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Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice Prahova s-a desfășurat la sediul Instituției Prefectului - Judetul Prahova, in data 
de 19 IUNIE 2018, începând cu ora 900. 

La ședința au fost prezenţi membrii Comitetului cat şi domnul Ion Zamfir - Comisar 
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova. 

ORDINE DE ZI: 

➢ Informare cu privire la numărul pensionarilor din judet, evolutia 
cuantumului pensiilor si a celorlate ajutoare prevazute de legislatia in 
vigoare. 

INVITAT PENTRU PREZENTARE REPREZENTANT: 

• Casa Județeană de Pensii Prahova 
•  

Doamna Prefect a deschis ședința prezentand campania derulata de Ministerul 
Afacerilor Interne - ”O viață cât un Centenar” prin intermediul căreia persoanele care sunt 
născute în 1918, anul Marii Uniri, au fost felicitate . 

In data de 13.06.2018 şi 14.06.2018, doamna prefect Mădălina Lupea, inspectorul 
șef al ISU Prahova, domnul lt.col. Mihai Drăgan, adjunctul șefului IPJ Prahova, domnul 
cms.șef Ginel Preda, precum și purtătorii de cuvânt ai IPJ Prahova, ISU Prahova, IJJ 
Prahova, ai Centrului de Perfecționare a Pregătirii cadrelor jandarmi montani Sinaia și ai 
Grupării Mobile de Jandarmi ”Matei Basarab” Ploiești, au mers în localitățile Bușteni, 



Sinaia, Boldești Scăeni, Posești și Surani,  pentru a felicita cele cinci persoane care anul 
acesta au împlinit vârsta de 100 de ani si pentru a le transmite mesajul doamnei ministru 
Carmen Dan : ”V-ați născut odată cu România și ați avut privilegiul de a trăi alături de Ea 
100 de ani de istorie! O istorie nu întotdeauna ușoară, dar una demnă! România a fost 
făurită de cei care au crezut în destinul acestui stat, de cei care au trăit, au muncit și au 
rămas aici, în ciuda încercărilor sau provocărilor istorie. În numele meu personal și al 
colegilor din ministerul Afacerilor Interne, primiți, vă rog, cele mai alese gânduri și urări 
sincere de sănătate!” 

Prezentarea verbala a fost insotita de prezentarea video realizata cu acest prilej. 
Revenind la ordinea de zi a sedintei, doamna prefect a dat cuvântul domnului 

Director Executiv Adjunct - Sorin Palas care a prezentat materialul “Informare cu privire 
la numărul pensionarilor din judet, evolutia cuantumului pensiilor si a celorlalte ajutoare 
prevazute de legislatia in vigoare”, material anexat la mapa de ședință a membrilor 
CCDCPPV. 

Prezentare Generala: 
 Casa Județeană de Pensii Prahova 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 completările şi modificările ulterioare şi a prevederilor Statutului Casei 
Naţionale de Pensii Publice. 

Casa Judeteana de Pensii Prahova 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. 

Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi de investiţii ale Casei Judetene 
de pensii este asigurata de către CNPP, din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor 
sociale de stat. 

Sub conducerea si controlul Casei Judetene de Pensii Prahova, functioneaza Casa 
Locala de Pensii Campina, institutie care nu este investita cu personalitate juridica. 

 
DATE STATISTICE  

privind structura beneficiarilor  
 
La data de 30 aprilie 2018, in evidenta Casei Judetene de Pensii Prahova se aflau 

240.212 beneficiari, din care:  
• 197.158 pensionari de asigurari sociale de stat; 
• 6.872   pensionari din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor; 
• 35.864  beneficiari de legi speciale; 
• 318 pensionari accidente de munca si boli profesionale. 

 
A. Pensionari de asigurari sociale de stat – 197.158, din care: 

• beneficiari de pensie pentru limita de varsta: 149.010; 
• beneficiari de pensie anticipata 541; 
• beneficiari de pensie anticipata partiala: 2.595; 
• beneficiari de pensie de invaliditate: 20.844; 
• beneficiari de pensie de urmas: 24.168. 
 

