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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 

 

 

 
INFORMARE privind prevederile Legii nr.76/2022 

 

INFORMARE 

în vederea aplicării unitare a prevederilor Legii nr.76/2022 pentru completarea art.106 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 

Conform prevederilor alin.(5) al art. 106 din Legea nr. 263/2010, așa cum a fost introdus prin Legea nr. 

76/2022: „În termenul prevăzut la alin. (4), casa teritorială de pensii emitentă comunică angajatorului o 

informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare  pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată 

parțială sau de invaliditate. Informarea va cuprinde numele și prenumele persoanei,  tipul deciziei de 

pensionare, precum și data emiterii acesteia.” 

Având în vedere prevederile legale susamintite, menționăm că pentru a putea comunica angajatorului 

informațiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, respectiv: 

▪ numele și prenumele persoanei care face obiectul informării; 

▪ tipul deciziei de pensionare, respectiv categoria de pensie; 

▪ data emiterii deciziei de pensionare, 

este necesar ca persoana care solicită înscrierea la pensie (cu excepția persoanelor care solicită înscrierea la 

pensie de urmaș) să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislația cadru în domeniul pensiilor 

și adeverința eliberată de angajatorul la care își desfășoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, 

din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, CUI, adresa, e-mail, fax, nr. telefon, etc.. 

În cazul persoanelor care desfășoară activitate concomitent la mai mulți angajatori, la dosarul de pensie se vor 

depune adeverințe eliberate de fiecare angajator în parte. 
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