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„Fii informat, nu ignorat” 

- proiect de informare juridică – 

 

Notă introductivă 

 

Mediul socio-economic din România nu favorizează implicarea 

cetățeanului în a-și susține și exercita drepturile de care beneficiază în raport 

cu statul și instituțiile care îl reprezintă. Aceasta a condus la atitudine inertă 

și consolidarea mentalității potrivit căreia societatea este incapabilă de a-și 

schimba status quo-ul. Proiectul pilot al generației 6 Lideri pentru Justiție 

adresează nevoia de informare juridică a cetățenilor din comunități 

dezavantajate, cu acces redus la informații de natură juridică. 

Proiectul pilot derulat în perioada august – decembrie 2015 a vizat o 

primă comunitate, comuna Filipeștii de Pădure din județul Prahova.  

Acesta a constat în realizarea a trei prezentări în comunitatea respectivă, 

având la bază următoarele teme: rolul autorităților publice, aspecte juridice 

legate de dreptul muncii și asigurări sociale, și aspecte juridice legate de 

pensii.   

În acest proces au fost informați peste 100 de locuitori ai comunei 

(elevi și adulți), pe parcursul celor cinci deplasări conturându-se astfel un 

cadru de dialog și de transmitere a informației dinspre organizatori către 

cetățenii comunei respective.  Cele trei prezentări au avut rolul de a oferi 

instrumente și informații juridice cetățenilor pentru rezolvarea mai facilă a 

problemelor cu care aceștia se confruntă, iar în același timp, de a identifica 

principalele provocări pe care aceștia le întâmpină în valorificarea 

drepturilor lor, sau în interacțiunea cu autoritățile publice.  

Noi credem că o societate educată și corect informată este o societate 

puternică. Obiectivul pe termen lung este multiplicarea acestei inițiative 

(pentru anul 2016 fiind vizate comunități din județele Ilfov, Timiș și Iași) și 

transpunerea ei în acțiuni de politică publică.   

Vă dorim lectură plăcută! 

       Autorii 

 



6 
 

Cuprins 

I. Pensiile – introducere .......................................................................................................................9 

A. Pilonul I – Pensiiile de stat ...........................................................................................................9 

B. Pilonul II - Pensiile private ........................................................................................................ 10 

C. Pilonul III – Pensii facultative ................................................................................................... 10 

D. Acte necesare solicitării pensiei, cu excepția pensiei de urmaș: ............................................... 10 

II. Tipuri de pensii şi condițiile de acordare ...................................................................................... 11 

A. Pensia pentru limită de vârstă .................................................................................................... 11 

1. Particularităţi ......................................................................................................................... 13 

2. Reducerea vârstei standard de pensionare ............................................................................. 13 

3. Perioada suplimentară la vechimea în muncă........................................................................ 14 

B. Situații particulare: .................................................................................................................... 15 

C. Activitate în condiţii speciale de muncă, în unităţile miniere, în subteran cel puţin 50% din 

timpul normal de muncă în luna respectivă ....................................................................................... 15 

D. Nevăzătorii ................................................................................................................................ 16 

E. Actele suplimentare necesare înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, după caz: ................ 16 

III. Pensia anticipată ........................................................................................................................ 16 

A. Pensia anticipată - fără penalizarea cuantumului drepturilor de pensie .................................... 16 

1. Perioade care nu se iau în considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea 

pensiei anticipate parţiale .............................................................................................................. 17 

2. Acte suplimentare necesare solicitării pensiei anticipate ...................................................... 17 

3. Trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă ......................................... 17 

B. Pensia anticipată parţială ........................................................................................................... 18 

1. Pensia anticipată parţială - cu penalizarea cuantumului drepturilor de pensie ...................... 18 

2. Perioade care NU se iau în considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea 

pensiei anticipate parţiale .............................................................................................................. 18 

3. Actele suplimentare necesare solicitării pensiei anticipate parţiale ...................................... 19 

4. Trecerea de la pensia anticipată parţială la pensia pentru limită de vârstă ............................ 19 

IV. Pensia de invaliditate ................................................................................................................. 19 

A. Condiţii de acordare .................................................................................................................. 19 

B. Beneficiari: ................................................................................................................................ 19 

C. Încadrarea în grad de invaliditate .............................................................................................. 20 

1. Actele necesare încadrării în grad de invaliditate: ................................................................. 20 



7 
 

2. Decizia medicală de încadrare într-un grad de invaliditate ................................................... 21 

3. Reverificarea medicală .......................................................................................................... 21 

4. Programe recuperatorii .......................................................................................................... 22 

5. Indemnizaţia de însoţitor ....................................................................................................... 23 

D. Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă ...................................... 23 

V. Pensia de urmaş ............................................................................................................................. 23 

A. Copiii: ........................................................................................................................................ 23 

B. Soțul supraviețuitor: .................................................................................................................. 23 

C. Acte necesare ............................................................................................................................. 24 

D. Cumulul drepturilor de pensie de urmaş cu venituri pentru care asigurarea este obligatorie .... 25 

VI. Contribuţia de asigurări  sociale ................................................................................................ 26 

A. ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SUNT ASIGURATE OBLIGATORIU: ....................... 26 

B. COTELE DE CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE .................................................... 27 

C. CONDIȚIILE DE MUNCĂ ...................................................................................................... 27 

D. CALCULUL ȘI PLATA CONTRIBUȚIEI ASIGURĂRILOR SOCIALE .............................. 28 

1. PLATA .................................................................................................................................. 28 

2. CALCULUL .......................................................................................................................... 28 

3. Alte situații privind perioadele asimilate stagiului de cotizare .............................................. 28 

4. VERIFICAREA STAGIULUI DE COTIZARE ................................................................... 29 

VII. Alte drepturi .............................................................................................................................. 29 

A. Tratament balnear ...................................................................................................................... 29 

1. Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit? ......................................................... 30 

2. Care este durata unui bilet de tratament balnear? .................................................................. 30 

3. Cum se acordă biletele de tratament balnear? ....................................................................... 30 

4. Care este ordinea în care se acordă biletele de tratament? .................................................... 30 

5. Ce acte sunt necesare pentru obţinerea unui bilet de tratament? ........................................... 31 

6. Câte bilete de tratament se pot obţine în cursul unui an? ...................................................... 31 

B. BILETELE DE ODIHNA ......................................................................................................... 31 

C. AJUTOR DE DECES ................................................................................................................ 32 

1. Cui trebuie să solicităm ajutorul de deces? ........................................................................... 32 

2. Cum se face dovada cheltuielilor ? ........................................................................................ 32 

3. Unde se depune cererea? ....................................................................................................... 33 

4. Care este termenul de depunere ? .......................................................................................... 34 



8 
 

5. Care este cuantumul ajutorului de deces?.............................................................................. 34 

6. Care este termenul de achitare, decontare, compensare? ...................................................... 34 

VIII. Cuantumul pensiei ..................................................................................................................... 35 

A. Punctajul mediu anual ............................................................................................................... 35 

B. Valoarea punctului de pensie ..................................................................................................... 36 

C. Particularităţi ............................................................................................................................. 37 

1. Pensia anticipată .................................................................................................................... 37 

2. Pensia anticipată parțială ....................................................................................................... 37 

3. Pensia de invaliditate ............................................................................................................. 37 

4. Pensia de urmaş ..................................................................................................................... 38 

IX. Modalităţi de plată a pensiilor de stat ........................................................................................ 39 

A. Suspendarea plății ...................................................................................................................... 39 

B. Încetarea plății ........................................................................................................................... 40 

X. Decizia de pensionare .................................................................................................................... 40 

A. Pentru pensia de invaliditate ...................................................................................................... 41 

B. Pentru pensia de urmaș .............................................................................................................. 41 

C. Pentru pensia limită de vârstă .................................................................................................... 41 

D. Pentru pensia anticipată și pensia anticipată parțial .................................................................. 41 

E. Admiterea sau respingerea cererii de pensionare ...................................................................... 41 

F. Unde se fac contestații la decizia de pensionare, cum și în cât timp? ....................................... 42 

1. Contestația la decizia medicală a capacității de muncă ......................................................... 42 

XI. Comunicarea cu Casele de pensii .............................................................................................. 43 

A. Portalul CNPP.ro ....................................................................................................................... 45 

XII. Sistemul fondurilor de pensii private ........................................................................................ 46 

A. Pilonul II .................................................................................................................................... 47 

1. Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat ..................................... 47 

XIII. Surse .......................................................................................................................................... 49 

 

  



9 
 

I. Pensiile – introducere 

 

Pensia este cea mai importantă prestaţie de asigurări sociale acordată în sistemul public de 

pensii. 

