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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 

 

 PRECIZĂRI 

cu privire la aplicarea prevederilor  O.U.G. nr.168/2022 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

referitoare la drepturile de pensie din sistemul public de pensii 

începând cu 1 ianuarie 2023 

Valoarea punctului de pensie crește de la 1.586 lei la 1.785 lei. 

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

Indemnizaţia socială pentru pensionari crește de la 1000 lei la 1.125 lei. 

Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate, încadraţi în gradul I de invaliditate, crește de la 

1269 lei la 1.428 lei. 

 Alte precizări: 

1. Pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la 

locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de calcul al 

contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună în condiţiile menţionate la art. XXXVII din OUG 168/2022. 

La calculul punctajului lunar se utilizeză suma de 200 lei/lună, care nu se cuprinde în baza lunară de calcul al 

contribuţiilor sociale obligatorii. 

2. În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri. Această 

prevedere se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare. 



 

  
 

 

 

  

Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile  Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare nu se actualizează cu rata medie 

anuală a inflaţiei. 

Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în Institutul Naţional 

de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare nu se actualizează cu rata medie anuală a 

inflaţiei. 

Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei. 

Pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş stabilite în condiţiile Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de 

serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, nu se actualizează cu rata 

medie anuală a inflaţiei. 

Pensiile de serviciu stabilite în condiţiile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei. 

Prin derogare de la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical 

participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,  în anul 2023, drepturile 

acordate potrivit art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi art. 5 nu se indexează cu rata medie anuală a inflaţiei." 

Până la data de 1 ianuarie 2024 se menține suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul 

personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de 

urgenţă şi prim ajutor calificat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 11 ianuarie 2021. 

Aplicarea prevederilor art. 34-35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar,  cu modificările şi 

completările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2024. 
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