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Precizări referitoare la Legea nr. 142/12.07.2016 pentru modificarea și completarea  
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 
 

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 
142/12.07.2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice. 

Legea a intrat în vigoare la trei zile de la publicare, respectiv în data de 17 
iulie 2016. 

Diminuarea cuantumului pensiei anticipate parţiale va fi calculată în funcţie de 
anii munciţi în plus faţă de stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.  

Până acum, diminuarea cuantumului pensiei anticipate parţiale se făcea cu 
0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condițiilor penru 
obținerea pensiei pentru limită de vârstă.  

Actul normativ prevede, mai exact, schimbarea modului în care se calculează 
pensia anticipată parţială. Astfel, la articolul 65, alineatul (4) se modifică și va avea 
următorul cuprins: “Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul 
pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de 
cotizare realizat și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de 
pensionare, conform tabelului nr.2¹”. 

 

Tabelul nr.2¹ 

Stagiul de cotizare realizat peste 

stagiul complet de cotizare: 

Procentul de diminuare pentru 

fiecare lună de anticipare: 

până la 1 an 0,50% 

peste 1 an 0,45% 

peste 2 ani 0,40% 

peste 3 ani 0,35% 

peste 4 ani 0,30% 

peste 5 ani 0,25% 

peste 6 ani 0,20% 

Între 7 și 8 ani 0,15% 
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Pensia anticipată parţială pote fi cerută cu maximum cinci ani înaintea împlinirii vârstei 

standard de pensionare, însă opţiunea este valabilă doar pentru persoanele care au 

realizat stagiul complet de cotizare precum și cele care au depăşit stagiul complet cu 

până la opt ani.  

 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 

procentul de diminuare corespunzător fiecarei situații în parte, iar rezultatul se 

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

varstei standard de pensionare reduse, prevăzute de lege. 

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

nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte 

normative cu caracter special. 

Noua lege va produce efecte doar pentru viitor. Prin urmare, de noul mod de calcul 

se vor putea bucura doar persoanele care vor solicita pensia anticipată parţială 

începând cu data intrării în vigoare a legii. Persoanele deja pensionate anticipat 

parţial până la data de 17 iulie nu vor beneficia de o recalculare. 

 

Pensia anticipată parţială fără penalizare 

Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă 

datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, 

sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum şi a 

emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu Mureş, 

pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard 

de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută în Tabelul nr.2¹. 

Prin sintagma "au locuit" se înţelege că au avut domiciliul/reşedinţa în una dintre 

localităţile Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna și Târgu Mureș sau în unităţile administrativ-

teritoriale aflate pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi. Lista unităţilor 

administrativ-teritoriale situate în zona de 8 km în jurul localităţilor Copşa Mică, Baia 

Mare, Zlatna și Târgu Mureș, precum şi a localităţilor componente ale acestora este 

prevăzută în anexa nr. 4 la Normele de aplicare a legii. Dovada referitoare la perioada 

de locuire în zonele afectate de poluarea remanentă, se face prin adeverinţă-tip 

eliberată de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor competent, potrivit 

modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele de aplicare a legii. 

 

 

https://www.cnpp.ro/documents/10180/538123/Anexa%20nr.%205-Varste%20standard%20de%20pensionare%2C%20stagii%20complete%20si%20stagii%20minime%20de%20cotizare.doc