B. Pensionari din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor  –  6.872, din care: 



• beneficiari de pensie de limita de varsta: 6.632; 
• beneficiari de pensie de invaliditate: 17; 
• beneficiari de pensie de urmas: 223. 
 

C. Beneficiari de legi speciale -35.864 
D. Beneficiari de pensie accidente de munca si boli profesionale 318. 

 
 

DATE STATISTICE  
PRIVIND PENSIA MEDIE DE ASIGURARI SOCIALE 

 
La nivelul judetului Prahova, la data de 30 aprilie 2018, pensia medie aferenta 

numarului total de pensionari de asigurari sociale de stat, este de 1.148 lei. 
In functie de categoria de pensie, pensia medie de asigurari sociale de stat este 

structurata astfel: 
• pensia pentru limita de varsta:     1.313 lei        
• pensia anticipata:                        1.300 lei          
• pensia anticipata partiala:              907 lei         
• pensia de invaliditate:                    597 lei 
• pensia de urmas:                            629 lei 

 
 

MAJORAREA VALORII PUNCTULUI DE PENSIE 
 

 DE LA 1 IULIE 2018 
 

Incepand cu data de 1 iulie 2018, in conformitate cu prevederile OUG nr.82/2017 
pentru modificarea si completarea unor acte normative, valoarea punctului de pensie             
creste cu 10 %, respectiv se majoreaza de la 1.000 lei la 1.100 lei. 
Evolutia valorii punctului de pensie se prezinta astfel: 

ANUL LUNA VALOAREA PUNCTULUI DE 
PENSIE (LEI) 

2009 OCTOMBRIE 732.8 
2010 IANUARIE 732.8 
2011 IANUARIE 732.8 
2012 IANUARIE 732.8 
2013 IANUARIE 762.1 
2014 IANUARIE 790.7 
2015 IANUARIE 830.2 
2016 IANUARIE 871.7 
2017 IANUARIE 917.5 
2017 IULIE 1.000 
2018 IULIE 1.100 

 
 
 
 
 
 



MAJORAREA PENSIEI MINIME GARANTATE 
 DE LA 1 IULIE 2018 

Incepand cu data de 1 iulie 2018, in conformitate cu prevederile OUG nr.82/2017 
pentru modificarea si completarea unor acte normative, valoarea pensiei sociale minime 
garantate creste de la 520 lei la 640 lei. 
Scurt istoric: 

In conformitate cu prevederile OUG nr.6 din 18.02.2009, s-a instituit pensia sociala 
minima garantata de 300 lei, incepand cu data de 1.04.2009 si de 350 lei incepand cu 
data de 1 octombrie 2009. 
         Incepand cu data de 01.01.2015, prin Legea nr. 186/2014 -  Legea bugetului de 
stat pe anul 2015, pensia sociala minima garantata a crescut la 400 lei. 
 In conformitate cu dispozitiile OUG nr.2/2017, incepand cu data de 1.03.2017, 
pensia sociala minima garantata a crescut de la 400 lei la 520 lei,  iar incepand cu data 
de 1.07.2018, in conformitate cu prevederile OUG nr.82/2017 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative,  valoarea pensiei minime va creste la 640 lei. 
 La 30 aprilie 2018, la nivelul Casei Judetene de Pensii Prahova beneficiaza de 
pensie sociala minima garantata  un numar total de 24.450 pensionari. 

 
MAJORAREA VALORII INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR 

 DE LA 1 IULIE 2018 
 

Incepand cu data de 1 iulie 2018, odata cu majorarea valorii punctului de pensie, 
se majoreaza si cuantumul indemnizatiei de insotitor care se plateste in cazul 
pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul 1 de invaliditate, de la 800 lei la 880 lei. 
Evolutia valorii indemnizatiei de insotitor se prezinta astfel: 

DATA CUANTUM (LEI) 
01.04.2009 575 
01.01.2010 587 
01.01.2011 587 
01.01.2012 587 
01.01.2013 610 
01.01.2014 633 
01.01.2015 665 
01.01.2016 698 
01.01.2017 734 
01.01.2017 800 
01.07.2018 880 

 
AJUTORUL DE DECES 

In conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010  privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul decesului pensionarului 
/ asiguratului, sau al unui membru de familie al acestora se achita de catre casa teritoriala 
de pensii ajutor de deces.  

