Acte necesare și completarea lor
1. Cererea pentru forma de pensionare dorită :
▪
▪

▪

Este recomandat să o completați cu majuscule și pix cu pastă de culoare
albastră;
Data completării , cea trecută în cerere trebuie să fie egală sau mai mare cu
ziua în care sunt îndeplinite condițiile de vârsta si stagiu. Exemplu Bărbat :
dacă solicit pensie de la 65 de ani atunci data trebuie să fie ziua în care am
împlinit 65 de ani sau după 65 de ani, altfel cererea se respinge dacă la data
depunerii am 64 ani 11 luni si 28 zile.
De asemenea trebuie reținut că plata pensiei pentru limită de vârstă începe
de la data la care am depus dosarul de pensionare. Adică dacă spre exemplu
am împlinit 65 ani si 6 luni la data depunerii dosarului, asta nu înseamnă că
pensia va fi plătită de la 65 de ani ci de la 65 ani si 6 luni;

2. Carnetul de muncă (original și copie);

a. Se depune în original și copie .
b. În cazul în care s-a pierdut, nu poate fi depusă o copie legalizată fără a
avea atașat Monitorul Oficial în original prin care s-a declarat pierdut
carnetul de muncă.
c. În cazul în care s-a pierdut carnetul de muncă și nu există o copie
legalizată atunci va trebui să obțineți adeverințe de la deținătorii
arhivelor care dovedesc activitatea cel puțin până la 01.04.2001.
d. Carnetul de muncă va fi returnat prin poștă odată cu decizia de
pensionare.

3. Carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
•

În acest caz foștii membrii ai Cooperativelor Agricole de Producție aveau
Fișă Individuală care s-a păstrat la fostele CAP, aceste fișe au fost
preluate de către casele de pensii în mare majoritate, puțini dintre
membrii ai cooperativelor agricole și-au păstrat propriile fișe. În acest
caz se solicită de la deținătorul arhivei, mai în toate cazurile primăriile de
comună, o adeverință.

4. Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
•

Este cazul agricultorilor cu gospodărie individuală, de regulă din zonele
submontane care nu au fost ”cooperativizate” sau a agricultorilor care au
cotizat suplimentar. Aceste carnete au fost in posesia agricultorilor iar
dacă acestea au fost pierdute, trebuie cerute adeverințe de la deținătorii
arhivelor prin care să se ateste cantitatea anuală de produse predate
pentru pensie si a cotizației individuale ( Liste de predare, Fisă
Individuală de Pensie).

5. Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea
în serviciu realizată;
•
•

Aici poate fi luată în vedere situația membrilor cooperativelor
meșteșugărești care munceau ”de acasă” și care aveau Carnet prin care se
evidenția cotizația anuală. Exemplu : tricotaje, artizanat, etc.
Declarație de Impunere pentru artiștii: muzica, instrumentiști, circ, etc.

6. Actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naștere și de
căsătorie ;
•
•

Trebuie doar în copie.
O mențiune în acest sens este legată de situația celor care au divorțat sau
a celor care și-au schimbat numele, caz în care trebuie o copie și după
sentința de divorț, respectiv actul prin care și-au schimbat numele.

7. Livretul militar;
•
•
•

Este necesar în copie.
În cazul în care s-a pierdut va fi cerută o adeverință de la Centrul Militar
Județean/Sector de pe raza domiciliului pe care îl aveți acum.
Prin Livret Militar nu se înțelege actul primit de către studenți în cadrul
pregătirii metodologice efectuată în timpul facultății, document ce nu
este necesar la dosarul de pensionare.

8. Diploma de absolvire a învățământului universitar și adeverința din
care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea
au fost urmate la zi;
•
•

Diploma si Foaia Matricola în copie sau adeverință de studii în original;
În acest caz este vorba doar de studiile superioare ( facultate 5 ani,
subingineri, 3 ani, etc) efectuate cu frecvența la zi. Nu sunt eligibile
studiile superioare cu frecvența seral, la distanță , alte forme.

9. Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în
cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;
•

COPIE.

10.Adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin
lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
•

Este vorba în special de sporul de noapte, care nu este trecut în carnetul
de muncă, sporul pentru munca prestată sistematic peste programul
normal de muncă, indemnizații, spor condiții grele, spor condiții
deosebite, etc. pentru care s-a plătit și reținut contribuție la sistemul
public de pensii.

•

Sporuri acordate după 01.04.1992 când acestea sau stabilit prin
contractele colective de muncă (Ex.: spor de penibilitate, spor de limbă,
spor de fidelitate, spor stabilitate, spor dană, spor izolare, spor de stres,
etc.);
• De reținut: dacă adeverințele nu vor avea menționat suportul juridic în
baza căruia sau acordat, casa de pensii le poate refuza.
• Adeverințele nu vor depăși 01.04.2001 dată de la care venitul brut lunar
pentru care s-a plătit și reținut CAS s-a arhivat electronic la finanțele
publice și se află în evidența caselor de pensii.

11.Adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de
muncă, în condiții deosebite și speciale;
•

•
•

Adeverințele trebuie să cuprindă: funcția, perioada desfășurată în grupa
de muncă, legea în baza căreia s-a acordat grupa și Denumirea si
Numărul Actului Administrativ Intern , altfel adeverința poate fi refuzată
de către casa de pensii.
Nu de puține ori adeverințele au fost refuzate doar pentru că funcția nu
a fost corect încadrată cu secția, atelierul în care s-a desfășurat
activitatea.
De reținut: dacă adeverința este eliberată de către o societate cu
activitatea Servicii de Arhivare, poate costa între 150 și 600 lei funcție de
perioada efectuată în grupe. De asemenea sunt situații în care
adeverințele se eliberează în 2 luni sau chiar 1 an de la solicitare.

12.Procura specială, pentru mandatar (original și copie);
•

•

Se eliberează de către notar la solicitarea viitorului pensionar pentru
persoana care va reprezenta viitorul pensionar în raport cu instituțiile
care dețin documente sau au legătura cu deschiderea drepturilor de
pensionare.
Pentru deschiderea contului bancar este necesară o procură diferită a
cărui format îl primiți de la bancă.

13.Acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr.
118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri
și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din
Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața
sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de
la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și
completările ulterioare;
•
•

Se eliberează de către Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist din cadrul
guvernului.
Certificatele de revoluționar trebuie să fie actualizate altfel indemnizația
de revoluționar si pensionarea cu 5 ani mai timpuriu nu vor fi posibile.

14.Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc
elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
•
•

•
•

•

Adeverințe privind calitatea de membru la Uniunea Artiștilor Plastici din
România.
Pentru pensia comunitară/internațională
extras cu perioada de
contribuție la sistemul public de pensii din țările comunității europene
sau cu care România are încheiat acord de recunoaștere reciproca a
stagiilor de contribuție.
Adeverințe cu perioada de cotizare la sistemele neintegrate sistemului
public: militar, avocațial, culte religioase, etc;
Pentru pensiile anticipate parțiale dovada încetării calității de
asigurat ( adeverința încetare activitate profesională sau declarație pe
proprie răspundere că nu realizați venituri pentru care este obligatorie
plata CAS) pentru punerea lor în plată.
Pentru pensiile anticipate parțiale ale celor care au avut rezidența
de minim 30 ani în zone cu poluare severă și se pensionează cu
maxim 2 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare :
Adeverința de la Evidența Populației din care să rezulte rezidența de
minim 30 ani în zonele prevăzute la articolul 65 aliniat 5 din legea
263/2010.

Toate într-un dosar cu șină la care pe coperta se va scrie: Numele si
Prenumele, tipul pensiei si numărul de telefon.
Desigur pentru alte detalii vă ascult la TEL 0742 602 033 sau vă scriu la
consultanta@pensiata.ro

