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COMUNICAT 

REFERITOR LA APLICAREA UNITARĂ A PREVEDERILOR OUG 74/2022 privind 

acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului 

pensiilor militare de stat, precum si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu 

caracter special, in luna iulie 2022 

   

În vederea aplicării unitare a prevederilor OUG 74/2022, facem următoarele 

precizări: 

• In luna iulie a anului 2022 se acorda un ajutor financiar in cuantum de 700 de lei 

pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare 

de stat si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special platite de 

casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale caror venituri lunare sunt 

mai mici sau egale cu 2.000 de lei. 

• Prin sintagma venituri lunare prevazuta la alin. (1) se intelege:  

 

a) venituri din pensii acordate in sistemul public de pensii, platite in luna iulie 2022; 

b) venituri din pensii acordate in sistemele neintegrate sistemului public de pensii, 

platite in luna iulie 2022;  

c) venituri din drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, platite in luna 

iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale; 

d) venituri din indemnizatia sociala pentru pensionari acordata in baza Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizatiei sociale pentru 

pensionari, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

e) venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate in 

„Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit 

si evidenta nominala a persoanelor asigurate“, al carei termen de depunere, conform 

art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, este luna anterioara celei in care se efectueaza calculul 

drepturilor aferente lunii in care se plateste ajutorul financiar. 

• Ajutorul financiar prevazut la alin. (1) se acorda in situatia in care veniturile 

cumulate prevazute la alin. (2) si realizate de aceeasi persoana sunt mai mici sau 

egale cu 2.000 de lei.  

 

Ajutorul financiar prevazut la art. 1 alin. (1) se plateste, din oficiu, in luna iulie 

2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale. 

• In cazul pensionarilor care beneficiaza de pensie de urmas, ajutorul financiar 

prevazut la art. (1) alin. (1) se acorda fiecarui urmas in parte. 

• Ajutorul financiar prevazut de prezenta ordonanta de urgenta se acorda pensionarilor 

si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special, aflati in evidenta 
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caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, care au domiciliul in 

Romania. 

• Persoanele care au locul de sedere/resedinta obisnuita in strainatate nu beneficiaza 

de ajutorul financiar.  
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