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(1) )* +*,- ./.0 12 +34#56 ,* +7,$4# 89*+*39+# :2*194*+#9-4# 191$2;,-,9 :,<-93 52

:2*199= :2*194*+#9-4# 59* 191$2;,- :2*199-4# ;9-9$+#2 52 1$+$ >9 <2*28939+#9-4# 52

5#2:$,#9 :#2?6@,$2 52 -2A9 3, 3+#+3$2# 1:239+- :-6$9$2 52 3+12-2 $2#9$4#9+-2 52

:2*199B3+12-2 52 :2*199 123$4#9+-2 +-2 36#4# ?2*9$,#9 -,*+#2 1,*$ ;+9 ;939 1+, 2A+-2 3,
0&/// -29= +1$82-C

+D în cuantum de E&/// -29, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la E&F// -29 
inclusiv; 

<D în cuantum de G// -29, dacă nivelul veniturilor lunare este între E&F/E -29 şi .&///
-29 inclusiv; 

3D în cuantum de H// -29, dacă nivelul veniturilor lunare este între .&//E -29 şi 0&/// -29 
inclusiv. 

I.D Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se plăteşte în două tranşe, în lunile 9+*,+#92
./.0, respectiv 43$4;<#92 ./.0, astfel: 

+D în cuantum de F// -29, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la E&F// -29 
inclusiv; 

<D în cuantum de J// -29, dacă nivelul veniturilor lunare este între E&F/E -29 >9 .&///

-29 inclusiv; 

3D în cuantum de 0// -29, dacă nivelul veniturilor lunare este între .&//E -29 >9 0&///

-29 inclusiv. 

I0D Prin sintagma venituri lunare prevăzută la alin. (1) şi (2) se înţelege: 

+D venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, 
respectiv octombrie 2023; 

<D venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, 
plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023; 

3D venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu excepţia 
veniturilor din indemnizaţiile acordate persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi art. 18 
alin. (1) lit. c) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi 
pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a veniturilor din drepturile 
acordate persoanelor prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii 
şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, prin casele 
teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii; 

5D venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 6/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

2D venituri din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, raportate în 
"Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi 



evidenţa nominală a persoanelor asigurate", al cărei termen de depunere, conform art. 
147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este 
luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se 
plăteşte ajutorul financiar. 

IJD Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă în situaţia în care veniturile 
cumulate prevăzute la alin. (3) şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale 
cu 1.500 lei, 2.000 lei şi, respectiv, 3.000 lei. 
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%7,$4#,- 89*+*39+# :#2?6@,$ -+ +#$& ' +-9*& IED 12 :-6$2>$2= din oficiu, în luna ianuarie 
2023, respectiv octombrie 2023= :#9* 3+12-2 $2#9$4#9+-2 52 :2*199B3+12-2 123$4#9+-2 52
:2*199= >9 12 1,:4#$6 59* <,A2$,- 52 1$+$= :#9* <,A2$2-2 �9*91$2#,-,9 �,*399 >9
24-95+#9$6�99 2439+-2= �9*91$2#,-,9 %:6#6#99 �+�94*+-2= �9*91$2#,-,9 %8+32#9-4# %*$2#*2 >9
22#?939,-,9 �4;�* 52 %*84#;+�99&
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(1) )* 3+@,- :2*194*+#9-4# 3+#2 <2*28939+@6 52 :2*192 52 ,#;+>= +7,$4#,- 89*+*39+#

:#2?6@,$ -+ +#$& ' +-9*& IED 12 +34#56 89236#,9 ,#;+> �* :+#$2&

I.D Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral prevăzut la art. X chiar dacă 
veniturile plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 sunt aferente unei 
fracţiuni de lună. 

I0D În cazul pensionarilor şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter 
special, care în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 încasează diferenţe de 
drepturi băneşti, cuvenite şi neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii 
ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, la determinarea plafonului prevăzut la art. X 
alin. (1) nu se iau în considerare aceste drepturi. 
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(1) %7,$4#,- 89*+*39+# :#2?6@,$ -+ +#$& ' 12 +34#56 :2*194*+#9-4# >9 <2*28939+#9-4# 52
5#2:$,#9 :#2?6@,$2 52 -2A9 3, 3+#+3$2# 1:239+-= +8-+�9 �* 2?952*�+ 3+12-4# $2#9$4#9+-2

52 :2*199B3+12-4# 123$4#9+-2 52 :2*199= 3+#2 +, 54;939-9,- �* �4;�*9+&

I.D �2#14+*2-2 3+#2 +, -43,- 52 >252#2B#2>259*�+ 4<9>*,9$6 �* 1$#69*6$+$2 *,

<2*28939+@6 52 +7,$4#,- 89*+*39+# :#2?6@,$ -+ +#$& '&

 


