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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă 
adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

 

  

 
PRECIZĂRI 

REFERITOARE LA APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR.188/2020  

 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.188/2020, noi locuri de muncă sunt recunoscute ca locuri de muncă în 
condiţii speciale, în înțelesul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Sunt avute  în  vedere următoarele activităţi din sectorul construcții nave pentru personalul care își 
desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: control nedistructiv cu radiații ionizante, 
izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare 
schele, lăcătușerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj. 

Pentru perioadele de după 31 martie 2001, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare 
prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice precum 
şi din declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul 
asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie elementele pe baza 
cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii 
sistemului public de pensii. 

Perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități în locurile de 
muncă de mai sus şi care - conform legislației anterioare – au fost încadrate în grupa I de muncă, este 
asimilată stagiului de cotizare realizat în condiții speciale de muncă. 

Beneficiile acestor dispoziții sunt: 

o Reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani pentru persoanele care au desfășurat cel 
puțin 25 de ani activități în locurile de muncă mai sus menționate; 

o Utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual,  a unui stagiu complet de cotizare de 25 
ani, pentru stagiul de cotizare realizat în aceste condiții. 

Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 50 ani pentru femei şi 52 de ani pentru 
bărbaţi în cazul persoanelor care au desfășurat cel puțin 25 de ani în locurile de muncă mai sus 
menționate. 

Cine poate beneficia de dispozițiile acestui act normativ? 

• Persoanele care solicită deschiderea drepturilor de pensie ulterior datei de 24.08.2020, 
inclusiv, respectiv data intrării în vigoare a actului normativ în discuție şi care au desfășurat 
activitățile menționate mai sus; 
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IMPORTANT! 

• Pentru recunoaşterea acestor perioade ca fiind lucrate în condiții speciale persoana interesată 
trebuie să depună adeverința eliberată de angajatorul la care a lucrat sau, după caz, de către 
deținătorul legal al arhivelor acestuia; 

• Modelul adeverinței poate fi descărcat aici.                                                                           

De asemenea, prin Legea nr. 188/2020 s-au modificat şi prevederile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 
263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, prin derogare de la 
prevederile Codului civil referitoare la termenul de prescripție, drepturile de pensii 
stabilite/recalculate în condițiile legii, se plătesc de la data acordării înscrisă în decizia emisă de casa 
teritorială de pensii, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la 
data încetării calității de asigurat. 

Menționăm că prevederile art.107 din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, au 
rămas nemodificate. 

Astfel, în  situaţia sumelor acordate urmare revizuirii drepturilor de pensie în baza art. 107 alin. (1) şi 
(1^1) plata se face în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării 
diferenţelor. 
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