Pensia este o prestaţie de natură contributivă şi reprezintă venit de înlocuire împotriva 

următoarelor riscuri: 

 bătrâneţe;  

 pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă;  

 deces.  

Ca urmare a evoluţiei economice şi demografice din România, s-a ajuns în situaţia în care 

avem nevoie de pensii private pentru că, în timp ce numărul pensionarilor a crescut, numărul 

celor care contribuie la sistemul asigurărilor sociale a scăzut. 

Având în vedere problemele cu care se confruntă, sistemul de pensii din România a fost 

reorganizat, în baza unui model promovat de Banca Mondială, prin delimitarea a 3 

componente (piloni): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pilonul I – Pensiiile de stat 

bazat pe principiul solidarității sociale  

 

 are caracter obligatoriu şi este administrat de sectorul public  
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– astfel, contribuabilii de azi plătesc pentru 

asigurarea veniturilor pensionarilor de azi. 

B. Pilonul II - Pensiile private 

 sistem de pensii administrate privat  

 contribuţii definite, obligatorii pentru persoanele de până în 35 ani şi opţionale pentru 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani  

 vine în ajutorul pensiei de stat, aportul contribuabililor fiind același ca și înainte. 

C. Pilonul III – Pensii facultative 

 orice angajat poate contribui la o pensie facultativă, astfel asigurându-și un venit 

suplimentar pentru bătrânețe  

 se poate contribui la cu până la 15% din salariul brut  

 un avantaj este o deducere fiscală pentru angajat, dar și pentru angajator.  

D. Acte necesare solicitării pensiei, cu excepția pensiei de urmaș: 

 cerere pentru înscrierea la pensie2;  

 carnetul de muncă (original şi copie);  

 carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);  

 alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; 

 actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original 

şi copie);  

 livretul militar (original şi copie);  

 diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care 

să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;  

 adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin 

contractul colectiv/individual de muncă (original);  

 acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, 

şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 

Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa 

sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 

noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  

 procura specială, pentru mandatar, acolo când este cazul (original şi copie);  

 adeverinţa care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 

(original);  

 acte doveditoare privind stagiul de cotizare în specialitate - pentru personalul militar;  

 alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare 

stabilirii drepturilor de pensie.  
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II. Tipuri de pensii şi condițiile de acordare 

A. Pensia pentru limită de vârstă 

 

Pensia pentru limită de vârstă se 

acordă asiguraţilor care 

îndeplinesc, cumulativ, la data 

pensionării, condiţiile privind: 

 

 

 vârsta standard de pensionare  

 stagiul minim de cotizare sau în specialitate  

Prin vârstă standard de pensionare se înţelege vârsta stabilită de lege la care aceştia pot 

obţine pensie pentru limită de vârstă, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute 

de lege. 

Ca regulă: 

- vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi;  

- stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani;  

- stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi, pentru 

femei creșterea până la 35 de ani este una eșalonată, se va ajunge la 35 de ani în 2030. 

Atât vârsta standard de pensionare cât şi stagiile de cotizare pot fi reduse. Dintre excepţiile de 

la aceste reguli menţionăm: 

- nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat 

ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;  

- persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii 

de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în funcţie de gradul de 

handicap, după cum urmează:  

a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile 

handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de 

cotizare;  

b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile 

handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet 

de cotizare;  

c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile 

handicapului preexistent calităţii de asigurat, stagiul complet de cotizare.  
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1. Particularităţi 

 

Beneficiile acordate pentru activitatea desfăşurată în fostele grupe I şi a II a de muncă şi în  

condiţii deosebite de muncă, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă 

Beneficiile acordate pentru activitatea desfăşurată în fostele grupe I şi a II a de muncă (anterior 

datei de 1 aprilie 2001) şi în condiţii deosebite de muncă, condiţii speciale sau alte condiţii de 

muncă (după data de 1 aprilie 2001) sunt: 

 reducerea vârstei standard de pensionare;  

 perioadă suplimentară la vechimea în muncă.  

Perioadele lucrate în aceste condiţii se au în vedere la acordarea acestor beneficii doar dacă 

procentul de lucru a fost de cel puţin 50% pentru grupa I de muncă, respectiv pentru grupa a II 

a de muncă 70% din timpul normal de lucru. 

2. Reducerea vârstei standard de pensionare 

a) Grupa I - Activitatea desfăşurată anterior datei de 1 aprilie 2001 

Reducerile vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în 

grupa I de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu 

excepţia celor realizate în activităţile care sunt încadrate în condiţii speciale, 

sunt cuprinse între 3 şi 13 ani, în funcţie de numărul anilor întregi efectiv 

lucraţi în aceste condiţii şi operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare 

prevăzut de lege. 

Stagiul minim de cotizare efectiv realizat în astfel de condiţii pentru care se acordă reducerea 

vârstei standard de pensionare este de 6 ani, lucrat 100% din timp. 

(1) Condiţii speciale de muncă 

Reducerile vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale de 

muncă sunt cuprinse între 1 şi 13 ani, în funcţie de numărul anilor întregi efectiv lucraţi în 

aceste condiţii şi operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare 

prevăzut de lege. Stagiul minim de cotizare efectiv realizat în astfel de condiţii pentru care 

se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 2 ani, lucrat 100% din timp. 

Locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din: 

a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 

50% din timpul normal de muncă în luna respectivă; 

b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime 

nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii; 

c) activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, 

prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 
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(2) Reducerea 

Reducerea vârstei standard de pensionare acordată persoanelor care au desfăşurat activitate în 

condiţii speciale/alte condiţii de muncă poate fi cumulată cu cea prevăzută de Legea nr. 

341/2004, fără ca totalul acestora să depăşească 13 ani. Vârstele de pensionare reduse în aceste 

condiţii nu pot fi mai mici de: 

 50 de ani pentru femei;  

 52 de ani pentru bărbaţi;  

 45 de ani pentru persoanele care au desfășurat activitate in domeniul apărării naţionale, 

ordinii publice şi siguranţei naţionale.  

b) Grupa a II-a Activitatea desfăşurată anterior datei de 1 aprilie 2001 

Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 

2001, constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de 

pensionare. Vârsta standard de pensionare se reduce proporţional cu numărul anilor lucraţi în 

condiţii deosebite. 

(1) Condiţii deosebite de muncă 

Reducerile vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite 

de muncă sunt cuprinse între 1 şi 8 ani, în funcţie de numărul anilor întregi efectiv lucraţi în 

aceste condiţii şi operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut 

de lege. 

(2) Reducerea 

Reducerea vârstei standard de pensionare acordată persoanelor care au desfăşurat activitate în 

condiţii deosebite de muncă, poate fi cumulată cu cea prevăzută de Legea nr. 341/2004, fără 

ca totalul acestora să depăşească 13 ani. Vârstele de pensionare reduse în aceste condiţii nu pot 

fi mai mici de: 

 50 de ani pentru femei;  

 52 de ani pentru bărbaţi;  

 45 de ani pentru persoanele care au desfășurat activitate în domeniul apărării naţionale, 

ordinii publice şi siguranţei naţionale.  

