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PROTECTIA SOCIALA ACORDATA PERSOANELOR VARSTNICE ÎN ANUL 2017 
PRIN CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII OLT 

 
 

 

Casa Judeţenă de Pensii Olt este  organizată  şi funcţionează ca serviciu public 
deconcentrat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice fiind investită cu 
personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 118/2012  privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice. 
Casa Judeţeană de Pensii Olt asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din 
domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi din domeniul asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale . 
În ceea ce priveşte protecţia socială a persoanelor vârstnice , în anul 2017 Casa Judeţeană 
de Pensii Olt a desfăşurat în principal  următoarele acţiuni : 
1. stabilirea şi plata drepturilor de pensie şi altor drepturi de asigurări sociale ; 
2. acordarea de ajutoare de deces pensionarilor şi membrilor lor de familie fără un drept 
propriu de asigurări sociale ; 
3. acordarea de bilete de tratament ; 
4. acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei parţi din costul chiriei, energiei 
electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război si văduvelor 
de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat 
5. acordarea de taloane de călătorie ; 
6. majorarea valorii punctului de pensie 
7. majorarea indemnizatiei sociale minim garantata 
8. scutirea la plata a contributiei de sanatate si majorarea plafonului de la care se      
calculeaza si se retine impozitul pe pensii 
9.  eliminarea taxelor si tarifelor 
10. posibilitatea asigurarii in sistemul public pentru perioade anterioare in vederea inscrierii 
la pensie 
11. acordarea pensiei anticipate partial fara penalizare pentru persoanele care au locuit in 
zonele afectate de poluarea remanenta 
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12. diminuarea % de penalizare in cazul pensiilor anticipate partiale stabilite conform Legii 
nr.263/2010 pana la data de 16.07.2017 

 

1.Stabilirea şi plata drepturilor de pensie şi altor drepturi de asigurări sociale  

 

În perioada 01.01.2017- 31.12.2017 s-au înregistrat un număr de 5.103 cereri pentru 
înscriere la pensie si  un număr de 5.958 cereri pentru modificări de drepturi  de pensie.  

În aceeasi perioada s-au soluţionat 4.646 cereri de înscriere la pensie depuse in anul 2017 si 
din luna decembrie 2016. De asemenea, s-au solutionat 2.045 cereri pentru modificarea 
drepturilor de pensie  şi un numar de 3.565 cereri de modificări drepturi de pensie din 
oficiu. 

În evidenţa Casei Judeţene de Pensii Olt,  la data de 31.12.2017 numărul pensionarilor aflaţi 
în plată este de 111.109, fiind în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. Situaţia  se 
prezintă astfel : 

 
Categorii de pensionari La data de 

31.12.2016 
La data de 
31.12.2017 

Pensionari sector de stat 92.879 93.544 
Pensionari sector agricol 19.790 17.565 

Total 112.669 111.109 

 
Pe categorii de pensii situatia se prezinta astfel : 
 
Nr.crt Categorie de pensie Nr.total 
1 Pensie pentru limită de varstă,  84.219 
2 Pensie anticipata 179 
3 Pensie anticipata partiala 1.400 
4 Pensie de invaliditate 13.092 
5 Pensie de urmaş 12.219 
 Total 111.109 
 
 
O altă categorie de pensionari este reprezentată de beneficiarii de indemnizaţii şi legi 
speciale care sunt plătite din bugetul de stat, după cum urmează : 
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Categorii de indemnizaţii La data de 
31.12.2016 

La data de 
31.12.2017 

Pensionari IOVR 72 52 
Beneficiari Legea 341/2004 95 98 
Beneficiari D.L 118/1990 211 183 

Beneficiari Legea 189/2000 415 387 
Beneficiari Legea 309/2002 2.422 2.168 

Veterani de război si vaduve de razboi 1.519 1.215 

Beneficiari Legea 578/2004 3.593 3394 
Beneficiari Legea nr.8/2006 557 538 

Beneficiari Legea nr.303/2004 53 59 
Beneficiari Legea nr.109/2005 2 2 

Pensionari agricultori 19.790 17.565 
Beneficiari Legea nr.130/2015 34 2 
Beneficiari Legea nr.83 /2015 2 13 
Beneficiari Legea nr.217/2008 13 13 

Total 28.778 25.689 
 
Urmare  măsurilor  de  protecţie  socială  constând  în :   aplicarea indicelui de corecţie la 
punctajul mediu anual conform  prevederilor Legii bugetului pe anul 2017 persoanelor ale 
caror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2017 şi majorarea cu luna 
ianuarie si iulie  2017 a valorii punctului de pensie, la data de 31.12.2017, pensia medie din 
sectorul de stat este de 915  lei, fiind într-un procent de creştere de 14,52 % comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului 2016 ( ̟ 799lei), iar în sectorul agricol pensia medie este de 446 lei  
fiind într-un procent de creştere de 15,54 % faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016 (386 lei). 

