege nr. 118/1990;
b) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si
sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu exceptia drepturilor prevazute la art. 1;
c) drepturile prevazute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum
si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu exceptia drepturilor prevazute la art. 11;
d) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.0.V.R., cu
modificarile si completarile ulterioare;
e) indemnizatiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in
Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare;
f) indemnizatiile prevazute de Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si
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acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei
Generate a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile
ulterioare;
g) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei
pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din
Romania, republicata;
h) cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului National al Persoanelor
Varstnice, prevazuta de Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata;
i) indemnizatia lunara, prevazuta la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009
privind organizarea si functionarea Academiei de $tiinte Agricole si Silvice
,,Gheorghe lonescu-$isesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile
ulterioare;
j) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor
Academiei Oamenilor de $tiinta din Romania, membrilor Academiei de $tiinte Medicale din
Romania si membrilor Academiei de $tiinte Tehnice din Romania;
k) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane s i
urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de $tiinta din Romania;
l) ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat in temeiul Legii nr. 578/2004
privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare;
m) indemnizatiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin. (2) si art. 7 din Legea nr.
226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active,
indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu
modificarile si completarile ulterioare;
n) indemnizatiile si bursele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la
actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile
ulterioare.
in perioada 2019-2021, indemnizatiile stabilite in baza Legii recunostintei
pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta
muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta
muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului-Lupeni august 1977 nr. 341/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare, se acorda in cuantumul cuvenit sau aflat in
plata in luna decembrie 2018.

Serviciul Juridic, Comunicare si Relatii Publice
Str.B-dul Republicii, nr. 22, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud
Tel.: +4 0263 232095 Fax: +4 0263215419, int.106
pensii.bistrita@cnpp.ro

/

2

www.cnpp.ro www.romania2019.eu
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale.
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit
acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului
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În atenția persoanelor asigurate facultativ în baza Contractului de asigurare socială încheiat
conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și
completările ulterioare
A) Urmare intrării în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2019:
• a prevederilor H.G nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată, publicata în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1045/10.12.2018,
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.080 lei.
B) Astfel, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au
încheiat contracte de asigurare socială, facem urmatoarele precizări:
• baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat
contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările
ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu
mai putin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
• in consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2019, nivelul minim al venitului lunar
asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu
modificările și completările ulterioare, va fi de 2.080 lei.
• totodată, vă aducem la cunoștință faptul că se vor modifica, de către casele teritoriale de
pensii, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se
situează sub nivelul de 2.080 lei.
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