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• Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acordă o singură 

dată, în luna iulie, acelor beneficiari ai căror venituri lunare cumulate sunt 

mai mici de 2000 de lei. Sunt avute în vedere următoarele categorii de 

venituri: 

• pensiile din sistemul public de pensii și din sistemele neintegrate 

sistemului public de pensii, care se plătesc în luna iulie 2022; 

• venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, care se 

plătesc în luna iulie 2022 prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii 

sectoriale; 

• venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari; 

• venituri din salarii și asimilate salariilor, realizate în luna aprilie 2022. 

• Ajutorul financiar se acordă din oficiu, prin casele teritoriale de 

pensii/casele de pensii sectoriale. 

• De reţinut: 

• În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul 

financiar se acordă fiecărui urmaș în parte; 

• Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral de 700 de lei, chiar 

dacă veniturile plătite în luna iulie sunt aferente unei fracţiuni din luna 

iulie 2022; 

• La stabilirea plafonului de 2000 de lei nu se au în vedere eventualele 

sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare, 

care se plătesc în luna iulie; 

• Ajutorul financiar se acordă doar persoanelor îndreptăţite care au 

domiciliul în România, nu și celor care au locul de ședere/reședinţa 

obișnuită în străinătate; 

• Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat; 



• Ajutorul financiar nu intră în calculul contribuţiei bănești individuale în 

vederea obţinerii unui bilet de tratament balnear și nu este supus 

executării silite. 

De asemenea, facem precizarea că, în cazul în care plata drepturilor de pensie 

ori a drepturilor acordate în baza legilor cu caracter special se suspendă sau 

încetează, în condiţiile legii, la o dată anterioară lunii iulie 2022, însă situaţia de 

drept se constată ulterior plaţilor efectuate în luna iulie 2022, sumele încasate 

necuvenit cu titlul de pensie, drepturi prevăzute de legi cu carcater special și 

ajutor financiar, se recuperează conform prevederilor art. 179 din Legea nr. 

263/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 8 alin (2) 

din OUG nr. 74/2022.  

 