De asemenea, pensia medie pentru limită de vârstă cu vechime completă din sectorul de 
stat este de 1191 lei fiind într-un procent de creştere de 13,10 % faţă de aceeaşi perioadă a 
anului trecut(1.053 lei), iar în sectorul agricol este de  525 lei fiind într-un procent de 
creştere de 14,88 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut( 457lei).  

 

2. Acordarea de ajutoare de deces pensionarilor şi membrilor lor de familie fără un 
drept propriu de asigurări sociale ; 

 

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile Legii 
nr.263/2010 următoarele prestaţii: 
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a) tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari; 

b) bilete de odihnă, pentru asiguraţi(prestatie care a fost sistata in anul 2013); 

c) ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei 
unuia dintre aceştia. 

În anul 2017 a fost verificată şi avizată la plată documentaţia pentru acordarea ajutorului de 
deces pentru un numar de 5.500 cazuri, din care 5.396 pensionari si 76 membrii de familie ai 
acestora. Plata ajutorului de deces s-a efectuat prin casieria instituţiei in procent de 98%, 
diferenta de 2% fiind platita prin mandat postal la domiciliul solicitantilor.  

 

3. Acordarea biletelor de tratament balnear pentru pensionarii şi asiguraţii sistemului 
public de pensii.  

 

Pentru anul 2017, au fost repartizate de către C.N.P.P. un număr de 4.225 bilete de 
tratament balnear pentru a fi distribuite pensionarilor si asiguratilor  care au fost 
valorificate integral. 

Valorificarea  celor 4.225 bilete de tratament catre beneficiari s-a realizat astfel :  

-3352 bilete la pensionari 

- 132 bilete la salariati  

- 741 bilete beneficiarilor de legi speciale indrituiti sa primeasca gratuit. 

 

4. Acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei 
electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război si 
văduvelor de război, precum si accidentaţilor de război in afara serviciului ordonat  

 

Veteranii de razboi, vaduvele de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara 
serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale 
razboiului, au beneficiat in anul 2017 de un ajutor anual in cuantum de 370 lei de 
persoana, pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei 
termice pentru nevoi casnice. 
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Plata ajutorului anual s-a efectuat in luna decembrie 2017 in sistem centralizat prin Directia 
Documente de Plata din cadrul CNPP. 

In evidenta Casei Judetene de Pensii Olt la acea data se aflau un numar de 115 beneficiari 
din care 101 veterani de razboi si 14 vaduve de razboi care au beneficiat de ajutorul anual 
de 370 lei /persoana. Suma totala alocata pentru plata ajutorului anual a fost de 42.450 lei. 

 

5. Acordarea de taloane de călătorie  

  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor 
pentru transportul intern, în luna decembrie 2017, ataşat la taloanele de plată a pensiei, 
pensionarii sistemului public de pensii  au beneficiat de 6 calatorii simple cu reducere de 50 
% din tariful stabilit pentru călătoriile la trenul de persoane clasa a II-a,  la transportul 
intern în comun . 

De asemenea, persoanele beneficiare de indemnizaţii stabilite potrivit prevederilor 
Decretului Lege nr. 118/1990 şi Legii nr. 189/2000 au beneficiat de 6 calatorii dus-întors cu 
reducere de 100% pe calea ferata la clasa I ; 

 

6.Majorarea valorii punctului de pensie 

 

Valoarea punctului de pensie este un indicator care se stabileste anual prin legea bugetului 
asigurarilor sociale de stat. Astfel, prin Legea nr.7/2017 privind bugetul asigurarilor sociale 
de stat pe anul 2017, incepand cu 01.01.2017 valoarea unui punct de pensie s-a stabilit la 
917,5 lei in crestere cu 5,25% fata de anul 2016. 

In luna iulie 2017, potrivit art.2 din O.U.G nr.2/2017, valoarea punctului de pensie s-a 
majorat cu 9 % devenind 1.000 lei. 

 

7. Majorarea indemnizatiei sociale minim garantata 

 

In luna martie 2017 nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari prevazuta de OUG 
nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate a crescut la 520 lei, fata de 
400 lei cat era pana la acea  data. La cele 16.733 persoane beneficiare de indemnizatia 
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sociala in luna februarie 2017 s-au adaugat un numar de 18.519 persoane, astfel ca, in luna 
martie 2017, s-au aflat in evidenta un numar de 35.252 beneficiari ai indemnizatiei sociale, 
iar la 31.12.2017 numarul acestora  a ajuns la 27.732 beneficiari de indemnizatie sociala. 