3. Perioada suplimentară la vechimea în muncă 

a) Activitatea desfăşurată anterior datei de 1 aprilie 2001 

Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea 

în serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele 

realizate în grupa I, a II-a, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii. 

 

Sporul la vechimea în muncă pentru perioadele realizate în grupele I şi a II a de muncă este 

de: 

 3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă;  
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 6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I de muncă.  

Acest spor se acordă doar dacă persoana în cauză a realizat cel puţin 5 ani în grupele I şi a II-

a de muncă, 100% din timp. 

b) Activitatea desfăşurată ulterior datei de 1 aprilie 2001 

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de 

cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă 

perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii 

de cotizare în condiţii normale, după cum urmează: 

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;  

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;  

Acest spor se acordă indiferent de stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii de 

muncă. 

B. Situații particulare: 

În situația persoanelor care: 

 au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase 

definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru 

infracțiuni politice;  

 au fost private de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau 

pentru cercetări de către organele de represiune;  

 au fost internate în spitale de psihiatrie;  

 au fost deportate în străinătate după 23 august 1944;  

 au fost constituite în prizonieri de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, 

fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după 

încheierea armistițiului;  

Vârsta standard de pensionare se reduce cu câte 6 luni, pentru fiecare an întreg de privare de 

libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat. 

Reducerea vârstei standard de pensionare pentru aceste situaţii operează doar în condiţiile 

realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege. 

 

C. Activitate în condiţii speciale de muncă, în unităţile miniere, în subteran 

cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă 

Vârsta standard de pensionare se reduce şi în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate în 

condiţii speciale de muncă, în unităţile miniere, în subteran cel puţin 50% din timpul normal 

de muncă în luna respectivă. 

Persoanele care şi-au desfăşurat activitatea cel puţin 20 de ani în unităţile miniere, în subteran 

cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, beneficiază de reducerea 

vârstei standard de pensionare cu 20 de ani. 
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Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani. 

Stagiul complet de cotizare utilizat la stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă 

în situaţia acestor persoane este de 30 de ani. 

D. Nevăzătorii 

Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat 

ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare. Nevăzător este persoana cu 

acuitate vizuală zero, încadrată în gradul de handicap grav. Dovada acestui statut se face cu 

certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii, care va conţine obligatoriu 

următoarele elemente: 

 data ivirii handicapului care poate fi ulterioară datei dobândirii calităţii de asigurat;  

 gradul de handicap grav;  

 termenul de revizuire-permanent;  

 menţiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 59 din lege.  

 

E. Actele suplimentare necesare înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, 

după caz: 

 carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);  

 dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de 

învăţământ universitar din străinătate;  

 adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);  

III. Pensia anticipată 
 se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei 

standard de pensionare, persoanelor care au realizat un 

stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul 

complet de cotizare prevăzut de lege.  

 

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei 

pentru limită de vârstă. 

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia 

anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea 

perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a 

plăţii pensiei anticipate. 

Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu. 

A. Pensia anticipată - fără penalizarea cuantumului drepturilor de pensie  

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul 
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complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea 

împlinirii vârstei standard de pensionare. 

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare şi stagiul minim de cotizare 

în specialitate pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii. 

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al 

pensiei pentru limită de vârstă. 

Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie NU se 

cumulează cu nicio altă reducere. 

1. Perioade care nu se iau în considerare la stabilirea stagiului de 

cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale 

 

 

           o a beneficiat de pensie de invaliditate; 

o a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe 

durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;  

o a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe 

durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;  

o a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii 

de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu 

statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar;  

 

Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, 

respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă se au în vedere la 

stabilirea stagiului de cotizare realizat, însă nu şi la determinarea stagiului minim de 

cotizare în specialitate. 

 

2. Acte suplimentare necesare solicitării pensiei anticipate 

 adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii 

deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă, în original (dacă este cazul);  

 dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată, pentru 

persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original).  

3. Trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă 

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia 

anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, din oficiu, şi se recalculează prin 

valorificarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de 

suspendare a plăţii pensiei. 
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B. Pensia anticipată parţială 

 se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, 

persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit 

stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.  

1. Pensia anticipată parţială - cu penalizarea cuantumului drepturilor 

de pensie 

Pensia anticipată parţială se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de 

pensionare, persoanelor asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevăzute de 

lege, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. 

 

 Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare şi stagiul minim de 

cotizare în specialitate pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul 

naşterii.  

 Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru 

limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare 

lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită 

de vârstă.  

 Perioada de anticipare, exprimată în luni, reprezintă intervalul de timp cuprins între 

data acordării pensiei anticipate parţiale şi data împlinirii vârstei standard de pensionare 

sau a vârstei standard de pensionare reduse, prevăzute de lege. Penalizarea cuantumului 

pensiei se determină prin înmulţirea numărului de luni de anticipare cu 0,75%, iar 

rezultatul se menţine, lună de lună, până la data împlinirii vârstei standard de 

pensionare sau a vârstei standard de pensionare reduse, prevăzute de lege.  

 

Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie NU se 

cumulează cu nici o altă reducere. 

2. Perioade care NU se iau în considerare la stabilirea stagiului de 

cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale 

 

            o a beneficiat de pensie de invaliditate; 

o a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe 

durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;  

o a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe 

durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;  

o a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii 

de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu 

statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar. 
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Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-

a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de 

muncă se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat, însă nu şi la 

determinarea stagiului minim de cotizare în specialitate. 

3. Actele suplimentare necesare solicitării pensiei anticipate parţiale 

 adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii 

deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă, în original (dacă este cazul);  

 dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată parţială, 

pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original).  

4. Trecerea de la pensia anticipată parţială la pensia pentru limită de 

vârstă 

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată 

parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă, din oficiu, şi se recalculează prin 

eliminarea diminuării şi prin valorificarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de 

cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei. 

IV. Pensia de invaliditate 
A. Condiţii de acordare 

 

O persoană poate beneficia de pensie de invaliditate dacă este 

încadrată într-un grad de invaliditate prin decizie emisă de 

medicul expert al asigurărilor sociale, iar în cazul 

personalului militar de comisiile de expertiză medico-militară 

de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine 

publică şi siguranţă naţională, indiferent de stagiul de 

cotizare realizat în sistemul public de pensii. 

 

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este: 

 

 de gradul I , caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi  a capacității 

de autoîngrijire. 

 de gradul II , caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea 

capacităţii de autoîngrijire;  

 de gradul III , caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de 

muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel 

mult jumătate din timpul normal de muncă.  

B. Beneficiari:   
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 asiguraţii care si-au pierdut capacitatea de 

muncă din cauza unei boli obişnuite sau a 

unor accidente care nu au legătură cu 

munca;  

 persoanele care şi-au pierdut total sau cel 

puţin jumătate din capacitatea de muncă, 

din cauza accidentelor de muncă şi bolilor 

profesionale, neoplaziilor, schizofreniei şi 

SIDA;  

 persoanele care au satisfăcut serviciul 

militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost 

concentrat, mobilizat sau în prizonierat; elevii unei şcoli militare/şcoli de agenţi de 

poliţie sau studenți ai unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, 

ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi 

funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu 

excepţia liceului militar;  

 elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea 

de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în 

timpul şi din cauza practicii profesionale;  

 persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi 

marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 

1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau 

cuprinse într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această 

cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de 

invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.  

 

C. Încadrarea în grad de invaliditate 

Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la 

cererea persoanei interesate, de către medicul expert al asigurărilor sociale. 

 

1. Actele necesare încadrării în grad de invaliditate: 

 cerere;  

 actul de identitate;  

 documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor 

necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional (forma clinică şi stadiul 

evolutiv al bolii);  

 adeverinţa eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, 

cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;  

 documentul din care să rezulte cauza invalidităţii;  
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 documentul care să ateste data ivirii invalidităţii, după caz.  

