NOUTĂŢI ÎN DOMENIUL PENSIILOR,
ÎN ANUL 2020
1.

Ajutorul de deces

Începând cu data de 09 ianuarie 2020, conform prevederilor art.16 din
Legea nr.6/2020 a bugetului de asigurări sociale de stat, cuantumul
ajutorului de deces în cazul asiguratului sau pensionarului este de 5429 lei,
iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau
pensionarului de 2715 lei.
2. Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I
În perioada 01 ianuarie 2020 – 31 august 2020, cuantumul indemnizaţiei de
însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I, este de
1012 lei, iar pentru perioada 01 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 este
de 1154 lei
3. Indemnizaţia socială minim garantată
În perioada de 01 ianuarie 2020 – 31 august 2020 nivelul indemnizaŃiei
sociale minim garantate pentru pensionari este de 704 lei. În perioada 01
septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 nivelul îndemnizaŃiei sociale pentru
pensionari este de 800 lei.
4. Alte drepturi/ indemnizaţii
Începând cu data de 01 ianuarie 2020, se menţin în plată la nivelul acordat
pentru luna decembrie 2019 următoarele drepturi:
 ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii
nr.578/2004;
 indemnizaţiile prevăzute de Legea nr.341/2001;
 indemnizaţiile acordate în conformitate cu prevederile Legii
nr.309/2002 (efectuarea stagiului militar în detaşamente de muncă);
 drepturile prevăzute de Legea nr.49/1991 (veterani şi văduve de
veterani) şi de Legea nr.44/1944 (veteranii de război)

 indemnizaţiile acordate în conformitate cu prevederile DecretuluiLege nr.118/1990 (persecutaţii politic), cu exceptia persoanelor
care s-au aflat in situatiile prevăzute la art.1 alin.1 lit c. si d au
dreptul incepand cu 12.07.2020 la o indemnizație lunară de 350 lei
pentru fiecare an de internare abuzivă in spitalele de psihiatrie sau
de domiciliu obligatoriu, indiferent daca sunt sau nu pensionate.
Incepand cu data de 01 ianuarie 2020, indemnizațiile stabilite

in temeiul

O.G.nr.105/1999, aprobată prin Legea 189/2000, se majorează astfel:
- persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art.1 alin.1, lit.c), d), g), au
dreptul la o îndemnizație lunară de 350 lei, pentru fiecare an de strămutare, de
muncă forțată sau de evacuare din propria locuință.
Sotul supraviețuitor al celui decedat din categoria personelor prevăzute la
art.1 alin.1, lit. a)- e) si g) precum și persoana care s-a aflat în situația
prevăzută la art.1 alin.1 lit.f) are dreptul la o îndemnizație lunară in cuantum fix
de 350 lei.