 

8. Scutirea la plata a contributiei de sanatate si majorarea plafonului de la care se     
plateste impozitul pe pensii 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/2017 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii, incepand cu data de 01.02.2017 contributia de sanatate nu s-a mai 
retinut din pensie, aceasta fiind suportata din bugetul de stat. In judetul Olt de aceasta 
masura au beneficiat un numar de 34.319 persoane. 

In ceea ce priveste impozitul de 16% acesta s-a calculat la veniturile din pensii ce depasesc 
2.000 lei. De aceasta prevedere legislativa au beneficiat un numar de 18.626 persoane. 

 

9.Eliminarea taxelor si tarifelor 

 

Incepand cu 1 februarie 2017 a intrat in vigoare Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind 
eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. Conform acestui act normativ casele teritoriale de pensii nu mai percep taxe 
pentru  adeverintele care certifica stagiul de cotizare in sistemul public, de asemenea, nu se 
percepe si nu se incaseaza comisionul de 3% aplicat asupra sumelor care fac obiectul popririi 
pentru retinerile efectuate in calitate de tert poprit. 

 

10.Posibilitatea asigurarii in sistemul public pentru perioade anterioare in vederea 
inscrierii la pensie 

 

In luna aprilie 2017 prin OUG nr.32/2017 a fost modificata  Legea nr.186/2016 in sensul  
prelungirii pana la data de 31.12.2017 a termenul in care se poate solicita incheierea unui 
contract de asigurare sociala pentru maxim 5 ani calendaristici anteriori incheierii 
contractului. Aceasta modificare legislativa a condus la incheierea  unui numar de 605 
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contracte de asigurare sociala de la aparitia actului normativ pana la 31.12.2017, din care in 
numai in anul 2017 un numar de 495 contracte.   

 

11. Acordarea pensiei anticipate partial fara penalizare pentru persoanele care au locuit 
in zonele afectate de poluarea remanenta 

 

Incepand cu 1 iulie 2017 a intrat in vigoare LEGEA nr. 144 din 26 iunie 2017, prin care este 
modificat si completat art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010, in sensul includerii 
municipiului Slatina si a localitatilor aflate pe o raza de 8 Km(48 localitati:Balteni, Ociogi, 
Margheni, Brebeni, Teiusu, Curtisoara, Proaspeti, Pietrisu, Linia din Vale, Dobrotinet, Raitiu, 
Ganeasa, Dranovatu, Gradistea, Oltisoru, Izvoru, Ipotesti, Ulmi, Milcovul din Deal, Stejaru, 
Milcovul din Vale, Slatiana, Cireasov, Piatra, Piatra-Olt, Criva de Sus, Criva de Jos, Enosesti, 
Plesoiu, Arcesti Cot, Arcesti, Doba, Buicesti, Priseaca, Saltanesti, Salcia, Slatioara, Mamura, 
Colibasi, Cherlestii Mosteni, Teslui, Corbu, Chrlestii din Deal,Turia, Recea, Zorleasca, Birca, 
Valea Mare) in jurul acesteia in zonele afectate de poluarea remanenta. In acest caz 
persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în aceste zone, au realizat stagiul complet de 
cotizare conform anexelor 5 si 6 din lege, pot solicita inscrierea la pensie anticipata partiala 
beneficiind  de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta 
la alin. (4). 

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în 
considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g)(pensia de 
invaliditate, cursurile de zi ale invatamantului universitar, stagiul militar. 

Reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere 
reglementata de Legea nr.263/2010 sau de alte acte normative. 

Pana la 31.12.2017 au fost solutionate un numar de 11 cereri de inscriere la pensie. 

 

12. Diminuarea procentului de penalizare in cazul pensiilor anticipate partiale stabilite 
conform Legii nr.263/2010 pana la data de 16.07.2017 

 

Prin Legea nr.216/2017 a fost completat articolul 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, in sensul ca ,,Persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată 
parţială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-16 iulie 2016 beneficiază de recalcularea 
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pensiei prin aplicarea procentului de diminuare stabilit functie de numarul de ani realizati 
peste stagiul complet de cotizare. 

Recalcularea se face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se 
cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării cererii la casa teritorială de 
pensii în evidenţele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului. 

Prevederile legale mentionate se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, 
inclusiv, nu au îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă." 

              

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 
Iulian SMARANDACHE 


