
MĂSURI 
INIȚIATE DE 
MINISTERUL 
MUNCII ȘI 
SOLIDARITĂȚII
SOCIALE



MĂSURI 
PENTRU 

PENSIONARI



Creșterea punctului 
de pensie  

Creșterea indemnizației
sociale pentru pensionari

Ajutor social  one-off pentru 
pensiile mai mici de 1600 lei 

+10%

+25%

2.200

1 IANUARIE 2022

1.442 lei

Pensii ≤ 1.000 lei

Pensii 1.001 ÷ 1.600 lei

800 lei

1.586 lei

1.000 lei

+1.200 lei

+ diferența
până la
2.200 lei

PENSIONARI



Ajutor social one-off 
pentru pensiile ≤ 2.000 +700 lei

1 IULIE 2022

Ajutor acordat pensionarilor 
afectați de creșterea prețurilor 

la utilități și alimente

aflați în risc de excludere socială

3.300.000 pensionari

PENSIONARI



PENSIONARI
Creșterea punctului 

de pensie  

Creșterea indemnizației
sociale pentru pensionari

Ajutor social  one-off pentru pensiile mai 
mici de 3.000 lei 

Prelungirea acordării tichetelor de alimente 
de 250 lei la 2 luni, la pensiile ≤ 1.700 lei

Carduri de energie de 1.400 lei  pentru 
pensionarii >60 de ani cu venituri ≤ 2.000 lei

+12,5%

+12,5%

1 IANUARIE 2023

1.586 lei

1.000 lei

1.785 lei

1.125 lei



Pensii între 
1.000 - 1.500 

 +12,5% pensie

 34% și 45%

1.000 lei ajutor 
anual

1.400 lei sprijin 
anual energie

250 lei - vouchere 
alimente, la 2 luni

creșterea veniturilor 
totale anuale între

Pensii între 
1.501 - 2.000 

 +12,5% pensie

 22% și 25%

800 lei ajutor 
anual

1.400 lei sprijin 
anual energie

creșterea veniturilor 
totale anuale între

Pensii între 
2.001 - 3.000 

 +12,5% pensie

 14% și 15%

600 lei ajutor 
anual

creșterea veniturilor 
totale anuale între

Pensii peste 
3.000 

 +12,5% pensie

 12,5%

creșterea veniturilor 
totale anuale

2,3 milioane 950.000 1 milion 507.000

CREȘTEREA DIFERENȚIATĂ 
A VENITURILOR PENSIONARILOR

vouchere alimente 
la pensii ≤ 1.700 lei



Numărul dosarelor de 
pensii verificate

3.187.399 dosare

≈70% din total



Fonduri europene din 
PNRR pentru pensionari

19,7 mil. euro

98.649.741 lei
pentru 

Reforma sistemului 
public de pensii 



MĂSURI 
PENTRU 

SALARIAȚI



SALARIAȚI

Creșterea salariilor 
din sectorul bugetar 

1 AUGUST 2022

+ ¼

Măsura a fost luată pentru că în ultimii doi 
ani drepturile salariale pentru angajații 
din sectorul bugetar au fost înghețate

din diferența față 
nivelul de salarizare 
stabilit pentru anul 
2022 prin Legea 
153/2017



SALARIAȚI
Creșterea salariului 

minim (200 netaxabili)

Creșterea salariului 
minim din construcții

Majorarea salariilor angajaților 
din sectorul bugetar

+24,5%

+33%

+10%

1 IANUARIE 2023

2.550 lei

3.000 lei

3.000 lei

4.000 lei

+374 lei la salariul net (+24,5%)

Creșterea nu poate depăși valoarea 
nominală pentru 2022 din Legea 153/2017



Creșterea numărului de 
contracte active de muncă

+120.773 contracte

+82.631 salariați activi

6.569.214

5.625.851

6.689.987

5.708.482

1 ian. 2022

1 ian. 2022

23 ian. 2023

23 ian. 2023



Creșterea numărului 
persoanelor ocupate

+215.948 persoane 2022

44% din cele 493.698 de 
persoane care au 
beneficiat de servicii 
specializate de 
ocupare prin ANOFM



Stimularea ocupării
Subvenții angajatori

+59.371 persoane încadrate
41.142

14.342
2.902

166
147
34

638

șomeri de peste 45 de ani 
sau părinți unici susținători 
ai familiilor monoparentale

