NOUTĂłI ÎN DOMENIUL
PENSIILOR, ÎN ANUL 2015
A. Punctul de pensie
Începând cu 1 ianuarie 2015, valoarea
punctului de pensie este de 830,2 lei. Pensiile
se actualizează cu noua valoare a punctului de
pensie începând cu drepturile aferente lunii
ianuarie 2015.
B. Indicele de corecŃie
Pentru anul 2015, Legea nr. 187/2014 a
bugetului asigurărilor sociale de stat stabileşte
valoarea indicelui de corecŃie la 1,07.
Acest indice se aplică la punctajul
rezultat din calcul pentru persoanele înscrise
iniŃial la pensie începând cu ianuarie 2015.
C. IndemnizaŃia socială pentru pensionari
În anul 2015, potrivit Legii nr. 186/2014
– legea bugetului de stat, nivelul indemnizaŃiei
sociale pentru pensionari este de 400 lei.
D. IndemnizaŃia de însoŃitor pentru
pensionarii de invaliditate gradul I
Începând cu data de 1 ianuarie 2015,
cuantumul indemnizaŃiei pentru însoŃitor, în
cazul pensionarilor de invaliditate încadraŃi în
gradul I de invaliditate, este în cuantum egal cu
80% din valoarea unui punct de pensie,
conform Legii nr. 263/2010, respectiv 665 lei.

E. Ajutorul de deces
Conform prevederilor art. 16 din Legea
nr. 187/2014, cuantumul ajutorului de deces
prevăzut de Legea nr. 263/2010, se stabileşte
pentru anul 2015 astfel:
- în cazul decesului asiguratului sau
pensionarului: 2415 lei;
- în cazul decesului unui membru de familie
al asiguratului sau pensionarului: 1208 lei.
F. Taloanele speciale de călătorie
În luna decembrie 2014, odată cu
taloanele de pensii au fost transmise către
beneficiari şi taloanele speciale de călătorie
pentru anul 2015.

G. Cotele de contribuŃie de asigurări
sociale
- pentru angajator, în funcŃie de condiŃiile
de muncă:
- condiŃii normale: 15,8%;
- condiŃii deosebite: 20,8%;
- condiŃii speciale: 25,8%;
- contribuŃia individuală (angajat): 10,5 %,
indiferent de condiŃiile de muncă
H. Contractul de asigurare socială
Nivelul minim al venitului lunar înscris în
contractul de asigurare socială este de 845 lei
(contribuŃie de plată 222 lei), iar nivelul
maxim de 12 075 lei.

I. Alte drepturi / indemnizaŃii
În anul 2015, potrivit prevederilor O.U.G.
83/2014, se menŃin în plată la nivelul
acordat pentru luna decembrie 2014
următoarele drepturi:
- ajutorul lunar pentru soŃul supravieŃuitor,
acordat în temeiul Legii nr. 578/2004;
- indemnizaŃiile prevăzute de Legea nr.
341/2004 cu modificările şi completările
ulterioare (revoluŃionari);
- indemnizaŃiile prevăzute de Decretul-Lege
nr. 118/1990 (persecutaŃi politic), de O.U.G.
105/1999 (persecutaŃi etnic), de Legea nr.
309/2002 (stagiu militar la detaşamentele de
muncă);
- drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991
(veterani şi văduve de veterani) şi de Legea nr.
44/1994 (veterani de război).
O.U.G nr. 83/2014 rectificată prevede, de
asemenea:
- indemnizaŃia lunară reparatorie prevăzută de
Legea nr. 341/2004 pentru Luptătorii
RemarcaŃi prin Fapte Deosebite şi Copiii
eroilor-martiri, potrivit legii, nu mai este
suspendată de la plată;
- termenul prevăzut de Legea nr. 143/2014,
privind
drepturile
beneficiarilor
O.G.
105/1999 (majorarea indemnizaŃiilor pentru
persoanele persecutate din motive etnice) se
prorogă până la 1 ianuarie 2017.
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