 

Documentele care atestă cauza invalidităţii sunt, după caz:   

 fişa BP2/adeverinţă de confirmare eliberată de direcţia 

de sănătate publică, în caz de boală profesională;  

 FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de 

muncă ce a confirmat caracterul de muncă al 

accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării 

accidentului de muncă la inspectoratul teritorial de 

muncă, în caz de accident de muncă;  

 documente medicale eliberate de medicii de specialitate 

care confirmă diagnosticul, în caz de 

schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afecţiunea 

neoplazică se anexează şi rezultatul examenului 

histopatologic;  

 certificat emis de comisia de expertiză medico-militară, în caz de accident sau boală 

contractată în timpul ori din cauza îndeplinirii serviciului militar sau a şcolilor militare.  

 

2. Decizia medicală de încadrare într-un grad de invaliditate 

 se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 

5 zile de la emitere  

 poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de 

contestaţii sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării 

Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz. 

Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertiză 

Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă  

 contestaţia se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în 

soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.  

 deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de expertiză medico-

militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului 

Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţele 

judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.  

 

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile necontestate în termen 

rămân definitive. 

3. Reverificarea medicală 

Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la 
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intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la 

termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau, de către comisiile centrale de 

expertiză medico-militară. 

 

După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv comisiile 

centrale de expertiză medico-militară emit o nouă decizie medicală asupra capacităţii de 

muncă, prin care se stabileşte, după caz: 

 

 menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;  

 încadrarea în alt grad de invaliditate;  

 redobândirea capacităţii de muncă.  

 

Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage 

suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea 

medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii. 

 

Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a 

îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat. 

 

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care: 

 prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;  

 au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de lege;  

 au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat 

stagiile complete de cotizare, prevăzute de lege.  

4. Programe recuperatorii 

Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma 

programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia 

de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socio-profesionale. 

 

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage 

suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării. 

 

Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale efectuează controlul asupra 

respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise. 
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a) Actele necesare 

 

 adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii 

deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă, în original (dacă este cazul);  

 

 decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);  

 adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate 

temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, 

adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);  

 copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei 

de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală 

profesională, unde este cazul.  

5. Indemnizaţia de însoţitor 

Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o 

indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix. Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor 

reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii. 

D. Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă 

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de 

invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă şi, din oficiu, se acordă cuantumul cel mai 

avantajos. 

 

Indemnizaţia pentru însoţitor acordată pensionarilor de invaliditate gradul I se menţine şi pe 

durata acordării pensiei pentru limită de vârstă. 

V. Pensia de urmaş 

În situaţia decesului asiguratului sau pensionarului, copiii şi soţul supravieţuitor au dreptul 

la pensie de urmaş, în următoarele condiţii: 

A. Copiii: 

 până la vârsta de 16 ani;  

 dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la 

terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;  

 pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se 

aflau în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.  

B. Soțul supraviețuitor: 

 la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 

15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, 

cuantumul pensiei de urmaş cuvenit se diminuează pentru fiecare lună de căsătorie în 
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minus;  

 indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul l sau II, dacă durata 

căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;  

 indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs 

ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează 

venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori 

dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;  

 care nu îndeplineşte condiţiile de mai sus, beneficiază de pensie de urmaş pe o 

perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri 

lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă 

acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;  

 care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în 

vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către 

ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-

o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt 

mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.  

 

Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie si îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai 

avantajoasă pensie. 

C. Acte necesare 

 cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş;  

 actele de stare civilă ale urmaşilor şi reprezentantului legal, după caz, original şi copie;  

 decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);  

 decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat 

avea calitatea de pensionar (copie);  

 adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, 

în original;  

 actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat 

avea calitatea de pensionar (copie);  

 copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;  

 copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de 

boală profesională.  

 declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin 

sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă 

asupra susţinătorului;  

 

Pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar se depun şi 
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următoarele documente: 

 carnetul de muncă (original si copie);  

 carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);  

 alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu 

realizată;  

 livretul militar (original şi copie);  

 diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din 

care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la 

zi;  

 acte doveditoare privind stagiul de cotizare în specialitate - pentru personalul militar;  

 adeverinţă privind stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de asigurări sociale, 

neintegrate în sistemul public, în original;  

 adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin 

contractul colectiv/individual de muncă, în original  

 adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, grupa a II a de muncă, 

în condiţii de muncă speciale, deosebite şi alte condiţii de muncă, în original  

 acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990, Legii nr. 

341/2004;  

 adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 

(original);  

 alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare 

stabilirii drepturilor de pensie.  

D. Cumulul drepturilor de pensie de urmaş cu venituri pentru care 

asigurarea este obligatorie 

Copiii care beneficiază de pensie de urmaş, de regulă, pot cumula pensia cu venituri provenite 

din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii. 

 

Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din 

activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu 

depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea Legii Bugetului 

Asigurărilor Sociale de Stat. 

 

 Copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate pot cumula pensia cu 

venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie doar în condiţiile în 

care timpul normal de lucru este de cel mult jumătate din programul normal de lucru, 

respectiv 4 ore pe zi;  
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 Urmaşii încadraţi în gradul I sau II de invaliditate (copii sau soţ supravieţuitor), nu pot 

cumula pensia de urmaş cu venituri de natură profesională, întrucât au capacitatea de muncă 

pierdută în totalitate, respectiv nu pot desfăşura activităţi profesionale.  

 

 

VI. Contribuţia de asigurări  sociale 

A. ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SUNT ASIGURATE 

OBLIGATORIU:  

 

- persoanele care desfășoară activități pe baza de 

contract individual de muncă, inclusiv soldații și 

gradații voluntari;  

- funcționarii publici;  

- cadrele militare în activitate, soldații și gradații 

voluntari, polițiștii și funcționarii publici din 

sistemul administrației penitenciare, din domeniul 

apărării naționale, ordinii publice și siguranței 

naționale;  

- persoanele care realizează venituri de natura profesională, altele decât cele salariale, din 

drepturi de autor și drepturi conexe;  

- persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul 

autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;  

- membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești;  

- șomerii;  

- persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 

cel puțin de 4 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat și care se află în una dintre situațiile următoare:  

o administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de 

management;  

o membri ai întreprinderii individuale și întreprinderii familiale;  

o persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice;  

o persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurații acestora;  

o alte persoane care realizează venituri din activități profesionale;  

- cadrele militare trecute în rezervă, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care 

beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat;  

-   avocații;  
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- personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în 

sistemul public;  

-   orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să își completeze venitul asigurat.  

B. COTELE DE CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE 

1. sunt diferențiate în funcție de condițiile de muncă normale, deosebite, speciale și alte condiții 

de muncă.  

2. sunt prevăzute în Codul fiscal și pot fi modificate prin legea bugetului asigurărilor sociale 

de stat.  

3. în cota de contribuție individuală de asigurări sociale este inclusă și cota de contribuție 

aferentă fondurilor de pensii administrate privat.  

C. CONDIȚIILE DE MUNCĂ 

1. Normale  

2. Deosebite  

3. Speciale :  

 

 unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară 

activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de 

muncă în luna respectivă;  

 activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a 

materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiații;  

 activitățile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și 

siguranței naționale, prevăzute de actele normative cu regim 

clasificat emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;  

 aviația civilă, pentru personalul navigant;  

 activitățile și unitățile prevăzute în anexele nr. 2 și 3 din Legea privind sistemul unitar de 

pensii publice;  

 activitatea artistica;  

 activitatea asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă în care salariații au 

desfășurat activități de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime 

nucleare;  

 constituie stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă și perioadele în care un 

asigurat care își desfășoară activitatea în condiții speciale de muncă se află în concediu 

pentru incapacitate temporară de muncă și/sau în concediu de odihnă, dacă cel puțin în ziua 

premergătoare concediului a lucrat în locuri de muncă încadrate în astfel de condiții de 

muncă.  
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ATENȚIE! Periodic, din 2 in 2 ani, locurile de muncă  în condiții speciale sunt supuse  

procedurii de reevaluare a încadrării în condiții speciale 

 

D. CALCULUL ȘI PLATA CONTRIBUȚIEI ASIGURĂRILOR SOCIALE 

1. PLATA 

- se face lunar  

- se poate face și anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.  

