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Cod județ JUDEŢUL Număr fizic pensionari

Valoarea pensiei 

conform deciziei             

-lei-

PENSIA MEDIE          -lei-

221 IAŞI 149,641 253,091,450 1,691



Cod județ JUDEŢUL Număr fizic pensionari

Valoarea pensiei 

conform deciziei             

-lei-

PENSIA MEDIE          -lei-

22 IAŞI 11,210 7,965,519 711



JUDEŢUL

Număr de beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari - SEPTEMBRIE 

2022        

Pensionari din sistemul public (Asig. Soc. 

de STAT)

Pensionari agricultori  (beneficiari 

proveniţi din fostul sistem de pensii al 

agricultorilor)

Număr  beneficiari
Valoare medie 

suportată de la BS
Număr  beneficiari

Valoare medie 

suportată de la BS

22 IAŞI 36,585 381 8,304 264



 valoarea punctului de pensie
1586 lei

 indice de corecție                                                                     
1,41

 valoare ajutor deces                                                            
6095 lei

 indemnizația de însoțitor invaliditate gradul 1                
1269 lei

 contribuția lunară contract de asigurare                            
638 lei



 Primul act normativ care a avut ca obiect acordarea unui
ajutor financiar pensionarilor sistemului public a fost
OUG.132/2021 conform căreia în luna ianuarie a anului
2022 se acordă un ajutor financiar în valoare de 1.200 lei
pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor
de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de
casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale
căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei /
venituri cu valori cuprinse între 1.001-1.600 lei inclusiv.

 La nivelul județului Iași au beneficiat de acest ajutor 85536
persoane din care :

 -47507 cu venituri mai mici sau egale cu 1000 lei , deci au
încasat integral ajutorul de 1200 lei

 -38029 cu venituri cuprinse între 1001 -1600 lei inclusive
– au încasat diferența pînă la 2200 lei .



 Al doilea act normativ a avut ca obiect instituirea unor măsuri
temporare, constând în acordarea, până la data de 31 decembrie 2022, a
unui sprijin material, denumit Sprijin pentru România, pentru anumite
categorii de persoane vulnerabile prevăzute de OUG.63/2022 .

 Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe
suport electronic pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii
aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi
acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale
de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt
mai mici sau egale cu 1.500 lei;

 Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic
are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni
categoriilor de beneficiari eligibili . Sumele acordate pot fi utilizate în
termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

 Beneficiază de acestă măsură , începînd cu iunie 2022 , 63976 de
persoane aflate în evidența CJP Iași .

 Beneficiază de acestă măsură , începînd cu august 2022 , 63222 de
persoane aflate în evidența CJP Iași .



 Al treilea act normativ , OUG.74/2022 , are ca
scop acordarea în iulie 2022 a unui ajutor
financiar în cuantum de 700 de lei pensionarilor
sistemului public de pensii, pensionarilor din
sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor
de drepturi prevăzute de legi cu caracter special
plătite de casele teritoriale de pensii/casele de
pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt
mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Numarul de
beneficiari este de 99.165 persoane.



Perioada IUNIE 2022 IULIE 2022 AUGUST 2022

SUME PLATITE: 295.606.009 373.284.742 297.303.853



Bilete alocate 2280

Bilete valorificate 2275

Cereri depuse 7657

Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru 
tratament balnear, precum şi nivelul contribuţiei

băneşti individuale a asiguraţilor şi a 
pensionarilor se aprobă anual, prin ordin al 

preşedintelui CNPP.
Casele teritoriale de pensie repartizează biletele 
de tratament balnear prin aplicaţia informatică 
deţinută de CNPP, în ordinea de ierarhizare a 

punctajelor cererilor prin care se solicită bilete de 
tratament , în limita locurilor repartizate pe serii, 

staţiuni şi unităţi de cazare.



 “O societate care nu își prețuiește persoanele în vârstă, își neagă
rădăcinile și își periclitează viitorul.”

(Nelson Mandela)
 Orice am face, oricât de buni am fi în domeniul în care activăm, oricât de 

mult succes am avea, totuși ne lipsește un lucru pe care doar vârstnicii
ni-l pot da: înțelepciunea, clădită în bucuriile și încercările vieții.

 În fiecare an, la data de 1 octombrie, cu scopul promovării drepturilor
acestora și a unei imagini pozitive a îmbătrânirii, este marcată Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice.

 Această zi este un frumos prilej de a ne îndrepta gândurile către fiecare 
persoană de vârsta a treia și de a le mulțumi tuturor pentru sfaturile lor 
înțelepte și pentru exemplul lor de viață.



 LA MULȚI ANI !


 Daniel BACIU
 PREȘEDINTE

 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE


