
Cine beneficiază de majorarea punctajului mediu anual conform art. 
169 al Legii nr. 263/ 2010 

  
    
               Potrivit art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au 
fost stabilite potrivit legislaţiei până la data de 3 noiembrie 2008 şi  care au 
desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, 
beneficiază începând cu data de 01 ianuarie 2011 de o creştere a punctajelor anuale realizate 
în aceste perioade, cu condiţia ca la determinarea punctajului mediu anual să nu se fi 
utilizat stagiu de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte 
normative cu caracter special. 
      Aceste persoane beneficiază de un punctaj suplimentar acordat ca  diferenţă între punctajul 
mediu anual obţinut ca urmare a aplicării majorării cu 50% sau 25% a punctajului mediu pentru 
perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I  sau II de muncă şi 
punctajul mediu anual majorat conform OUG nr. 100/2008. 
      Astfel, un număr de 41.398 de pensionari ai sistemului public din judeţul Neamţ au 
beneficiat deja de aceste majorări, urmând ca cca. 2000 de persoane să primescă diferenţele 
ce le revin pentru lunile ianuarie – februarie 2011 la finele lunii februarie sau în luna martie, 
funcţie de modul de plată a drepturilor de pensie (mandat sau cont bancar) . 
      Precizăm faptul că persoanele pensionate începând cu data de 03 
noiembrie 2008 nu beneficiază de majorarea punctajului mediu anual 

prevăzută de art. 169 al Legii nr. 263/2010 deoarece aceştia au beneficiat de 
majorarea punctajului 50% sau 25%, funcţie de condiţiile de muncă, încă de la deschiderea 
drepturilor de pensie. 
      În ceea ce priveşte  minerii, cei ce au lucrat în medii cu radiaţii, cei ce au beneficiat de 

prevederile Legii nr.226/2006 cât şi persoanele care au realizat stagiu de cotizare în 
condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, menţionăm faptul că nici 

aceştianu beneficiază de majorarea punctajului mediu anual prevăzută de 
art. 169 al Legii nr. 263/2010, deoarece aceste persoane au beneficiat la 
deschiderea drepturilor de pensie de acte normative cu caracter special, 

respectiv de un stagiu de cotizare necesar mai mic decât cel prevăzut de anexa nr. 
3 la Legea nr. 19/2000 . 
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