VALOAREA AJUTORULUI DE DECES  
ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

In  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pe parcursul ședinței membrii CCDCPPV au adus in discutie urmatoarele aspecte: 
- Doamna Cioc Sofia – Președinta CCDCPPV a semnalat situatia pensionarilor care 

beneficiază de pensie desi au contribuit o singura zi la sistemul de pensii. 
- Domnul Manolescu Vasile – Vicepresedinte al CCDCPPV a precizat faptul ca la 

actiunea ”O viață cât un Centenar” ar fi fost oportun sa participe si un reprezentant al 
CCDCPPV. 

In continuare, facand referire la marirea punctului de pensie de la 732,8 lei (valoare 
înregistrată in anul 2009) la 1100 lei (valoare înregistrată in anul 2018) a precizat faptul 
ca doar in anul 2009 s-au respectat prevederile legii cu privire la obligativitatea ca 
valoarea unui punct de pensie sa reprezinte cel puţin 45% din salariul mediu brut lunar 
pe economie.  

Referitor la cele de mai sus, doamna prefect a precizat faptul ca actiunea ”O viață 
cât un Centenar” a fost initiată de catre Ministerul Afacerilor Interne cu precizarea exacta, 
atat a participantilor, cat si a mesajului transmis. Cu privire la mărirea punctului de pensie,  
începând din anul acesta au intrat in salariu si contributiile angajatorului, astfel 
compararea nu este relevanta. 

- Domnul Alexandru Marin – Presedintele Asociatiei „Aero Show M.C.D” Ploiesti a 
precizat faptul ca actuala legea a pensiilor, nu in toate cazurile acorda drepturile cuvenite 
persoanelor ce au muncit in conditii grele de munca. 

  

Anul 

  

Luna 

Valoarea ajutorului de deces 
( lei) 

In cazul decesului 
asiguratului sau al 

pensionarului 

In cazul decesului unui 
membru de familie al 

asiguratului sau al 
pensionarului 

2009 Ianuarie 1.702 851 

2010 Ianuarie 1.836 918 

2011 Ianuarie 2.022 1.011 

2012 Ianuarie 2.117 1.059 

2013 Ianuarie 2.223 1.112 

2014 Ianuarie 2.298 1.149 

2015 Ianuarie 2.415 1.208 

     2016 Ianuarie 2.681 1.341 

2017 1 ian-19 feb 
din 20 feb 

2.681 
3.131 

1.341 
1.566 

 
2018 

1 ian-05 ian 
din 06 ian 

3.131 
4.162 

1.566 
2.081 



- Doamna Cioc Sofia – a precizat faptul ca la intalnirea organizata de Consiliul 
National al Persoanelor Vârstnice in data de 15 mai 2018 cu presedintii Consiliilor 
Județene ale Persoanelor Vârstnice si reprezentanții Guvernului Romaniei, au fost 
analizate si aspectele cu privire la drepturile cuvenite persoanelor ce au muncit in conditii 
grele de munca, precum si aspectele cu privire la pensiile militare. Pensionarii militari au 
fost indrumati catre Casa OPSNAJ. Pentru modificarea legislatiei trebuie initiativa 
legislativa. 

Doamna Prefect a mentionat ca s-ar preconiza anumite modificari pentru legea 
pensiilor. Inainte de adoptare proiectul de lege va fi afisat in dezbatere publica, moment 
in care se pot face discutii si eventuale propuneri de modificari. 

Pe de alta parte, orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau, 
prin efectul unui act emis de o institutiei publica, se poate adresa instantei de contencios 
administrativ de pe raza de domiciliu a petentului. 

De altfel, inainte de emiterea unei legi care are impact asupra pensionarilor, 
reprezentantii acesteia sunt consultati. 

 
Mulțumind pentru participare, doamna Prefect a închis şedinţa. 

 
 

 Nume/Prenume Funcţia  Semnatura  Data  
Întocmit/redactat Dumitrescu Cristina  Consilier  

 

 
Verificat  Daniela LAMBA Consilier  

 


