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Comunicat de presă 

 

Plata drepturilor de pensie în luna decembrie 2014 

 

În luna decembrie 2014 plata drepturilor de pensie şi a altor drepturi acordate în baza 
unor legi cu caracter special, care se achită odată cu pensiile, se va realiza mai 

devreme. 

Având în vedere numărul redus de zile lucrăroare din luna decembrie, plata 
drepturilor achitate prin poştă se decalează cu două zile lucrătoare. 

Astfel, în intervalul 11 – 24 decembrie 2014 se asigură plata drepturilor de pensie şi a 
altor drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special la domiciliul 

beneficiarilor, urmând ca beneficiarii avizaţi la domiciliu să poată ridica drepturile 

cuvenite de la ghişeele subunităţilor poştale până la data de 30 decembrie 2014. 

De asemenea, achitarea prin poştă a drepturilor restante de pensii şi a altor drepturi 

acordate în baza unor legi cu caracter special se va face în intervalul 23 – 24 şi 29 – 30 

decembrie 2014, la domiciliul beneficiarilor şi la ghişeele subunităţilor poştale (doar 

pentru cei avizaţi la domiciliu). 

Precizăm că plata drepturilor achitate prin cont bancar se face conform prevederilor 
Convenţiei privind plata unor drepturi de asigurări sociale şi a altor drepturi 
prevăzute de legi cu caracter special, distribuirea taloanelor mov fiind asigurată de 
Compania Naţinală Poşta Română în intervalul 11 – 24 decembrie 2014 (la domiciliul 

pensionarilor) şi 29 decembrie 2014 - 6 ianuarie 2015 (la ghişeele subunităţilor poştale 
pentru cei avizaţi la domiciliu). 

Dorim să menţionăm faptul că în luna decembrie 2014 beneficiarilor de drepturi 

stabilite în baza Legii nr.49/1991 şi/sau Legii nr.44/1994 li se vor achita drepturile 

corespunzătoare pentru două luni - noiembrie şi decembrie 2014, precum şi ajutorul 
anual acordat conform legii. Beneficiază de acest ajutor anual un număr de 1.354 

persoane, suma total achitată cu acest titlul fiind de 406.200 lei. 
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