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Se majorează valoarea punctului de pensie
Începând cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
valoarea punctului de pensie se majorează cu 10% şi este de 1.100 lei.
Se majorează pensia socială minimă garantată
Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu
modificările ulterioare, în perioada 1 iulie- 31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru
pensionari este de 640 lei.
(până la 30.06.2018 este de 520 lei)

Se reduce cota de contribuţie la fondurile de pensii administrate privat
Alineatul (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuţie la fondul de pensii este de 3,75%.
Alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele
măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor
acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017, se abrogă.
(textul vechi era “Începând cu 1 ianuarie 2018 cota de contribuţie la fondurile de pensii
administrate privat se majorează la 6%”)

Se plafonează indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr.
132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:

La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor
nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul
minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient
de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia
nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.”
( Minim = valoarea indicatorului social de referință x 2.5)
( Maxim = 8500 lei)
Se modifică CAS la militari
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, articolul 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile
militare de stat se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie de
asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Termenele de declarare şi de plată a sumelor reprezentând contribuţiile individuale la
bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea şi plata contribuţiilor de
asigurări sociale."
Se instituie obligativitatea iniţierii de negocieri colective pentru punerea în aplicare a prevederilor
OUG nr. 79/2017
- Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, în
unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective
este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor UG nr. 79/2017 .
-Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 62/2011, pentru punerea
în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale
la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.
- În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit.
a) din Legea nr. 62/2011, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie
reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă
sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza
mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor.
- În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 62/2011, în unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor
colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor
împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei
confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.
-Negocierile se vor derula în perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017.