tineri NEET

absolveți

persoane cu handicap

șomeri de lungă durată

tineri cu risc de marginalizare

persoane cu max. 5 ani 
până la pensionare



Creșterea numărului de 
locuri de muncă vacante

+244.506 locuri vacante

+42.341 locuri disponibile

399.488 643.994
2021

AJOFM - 27 ian. 2023

2022+61%



SALARIAȚI

Măsuri de stimulare 
a ocupării forței de muncă

Programul de muncă redus
OUG 132/2020 art. 1 alin. 1

Indemnizații în perioada suspendării 
contractelor de muncă de către angajator

STIMULAREA 
OCUPĂRII FORȚEI 

DE MUNCĂ

676 mil. lei 836 mil. lei
Execuție 2022 Buget 2023

315 mil. lei

126 mil. lei

33,7 mil. lei

6,5 mil. lei

Execuție 2022

Execuție 2022

Buget 2023

Buget 2023



SALARIAȚI PLĂȚI ANPIS 2022

9,5 milioane lei

5,4 milioane lei

508,8 milioane lei

48.638 lei

Plăți pentru profesioniști cu 
venituri din drepturi de autor 

cu activitate întreruptă sau 
limitată din cauza COVID-19

Plăți în baza OUG 111/2021 la cei cu 
venituri din drepturi de autor 

Plăți pentru indemnizația de 41,5% din 
salariul brut, în baza OUG 132/2022

Plăți în baza OUG 30/2022 



MĂSURI 
PENTRU 

PERSOANELE 
CU 

DIZABILITĂȚI



Acordarea celei de-a 13-a 
indemnizații

ianuarie 2022

ianuarie 2023

Grd. handicap

Grd. handicap

Grav

Grav 368 lei

350 lei

279 lei

265 lei

64 lei

60 lei

316 lei

300 lei

184 lei

175 lei

64 lei

60 lei
Accentuat

Accentuat

Mediu

Mediu

Adult

Adult

Copil

Copil



Ajutoare sociale pentru 
persoanele cu dizabilități

Vouchere alimente

Carduri energie

250 lei la 2 luni

1.400 lei pe an

Pentru persoanele cu dizabilități 
cu venit max. 1.700 lei

Pentru persoanele cu dizabilități 
cu venit max. 2.000 lei
Se acordă în două tranșe 

(februarie și septembrie 2023)



PERSOANE CU 
DIZABILITĂȚI

Strategia națională 
„O Românie 

echitabilă 2022-2027”

Planul operațional de
implementare a 

strategiei

Aceste documente urmăresc 
stimularea participării active a 

persoanelor cu dizabilități la viața în 
comunitate, creșterea gradului

de conștientizare asupra nevoilor 
comunității, precum și a vizibilității 

în societate, aspecte care să conducă 
la îmbunătățirea calității vieții și la 

creșterea gradului de ocupare în rândul 
acestor persoane



MĂSURI 
PENTRU 
COPII ȘI 
FAMILIE



Alocații pentru copii

ianuarie 2022

ianuarie 2023

Copii 2-18 ani

Copii 2-18 ani

214 lei

243 lei

427 lei

600 lei

243 lei

256 lei

600 lei

631 lei

Copii <2 ani sau 
cu handicap

Copii <2 ani sau 
cu handicap



Vouchere alimente

250 lei la 2 luni

Familiile cu cel puțin 2 copii sau 
Familiile monoparentale

cu un venit pe membru de 
familie de:
• 600 lei în 2022
• 675 lei în 2023



Plăți totale pentru copii 
și familie în 2022

3.597.905 copii

129.446 familii

12,5 milioane lei

278.807 lei

alocații de stat pentru copii

alocații pentru susținerea familiei



SPRIJIN 
PENTRU 

CONSUMUL 
DE ENERGIE



SUPLIMENTE ȘI AJUTOARE

Ajutor încălzire

Supliment consum energie

Plăți 2022:

Plăți 2022:

Plăți 2023:

Plăți 2023:

858,5 milioane lei

858,5 milioane lei

57,2 milioane lei

57,2 milioane lei



COMPENSARE/PLAFONARE

Plafonare preț final

Compensare consum energie
Energie electrică:

Gaze naturale:

Total :

7,6 mil. beneficiari

3 mil. beneficiari

573 milioane lei

680 milioane lei

1,25 miliarde lei

PLĂȚI 2022

Energie electrică:

Gaze naturale:

Total :

7 mil. beneficiari

3 mil. beneficiari

2,1 miliarde lei

496 milioane lei

2,6 miliarde lei



ALTE 
MĂSURI 

SOCIALE ȘI 
PLĂȚI 



Alte măsuri sociale
Servicii sociale private

Pachet de sprijin unitar

Centre persoane vârstnice

Majorarea subvenției pentru 
furnizorii privați de servicii sociale:
• 1.000 lei/persoană servicii sociale 

cu cazare
• 1.000 lei/persoană servicii sociale 

fără cazare

Majorarea sumelor alocate de la 
10% la ≥ 30% din standardul minim 
de cost aprobat.

Corelarea în același pachet de sprijin a 
ajutoarelor sociale, alocației pentru suținerea 

familiei și ajutorul pentru încălzire



ALTE PLĂȚI ÎN 2022

Ajutoare de urgență

Venitul minim garantat

Ajutoare colective HG 1007

156.562 beneficiari

12 ajutoare colective

1.470 beneficiari

503 milioane lei

1,2 milioane lei

6 milioane lei



Măsuri inițiate de
Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale

Vă mulțumim!


