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1. Începând cu data de 01.03.2017, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă  nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor 
acte normative, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 
196/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este de 520 lei.  

În cazul în care nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub 
nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aceştia vor beneficia de suma netă de 520 lei. 

  
2. Începând cu data de 20.02.2017, în baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 7/2017 - Legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei, fapt ce va 
determina modificări în calculul indemnizaţiilor şi burselor acordate de către Casa de pensii 
sectorială a MApN, după cum urmează: 

 A) Potrivit art. 71 alin. (3) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2016 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 
pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea 
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cuantumul burselor lunare plătite pentru copiii 
personalului armatei decedat şi ai personalului armatei încadrat în diferite grade de invaliditate se 
calculează astfel: 

a) pentru copiii personalului armatei decedat şi ai personalului armatei încadrat în gradul I 
de invaliditate, prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra câştigului salarial mediu brut aferent 
anului 2017, rezultând un cuantum de 3.344 lei; 

b) pentru copiii personalului armatei încadrat în gradul II de invaliditate, prin aplicarea unui 
coeficient de 0,5 asupra câştigului salarial mediu brut aferent anului 2017, rezultând un cuantum de 
1.566 lei; 

c) pentru copiii personalului armatei încadrat în gradul III de invaliditate, prin aplicarea unui 
coeficient de 0,33 asupra câştigului salarial mediu brut aferent anului 2017, rezultând un cuantum de 
1.033 lei. 

 
B) Totodată, potrivit prevederilor art. 82  alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, personalul armatei care, în urma 
participării la acţiuni militare, a fost încadrat în grad de invaliditate beneficiază de acordarea unei 
indemnizaţii lunare de invaliditate, astfel: 

a) pentru gradul I de invaliditate, două câştiguri salariale medii brute, rezultând un cuantum 
de 6.262 lei; 

b) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 câştiguri salariale medii brute, rezultând un cuantum de 
4.697 lei; 

c) pentru gradul III de invaliditate, un câştig salarial mediu brut, rezultând un cuantum de 
3.131 lei. 

 



2 din 2 

C) De asemenea, potrivit prevederilor art. 82 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, personalul armatei încadrat în gradul I 
de invaliditate, beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu 
brut rezultând un cuantum de 3.131 lei. 
 

D) Potrivit dispoziţiilor art. 85 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 
pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea 
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, urmaşii personalului armatei decedat ca urmare a 
participării la acţiuni militare beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu câştigul salarial mediu 
brut, rezultând un cuantum de 3.131 lei, dacă solda funcţiei de bază este mai mică decât acesta. 

 
3. Pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea  nr. 226/2011 privind reparaţiile 

morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 
23 august 1944 - 31 decembrie 1961, fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată li 
se acordă o indemnizaţie reparatorie lunară, egală cu câştigul salarial mediu brut, aferent anului 2017, 
rezultând un cuantum de 3.131 lei, iar potrivit art. 7 din acelaşi act normativ, soţia supravieţuitoare a 
fostului cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, dacă nu s-a recăsătorit, primeşte jumătate 
din indemnizaţia reparatorie lunară, respectiv 1.566 lei. 

 
4. Începând cu aceeaşi dată, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 7/2017 - Legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în 
condiţiile legii, în cazul: 

- pensionarului, la 3.131 lei; 
- unui membru de familie al pensionarului, la 1.566 lei.  
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