2. CALCULUL 

- calculul și plata contribuției individuale de asigurări 

se efectuează, după caz, de către:  

 angajator  

 instituția abilitată de lege să efectueze 

plăți din bugetul asigurărilor pentru șomaj  

 Casa de asigurări de sănătate  

 baza lunară de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale în cazul 

asiguraților este prevăzută în Codul Fiscal.  

 

 În cazul neachitării la termen a contribuțiilor datorate bugetului:  

Asigurărilor sociale de stat, casele teritoriale de pensii procedează la aplicarea 

măsurilor de executare silită. 

 Perioadele  în  care  persoanele  asigurate  pe  baza  de  declarație 

Individuala de asigurare sau contract de asigurare socială nu au achitat contribuția de asigurări 

sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia, inclusiv a 

dobânzilor și penalităților  de întârziere aferente. 

 

3. Alte situații privind perioadele asimilate stagiului de cotizare 

- S-a beneficiat de pensie de invaliditate;  

- S-au urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata 

normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă;  

- a fost satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata 

legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;  

- s-a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, 

acordate potrivit legii;  

- s- a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate 

temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;  
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- s-a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului 

învârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;  

 

- o persoană a urmat cursurile unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei 

instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică si siguranță națională 

pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar.  

4. VERIFICAREA STAGIULUI DE COTIZARE 

 DIN OFICIU o dată la 2 ani, de CNPP și de casele de pensii sectoriale.  

 LA CERERE contra cost. Tariful serviciului respectiv se stabilește anual de CNPP și 

casele de pensii sectoriale.  

 

Contribuția de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării sau de la data 

încheierii contractului de asigurare socială. 

VII. Alte drepturi 

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condiţiile 

legii, următoarele prestaţii: 

a)tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari; 

b)bilete de odihnă, pentru asiguraţi; 

c)ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al 

familiei unuia dintre aceştia. 

A. Tratament balnear 

Tratamentele balneare se fac prin atribuirea de bilete de 

tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de 

locuri disponibile. Prin urmare, elementele care se iau în 

considerare sunt: 

 

* Nr locuri unităţi CNPP  

* Nr locuri alte unităţi de profil  

* Sume alocate  

 

Tipuri de tratamente balneare 

 

Tratamentele balneare pentru asiguraţi şi pensionari sunt de mai multe feluri: 



30 
 

a)gratuite - pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de 

medicul expert al asigurărilor sociale; 

b)cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti - asiguraţii sistemului public de 

pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a). 

1. Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit? 

* pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al 

asigurărilor sociale;  

* persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi persoanele care au 

calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă;  

* veteranii de război, invalizii şi văduvele de război, în condiţiile legii  

* persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii 49/1999 privind pensiile 

I.O.V.R.;  

* persoane cu handicap, în condiţiile legii;  

* persoane care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr.346/2002 

privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cărora li s-a 

stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, 

program individual de recuperare;  

* salariaţii care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la 

prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la 

conservarea şi închiderea perimetrelor miniere  

 

2. Care este durata unui bilet de tratament balnear? 

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 

12 zile. 

3. Cum se acordă biletele de tratament balnear? 

Biletele se acordă pe baza unor criterii anterior stabilite prin ordin comun al conducătorilor 

CNPP şi ai caselor de pensii sectoriale. În baza acestor criterii se obţine un punctaj în funcţie 

de care se distribuie biletele. 

Exemple de criterii: 

* Daca a beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani  

* Nivelul câştigului brut de natură salarială realizat  

* Categoria de pensie a beneficiarului  

* Gradul de handicap daca este cazul  

4. Care este ordinea în care se acordă biletele de tratament? 

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de 



31 
 

ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Dacă, în urma calculării 

punctajului, mai multe cereri au acelaşi punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul 

primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această 

etapă mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător 

după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu acelaşi punctaj 

final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul 

cel mai mic. 

5. Ce acte sunt necesare pentru obţinerea unui bilet de tratament? 

 cererea tip de acordare a biletului de tratament;  

 actul de identitate (copie);  

 talonul de plată a pensiei (original sau copie);  

 biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, 

eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale 

cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original);  

 programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).  

6. Câte bilete de tratament se pot obţine în cursul unui an? 

În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi 

beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit. 

B. BILETELE DE ODIHNA 

Care sunt condiţiile pentru acordarea biletelor de odihnă? 

- persoana să fie asigurată in sistemul public de pensii  

- să își desfășoare activitatea într-o instituţie publică 

în care nu este reglementată constituirea fondului 

social  

- să contribuie parţial la costul biletului  

Criteriile pe baza cărora se acordă bilete de odihnă, precum şi nivelul cotei de participare 

individuală a asiguraţilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Numărul biletelor de odihnă, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acordă 

gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, 

precum şi modul de acordare, de distribuire şi de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre 

a Guvernului. 
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C. AJUTOR DE DECES 

Care sunt condiţiile pentru acordarea ajutorului de deces? 

 

1. fie defunctul era asigurat sau pensionar 

1.a. o singură persoană care face dovada că a suportat 

cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:soţul 

supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în 

lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. 

 

2. fie defunctul este un membru de familie al unui asigurat sau pensionar  

2.a. Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi:  

a)soţul;  

b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre 

creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la 

terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, 

indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate; 

c)părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.  

 

3. să existe un certificat de deces  

 

4. nu contează dacă asiguratul sau membrul de familie asigurat a realizat un anumit 

stagiu de cotizare  

1. Cui trebuie să solicităm ajutorul de deces? 

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de: 

 

a)angajator, în cazul decesului asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia; 

b)instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, 

respectiv al unui membru de familie al acestuia; 

c)casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului 

sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia. 

d) În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de 

asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită 

de casa teritorială de pensii la care se află în evidenţă. 

2. Cum se face dovada cheltuielilor ? 

Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare 

în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces. 
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Prin excepţie, oricare altă persoană în afară de soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele 

sau curatorul poate să facă dovada cheltuielilor atât prin înscrisuri doveditoare, cât şi prin 

declaraţie pe propria răspundere autentificată. 

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces: 

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;  

b) certificat de deces (original şi copie);  

c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);  

d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, 

după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);  

e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);  

f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala 

care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani 

(original);  

g) adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 

18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).  

3. Unde se depune cererea? 

Cererea se depune, după caz, la casa teritorială de pensii, la angajator sau la instituţia care 

gestionează acordarea ajutorului de şomaj. 

 

1. Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la angajator, în cazul decesului 

asiguratului:  

a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv 

soldaţii şi gradaţii voluntari;  

b) funcţionarii publici;  

c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu 

statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii 

publice şi siguranţei naţionale;  

d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din 

drepturi de autor şi drepturi conexe  

2. În cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, cererea se 

depune la instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj.  

 

3. Cererea se depune la casa teritorială/sectorială de pensii în cazul decesului pensionarului 

ori al asiguraţilor pe bază de contract de asigurare socială ori care realizează, în mod exclusiv, 

un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de patru ori câştigul salarial mediu brut 
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utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre 

situaţiile următoare:  

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; 

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;  

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;  

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; 

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale  

4. Care este termenul de depunere ? 

Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general 

de prescripţie, calculat de la data decesului. Termenul general de prescripţie este de 3 (trei) 

ani. 

5. Care este cuantumul ajutorului de deces? 

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de 

stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut pe anul respectiv. 

Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din această 

valoare. 

 

Exemplu de cuantum pentru anul 2014: 

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 de lei;  

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 de lei.  

