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COMUNICAT  

REFERITOR la modificările prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

130/17.12.2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 

Referitor la drepturile acordate în baza unor legi cu caracter special (revoluționari, 

refugiați, deportați, detașamente de muncă, soț supraviețuitor etc.), potrivit art. IX alin. 

(1) din O.U.G. nr. 130/2021, în anul 2022 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit 

pentru luna decembrie 2021. 

 

Referitor la actualizarea pensiilor de serviciu (magistrați, personal auxiliar de 

specialitate al instanțelor și parchetelor, auditori publici ai Curții de Conturi etc.), 

potrivit O.U.G. nr. 130/2021, în anul 2022 nu se actualizează/indexează cu rata medie 

anuală a inflației. 

 

Referitor la calculul impozitului pe venitul din pensii, începând cu drepturile aferente 

lunii ianuarie 2022, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din 

venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei şi, după caz, a 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată. 

 

Referitor la calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor 

din pensii, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, pensionarii cu venituri 

din pensii care depășesc 4.000 lei datorează contribuții de asigurări sociale de 

sănătate, în procent de 10 % asupra părții care depășește suma de 4.000 lei.  

 

Pentru exemplificare redăm un exemplu de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate, impozitului şi venitului net din pensii: 

 

Venitul brut din pensii aflat în plată în luna ianuarie 2022 = 8.000 lei 

Calcul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate = (8.000 lei - 4.000 lei) x 10% (cota cass) = 

400 lei 
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Calcul impozit = (8000 lei - 2000 lei - 400 lei) venitul impozabil lunar din pensii x 10%(cota 

de impozit) = 5600 lei x 10% = 560 lei 

 

Venitul net din pensii = 8000 lei - 560 lei (impozit) - 400 lei (cass) = 7040 lei 
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