
Hotararea guvernului nr. 1612 din 20 Noiembrie 2006 

privind acordarea unui ajutor banesc unor categorii de 
pensionari care beneficiaza de pensie din sistemul public de 

pensii  
 
Publicata in Monitorul oficial 951 din 24 Noiembrie 2006.  

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,  

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.  

ART. 1  
In luna decembrie 2006, unor categorii de pensionari din sistemul 
public ale caror drepturi de pensie au facut obiectul prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea 
pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor 
sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu 
completarile ulterioare, li se acorda un ajutor banesc, in conditiile 
prezentei hotarari.  

ART. 2  
Ajutorul banesc prevazut la art. 1 se acorda persoanelor care nu 
beneficiaza de cresterea pensiei ca urmare a majorarii valorii 
punctului de pensie din luna decembrie 2006.  

ART. 3  
Pentru persoanele prevazute la art. 2 cuantumul ajutorului banesc 
este urmatorul:  
a) 60 lei, pentru pensionarii al caror cuantum al pensiei, aflata in plata 
sau cuvenita la data de 30 noiembrie 2006, este mai mic de 210 lei 
inclusiv;  
b) 50 lei, pentru pensionarii al caror cuantum al pensiei, aflata in plata 
sau cuvenita la data de 30 noiembrie 2006, se situeaza intre 211 si 
316 lei inclusiv;  
c) 40 lei, pentru pensionarii al caror cuantum al pensiei, aflata in plata 
sau cuvenita la data de 30 noiembrie 2006, se situeaza intre 317 lei 
si 435 lei inclusiv.  



ART. 4  
Ajutorul banesc prevazut la art. 1 se acorda si persoanelor care 
beneficiaza partial de majorarea valorii punctului de pensie din luna 
decembrie 2006 si al caror cuantum al pensiei este de cel mult 435 
lei inclusiv.  

ART. 5  
Pentru persoanele prevazute la art. 4 cuantumul ajutorului banesc 
este de 30 lei.  

ART. 6  
(1) In situatia beneficiarilor de pensie de urmas, ajutorul banesc se 
stabileste, in functie de numarul urmasilor, prin aplicarea asupra 
cuantumului ajutorului prevazut la art. 3 sau art. 5, dupa caz, a 
urmatoarelor procente:  
a) 100% pentru 3 sau mai multi urmasi;  
b) 75% pentru 2 urmasi;  
c) 50% pentru un urmas.  
(2) Cuantumul pensiei aflate in plata sau cuvenite in luna noiembrie 
2006, fata de care, conform prevederilor art. 3 si 4 se acorda ajutorul 
banesc, este cel rezultat din insumarea cuantumurilor pensiilor 
corespunzatoare fiecarui urmas.  

ART. 7  
Ajutorul banesc prevazut de prezenta hotarare nu se acorda 
persoanelor care beneficiaza de pensie de serviciu acordata in baza 
prevederilor unor legi speciale.  

ART. 8  
In situatiile in care, ca urmare a unor operatiuni de recalculare sau 
revizuire a drepturilor de pensie, punctajul mediu anual aflat in plata 
sau cuvenit pentru luna noiembrie 2006 se modifica, cuantumul 
ajutorului banesc acordat conform prevederilor art. 3, 5 sau 6 ramane 
neschimbat.  

ART. 9  
Ajutorul banesc acordat in baza prezentei hotarari nu face parte din 
pensie si se evidentiaza pe un document de plata distinct, altul decat 
cel in baza caruia se achita drepturile de pensie pentru luna 
decembrie 2006.  



ART. 10  
Fondurile necesare pentru plata ajutorului banesc stabilit in 
conformitate cu prevederile prezentei hotarari, inclusiv cheltuielile 
legale aferente transmiterii ajutoarelor banesti, se suporta de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si 
Familiei.  
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