6. Care este termenul de achitare, decontare, compensare? 

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de un singur plătitor 

şi nu se decontează din bugetul asigurărilor sociale de stat decât la nivelul cuantumului prevăzut 

de lege. 

În cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar 

bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe 

care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii depun la casele teritoriale 

de pensii sau la casele de pensii sectoriale, după caz, cerere pentru recuperarea din bugetul 

asigurărilor sociale de stat a diferenţei respective, împreună cu documentaţia justificativă. În 

cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia 

încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, 

lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces 

cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele 

teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale. 

În acest sens, persoana interesată depune la casa teritorială/sectorială de pensii acte 

doveditoare care atestă încetarea sau, după caz, suspendarea activităţii angajatorului, eliberate 

de organele abilitate, potrivit legii. 

În cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar 
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bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe 

care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii depun la casele teritoriale 

de pensii sau la casele de pensii sectoriale, după caz, cerere pentru recuperarea din bugetul 

asigurărilor sociale de stat a diferenţei respective, împreună cu documentaţia justificativă. 

Casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, după caz, pe raza cărora se 

află sediul plătitorului, verifică documentaţia şi dispun plata sumelor datorate din bugetul 

asigurărilor sociale de stat. 

După efectuarea plăţii ajutorului de deces, plătitorul are obligaţia de a înscrie pe 

versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, menţiunea 

“ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila. În cazul în care plătitorul este casa teritorială de 

pensii, sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se recuperează, potrivit legii, pe 

baza deciziei emise de către aceasta, ce constituie titlu executoriu. 

 

 

VIII. Cuantumul pensiei 

La calculul pensiei se ține cont de doi factori principali: 

 valoarea punctului de pensie  

 punctajul mediu anual  

Cuantumul pensiei fiind determinat prin înmulţirea celor 

două, cu precizarea că se ia în calcul valoarea punctului de 

pensie la data înscrierii. 

 

Pensia = valoarea punctului de pensie x punctajul mediu anual 

A. Punctajul mediu anual 

Punctajul lunar este factorul principal la stabilirea punctajului mediu anual. Acesta se determină 

prin raportarea drepturilor salariale de care a beneficiat o persoană şi la care s-a plătit ori s-au 

datorat contribuţii de asigurări sociale la câştigul salarial mediu din luna respectivă, comunicat 

de Institutul Naţional de Statistică. 

 

Până la 1 aprilie 2001 

 sunt utilizate datele din carnetele de muncă şi/sau adeverinţe eliberate de foştii 

angajatori  

 

După 1 aprilie 2001 

 se utilizează câştigul salarial brut sau, după caz, venitul lunar asigurat care a constituit 

baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale. Practic, punctajul lunar este realizat 
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prin împărţirea salariului angajatului la câştigul salarial brut ( poate fi găsi pe site-ul 

oficial al Institutului Naţional de Statistică www.insse.ro ).  

B. Valoarea punctului de pensie 

Valoarea punctului de pensie de la 1.01.2011 (intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010), 

respectiv 732,8 lei, se majorează, anual, în funcţie de rata inflaţiei şi creşterea reală a câştigului 

salarial mediu brut. 

Valoarea punctului de pensie creste in 2015 cu aproape 40 de lei, mai exact, punctul de pensie 

este de 830,2 lei, fata de 790,7 lei nivelul din 2014. 

Evoluția punctului de pensie1 

DATA: VALOAREA: 

01.04.2001 1.597.232 lei 

01.06.2001 1.693.066 lei 

01.09.2001 1.762.482 lei 

01.12.2001 1.885.856 lei 

01.03.2002 1.999.008 lei 

01.06.2002 2.098.959 lei 

01.09.2002 2.161.928 lei 

01.12.2002 2.252.729 lei 

01.01.2003 2.265.701 lei 

01.03.2003 2.345.001 lei 

  

01.06.2003 2.408.317 lei 

01.09.2003 2.472.138 lei 

01.12.2003 2.584.775 lei 

01.01.2004 2.652.000 lei 

01.03.2004 2.705.040 lei 

01.06.2004 2.759.141 lei 

01.09.2004 2.869.507 lei 

01.01.2005 2.955.592 lei 

01.01.2006 323,10 lei 

                                                           
1 http://www.pensiiprahova.ro/evolutia-valorii-punctului-de-pensie/ 

http://www.insse.ro/
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01.09.2006 339,30 lei 

01.12.2006 396,20 lei 

01.09.2007 416 lei 

01.11.2007 541 lei 

01.01.2008 581,30 lei 

01.10.2008 697,50 lei 

01.04.2009 718,40 lei 

01.10.2009 732,80 lei 

01.01.2010 732,80 lei 

01.01.2011 732,80 lei 

01.01.2012 732,80 lei 

01.01.2013 762,1 lei 

01.01.2014 790,7 lei 

01.01.2015 830,2 lei 

 

 

C. Particularităţi  

1. Pensia anticipată 

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al 

pensiei pentru limită de vârstă. 

2. Pensia anticipată parțială 

Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de 

vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, 

până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă. 

 

Perioada de anticipare, exprimată în luni, reprezintă intervalul de timp cuprins între data 

acordării pensiei anticipate parţiale şi data împlinirii vârstei standard de pensionare sau a varstei 

standard de pensionare reduse, prevăzute de lege. Penalizarea cuantumului pensiei se determină 

prin înmulţirea numărului de luni de anticipare cu 0,75%, iar rezultatul se menţine, lună de 

lună, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare sau a vârstei standard de pensionare 

reduse, prevăzute de lege. 

3. Pensia de invaliditate 

La stabilirea pensiei de invaliditate, se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă 

dintre stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei 
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de invaliditate. 

 

Stagiul potenţial rezultat nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi 

putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de 

pensionare, prevăzută de lege, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă. 

 

Pentru stagiul potenţial, acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul 

lunar este de: 

a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;  

b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;  

c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.  

 

Pensia de invaliditate se poate recalcula prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare 

nevalorificate la stabilirea acesteia, iar noile drepturi recalculate se acordă începând cu luna 

următoare celei în care a fost înregistrată cererea. 

4. Pensia de urmaş 

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de 

susţinător, aferent pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, 

în condiţiile legii, susţinătorul decedat, sau din pensia de invaliditate gradul I, în funcţie de 

numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: 

 

a) 50% - pentru un singur urmaş;  

b) 75% - pentru 2 urmaşi;  

c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.  

 

Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea 

drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte. 
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IX. Modalităţi de plată a pensiilor de stat 

În conformitate cu Legea 263/2010, plata pensiei se face 

lunar. Modalitățile de plată puse la dispoziția cetățenilor sunt: 

- prin mandat poștal;  

- în cont curent sau în cont de card.  

De menționat că talonul de pensie va fi trimis în fiecare lună 

prin Poșta Română indiferent de modalitatea 

de plată aleasă. 

Pentru beneficiarii care nu au domiciliu în România, plata 

drepturilor bănești se face, la cererea acestora, prin transfer bancar în 

străinătate, cu respectarea condițiilor reglementate prin instrumente 

juridice cu caracter internațional la care România este parte, în moneda 

țărilor respective sau într-o altă moneda asupra căreia s-a convenit. 

Există şi posibilitatea ca plata pensiei să fie suspendată sau să 

înceteze, precum şi situaţii când aceasta este reluată, în toate situațiile 

acțiunea având loc din luna următoare survenirii cauzei. 

A. Suspendarea plății 

Plata pensiei poate fi suspendată în următoarele situații: 

a) pensionarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat 

convenție de reciprocitate in domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, 

pensia se plătește de către celalalt stat;  

b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, 

pensionarul de invaliditate, încadrat in gradul I sau II care se regăsește in una dintre situațiile: 

– este angajat pe baza unui contract individual de muncă / funcționar public / cadru militar / 

este ales într-o funcție electivă legislativă, executivă sau judecătorească,, cu excepția 

consilierilor locali sau județeni;  

c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș afectat de o invaliditate(copil sau soț 

supraviețuitor) nu se prezintă la revizuirea medicala obligatorie sau la convocarea instituțiilor 

competente pentru verificarea și emiterea expertizei medicale a capacității în muncă.  

d) pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii; 

g) pensionarul urmașa împlinit vârsta de 16 ani și nu face dovada continuării studiilor;  

h) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, realizează venituri brute lunare 

pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari decât limita 

legală;  

i) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, s-a recăsătorit; sau dacă acesta 

optează pentru o alta pensie, potrivit legii, din același sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări 

sociale, neintegrat sistemului public de pensii;  

k)pensionarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei 
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cu salariul. 

l) la cererea beneficiarului 

 

Reluarea plății pensiei are loc începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată 

cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plății pensiei, dacă cererea a fost depusă în 

termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată; sau în luna următoare 

expirării termenului de 30 de zile. În cazul pensiei de urmaș, care a fost suspendată din cauza 

necontinuării studiilor sau a dovedirii continuării acestora, plata de reia de la data începerii 

anului școlar. 

B. Încetarea plății 

Încetarea plății pensiei are loc atunci când:   

a) pensionarul a decedat;  

b) pensionarul nu mai îndeplinește condițiile legale în temeiul cărora i-a 

fost acordată pensia;  

c) la redobândirea capacității de muncă de către pensionarul de invaliditate sau de către 

pensionarul urmaș al unei pensii de invaliditate;  

d) nerespectarea termenului de 12 luni, pentru prezentarea la revizuirea medicală obligatorie, 

din motive imputabile beneficiarului;  

f) nerespectarea termenului de 12 luni pentru urmarea programelor recuperatorii de către 

beneficiar;  

g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmaș, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepția 

situației în care suferă de o invaliditate, survenită până la vârsta de 16 ani sau pe perioada 

studiilor;  

h) pensionarul urmaș a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă, 

pentru infracțiunea de omor sau tentativa de omor, comisa asupra susținătorului.  

 

X. Decizia de pensionare 

În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor 

prevăzute de Legea 263/2010, în funcţie de categoria de pensie solicitată. 

 

Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii 

sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de lege, şi se acordă de la data înregistrării 

cererii. 

În funcţie de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă şi de 

la o altă dată, după cum urmează2: 

                                                           
2 Legea 263/2010 cu modificările și completările ulterioare.  
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A. Pentru pensia de invaliditate 

- de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, 

după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, dacă cererea a fost înregistrată în 

termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de 

invaliditate. 

B. Pentru pensia de urmaș 

- din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă 

în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate 

persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului; 

- de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această 

dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, 

la data decesului; 

- de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în 

termen de 30 de zile de la această dată, pentru persoana care îndeplineşte condiţiile 

prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului 

susţinătorului. 

C. Pentru pensia limită de vârstă 

- drepturile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de 

pensii 

D. Pentru pensia anticipată și pensia anticipată parțial 

- de la data încetării calității de asigurat. 

E. Admiterea sau respingerea cererii de pensionare 

- se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii  

sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. 

Această decizie cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se 

respinge cererea de pensionare. 

În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea 

titularului. 

Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei 

care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii3. 

În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată 

diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, 

respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, 

modificările ce se impun, prin decizie de revizuire. 

Sumele astfel rezultate se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului 

                                                           
3 Conform materialului furnizat de Evenimentul Zilei.  
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general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor. 

Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, 

prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia. 

Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu 

de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii. Sumele rezultate în urma 

acestor recalculări se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată 

solicitarea.4 

 

F. Unde se fac contestații la decizia de pensionare, cum și în cât timp? 

Decizia de pensie emisă de casa teritorială poate fi 

contestată în termenul legal de 30 de zile de la comunicare, 

la Comisia centrală de contestații din cadrul CNPP, 

respectiv la comisiile care funcționează în subordinea 

Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor 

Interne și Serviciului Român de Informații, în caz contrar 

acestea rămânând definitive. 

Contestațiile se depun la casele teritoriale de pensii 

care au emis deciziile. Casele teritoriale de pensii sunt 

obligate ca, în termen de 7 zile de la înregistrare, să le 

înainteze Comisia centrală de contestații din cadrul CNPP. 

Termenul prevăzut de lege până la care Comisia centrală 

trebuie să dea petentului un răspuns este de 45 de zile de la 

data 

înregistrării contestației la casa teritorială de pensii.   

Pe baza documentelor din dosarul de pensie, Comisia centrală poate admite total sau 

parțial contestația făcută de titularul dreptului și, ca urmare, decizia de pensionare este 

revizuită, sau, dimpotrivă, contestația este respinsă. 

În acest din urmă caz, titularul dreptului de pensie se poate adresa tribunalului în 

a cărui rază își are domiciliul, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Hotărârile 

care nu sunt atacate în instanță, în termenul prevăzut de lege, rămân definitive. 

1. Contestația la decizia medicală a capacității de muncă 

Potrivit normelor de aplicare a Legii, decizia medical asupra capacității de muncă poate 

fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la comisiile medicale de expertiză sau la 

comisiile central de expertiză medico-militară ale MAPN, MAI și SRI. 

Contestația se înregistrează la cabinetul de expertiză medicală care a emis decizia care 

face obiectul contestației sau la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din 

sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. 

                                                           
4 Legea 263/2010 cu modificările și completările ulterioare. 
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Contestația se înaintează în termen de 3 zile la comisia medical cu competență în 

contestații. 

Normele mai prevăd că pot face obiectul contestației orice elemente relevante pentru 

stabilirea dreptului de pensie de invaliditate, înscrise în decizia medical asupra capacității de 

muncă. Decizia emisă în rezolvarea contestației înlocuiește decizia inițială. În cazul în care 

titularul este nemulțumit, poate ataca în instanță decizia medical a comisiei medicale de 

contestații în termenul legal de 30 de zile de la data comunicării. 

Deciziile necontestate rămân definitive. Deciziile rămase definitive pot fi revizuite de 

medicii experți ai asigurărilor sociale care le-au emis, la sesizarea părții interesate sau a 

organelor de control ale CNPP. 

 

XI. Comunicarea cu Casele de pensii 

 

Pentru a se pensiona pentru limită de vârstă, solicitantul trebuie să depună la casa 

teritorială de pensii (din raza sa de domiciliu) o cerere de pensionare, care trebuie însoţită de 

actele doveditoare. 

Solicitarea trebuie făcută începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, pensia 

urmând să fie acordată de la data la care cererea a fost înregistrată. 

Pentru a analiza comunicarea cu CP trebuie făcută o diferenţiere bazată pe scopul 

comunicării; astfel. 

- Dacă aveţi nevoie de informaţii despre activitatea CP sau situaţia dumneavoastră, aveţi 

la dispoziţie : o vizită la sediul CP, un linie de telefon verde 0800826727 sau accesarea 

site-urilor Casei Naţionale de Pensii sau a caselor teritoriale ;  

- Pentru depunerea de documente, acestea se fac doar personal, fie în nume personal, fie 

prin mandatar printr-o procură specială.  
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- Există o serie de operaţiuni care se pot face online, pe portalul https://www.cnpp.ro după 

crearea unui cont.  

 

Obţinerea documentelor necesare depunerii dosarului de pensionare revine în sarcina 

deponentului. 

Dovedirea stagiului de cotizare se face cu carnetul de muncă şi/sau cu adeverințe 

eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de 

instituția care a preluat arhivele acestuia. 

 

De asemenea, trebuie ţinut cont de perioada de cotizare deoarece documentele doveditoare 

sunt diferite în funcţie de legislaţia în vigoare. Astfel: 

 Anterior 1 aprilie 2001 – carnet de muncă  

 1/04/2001 – 1/01/2011 – adeverinţe de vechime în muncă  

 După 1 ianuarie 2011 – electronic, prin sistemul Revisal, salariatul având sarcina de a 

solicita angajatorului o adeverinţa de vechime  

 

Angajatorul sau instituţia care a preluat arhivele angajatorului, are obligaţia de a elibera 

adeverinţele solicitate, în termen de 15 zile de la solicitare, fiind pasibil de plata unei amenzi 

dacă refuză. 

 

În cazul în care angajatorul, din motive obiective, nu poate elibera adeverinţa de vechime, 

salariatul poate solicita această adeverinţă de la inspectoratului teritorial de muncă din raza 

căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea. 
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A. Portalul CNPP.ro 

Beneficiarii serviciilor online ale portalului CNPP.ro sunt: 

 persoanele fizice (în nume propriu sau pentru alte persoane fizice pentru care sunt 

împuternicite notarial) pot:  

 depune cereri privind  

 pensiile și asigurările sociale  

 evidența contribuabililor  

 sistemul de accidente de muncă și boli profesionale  

 vizualiza datele din sistemul public de pensii  

 datele din carnetele de muncă  

 stagiile anuale și lunare aferente perioadei începând cu aprilie 2001  

 informații din declarațiile D112 depuse de angajatori  

 informații referitoare la viramentele la PILON II de pensii private  

 informații referitoare la pensia comunitară  

 informații referitoare la debitele din executare silită  

 informații referitoare la fișa financiară  

 persoanele juridice pot:  

 depune declarații inițiale și rectificative A11, A12 și A13  

 vizualiza declarații D112 depuse  

 vizualiza erori procesare declarații D112 depuse  
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Alte servicii oferite de portalul CNPP.ro sunt : 

 Managementul cererilor de acordare a drepturilor de pensie  

 Managementul cererilor de încasare a sumelor neîncasate  

 Managementul cererilor de modificare a datelor personale  

 Managementul cererilor de acordare a indemnizațiilor prevăzute de legile speciale  

 Completare on line a cererii pentru bilete de tratament  

 Administrare informații bilete de tratament și odihnă  

 

Servicii electronice pe zona de evidență contribuabili 

 evidenţa contractelor de asigurare  

 evidența declarațiilor de asigurare  

 evidenţa declaraţiilor nominale A11 şi A12 / D112  

 vizualizarea informaţiilor centralizate: stagii, viramente pilonul 2, istoricul carierei  

 

Servicii electronice pe zona de accidente de muncă și boli profesionale 

 Completare on line a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru 

accidente de muncă și boli profesionale  

 Completare on line a cererii de participare la curs de recalificare sau reconversie 

profesională  

 Completare on line a cererii de rambursare a cheltuielilor  

 Completare on line a cererii pentru acordarea de dispozitive medicale  

 Completare on line a cererii pentru obţinerea compensaţiei pentru atingerea integrităţii  

 Completare on line a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru 

accidente de muncă și boli profesionale – indemnizaţii  

 

XII. Sistemul fondurilor de pensii private 
Sistemul fondurilor de pensii private este construit pe principiul protecţiei 

contribuabililor şi presupune transparenţa tuturor activităţilor şi prevenirea şi sancţionarea 

fraudelor. 

Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii) este asigurarea 

unei pensii private, care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi 

investirii de către companii private specializate, în interesul participanţilor, a unei părţi din 

contribuţia individuală de asigurări sociale. 
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A. Pilonul II 

1. Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 

Aceasta prevede că angajaţii care contribuie la sistemul public de pensii şi care au vârsta până 

în 35 de ani sunt obligaţi să adere la un fond de pensii administrat privat, în timp ce angajaţii 

cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani pot opta să adere la un astfel de fond. 

În prezent fiecare angajat plăteşte o contribuţie de asigurări sociale (CAS) aferentă sistemului 

public de pensii, contribuţie echivalentă cu 10,5% din salariul brut al fiecărui contribuabil. 

Contribuţia la un fond de pensii private nu instituie obligaţii financiare suplimentare pentru 

participanţi, ci este o parte din contribuţia individuală datorată la sistemul public de pensii. 

Optând pentru o pensie privată, o parte din această contribuţie va fi redirecţionată către contul 

individual deschis in numele fiecărui participant la fondul de pensii private ales. 

 Persoanele care plătesc contribuţii de asigurări sociale (CAS) pot beneficia atât de pensie 

de la Stat cât şi de pensie administrată privat, în funcţie de valoarea CAS-ului plătit în 

decursul anilor, până la vârsta de pensionare.  

 Mai mult, dacă se contribuie şi la fonduri de pensii facultative, se va primi şi o pensie 

facultativă, adică un total de trei pensii.  

 Din cota de 10,5% a CAS-ului plătit de fiecare angajat, 5 puncte procentuale (5% din 

veniturile salariale brute în 2015) se direcţionează către fondul de pensie administrată 

privat unde persoana eligibilă are calitatea de participant, iar cealaltă rămâne în sistemul 

public de pensii (“pensia de la Stat"). Această cotă din CAS-ul plătit de fiecare salariat nu 

mai merge către Stat (respectiv bugetul asigurărilor sociale), ci către fondul de pensii 

private unde persoana eligibilă are calitatea de participant.  

 Procentul contribuţiei participanţilor la pensia administrată privat (pilon II) va creşte de la 

an la an, în aşa fel încât în anul 2016 să reprezinte 6 puncte procentuale din CAS-ul plătit 

de persoanele eligibile.  

 Este ilegal ca angajatorul să impună alegerea unui anumit fond de pensii.  
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5 

 Există și 

Ghidul participantului 

la sistemul de pensii private, disponibil la adresa: 

http://www.asfromania.ro/consumatori/pensii-private/ghidul-participantului  

 

 

                                                           
5 http://www.asfromania.ro/consumatori/pensii-private/despre-pensiile-private 
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XIII. Surse 

 

 Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat  

 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  

 

 

 Autoritatea de Supraveghere Financiara http://www.asfromania.ro/consumatori/pensii-

private/despre-pensiile-private  

 Comisia de supraveghere a Sistemului de Pensii Private http://www.csspp.ro/pilonul-2  

 Casa Naționala de Pensii Publice https://www.cnpp.ro/home  

 http://www.bugetulfamiliei.ro/pensii/intrebari-si-raspunsuri-privind-ultimele-

modificari-aduse-sistemului-public-de-pensii.html  

 Ghidul pensionarului - Material furnizat de Evenimentul Zilei  
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„Fii informat, nu ignorat!” – Rolul autorităților publice 

Proiect pilot al asociației Liderjust dezvoltat de generația 6 de 

absolvenți ai programului „Lideri pentru Justiție”, și sprijinit de 

Fundația Konrad Adenauer.  

Manager de proiect:  Luca Ciubotaru 

Realizatori conținut:  Florina Macovei  (coord.) 

                                              Octavia Pripasu 

    Anca Mihăescu 

    Georgiana Lucache 

                                              Cristina Crețu 

Logistică:    Adrian Neculiță 

Anca Mihăescu 

 Comunicare:  Marian Mănescu, Cristina Crețu 

Suport:   Bianca Constantin, Cristina Brad, 

Octavia Pripasu, Victor Fercea, Alexandru Constantin, Georgiana 

Lucache, Tudor Ciobanu, Adrian Neculiță. 

Infografice realizate de: 

  

         

http://www.funkycitizens.org/  

 

Contact: www.liderjust.ro / liderjust@gmail.com 

http://www.funkycitizens.org/
http://www.liderjust.ro/
mailto:liderjust@gmail.com
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Un proiect marca  Liderjust, 

organizat de generația a 6-a de 

absolvenți ai programului „Lideri 

pentru Justiție”. 

 

 

Cu sprijinul: 

Fundației Konrad Adenauer 

Programul Statul de Drept pentru Europa de Sud-Est. 

 

și al 

Funky Citizens 

 

www.liderjust.ro / liderjust@gmail.com 

 

http://www.liderjust.ro/
mailto:liderjust@gmail.com

