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PRINCIPII

CONTRIBUTIVITATE

EGALITATE

IMPRESCRIPTIBILITATE

SOLIDARITATE SOCIALĂ
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STAGIUL MINIM DE COTIZARE

15ani
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PERIOADE NECONTRIBUTIVE ASIMILATE

STUDII UNIVERSITARE, MASTER, DOCTORAT

STAGIUL MILITAR

PENSIA DE INVALIDITATE

CONCEDIUL MEDICAL SAU DE CREȘTERE A COPILULUI

SOMAJUL INDEMNIZAT

DEPORTAREA, PRIZONIERATUL, DETENȚIA POLITICĂ
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PERIOADE NECONTRIBUTIVE ASIMILATE

CONDIȚII 
pentru asimilarea perioadelor de necontributivitate:

Stagiu minim de cotizare de 15 ani

Pentru fiecare an de perioadă asimilată se acordă 0,25 puncte

Pentru studii superioare: se asimilează o singură perioadă de 
studii de același fel; nu se asimilează anii repetați; dacă a lucrat 
în timpul studiilor se iau în calcul contribuțiile din salarii.
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EXEMPLU:

15

2,5 puncte

24 3 6
ani ani ani ani luni

6
luni

Stagiu 
minim de 
cotizare

efectiv lucrați
cu punctaj 

obținut pe baza 
contributivității

Facultate Master Doctorat Armată Șomaj

25 ani

PERIOADE NECONTRIBUTIVE ASIMILATE
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101010

ANAF CNPP

Contribuții reținute și 
plătite din salariu

Cetățenii se pot informa online pe 
website-ul CNPP despre stagiul de cotizare, 

veniturile lor și contribuțiile plătite

ANAF transmite către CNPP datele 
privind sumele plătite pentru salariat

DEBIROCRATIZARE

Acces online la informațiile despre contribuții
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ASIGURAREA FACULTATIVĂ

CONDIȚII
Stagiu minim de cotizare de 15 ani

Vechimea se cumpără pentru oricare 5 ani din 
perioada necontributivă anterioară

Plata în rate, în maxim 1 an

Se ia în calcul plata parțială
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CATEGORII DE PENSII

Pensia de limită de vârstă1.

2.

3.

4.

Pensia anticipată

Pensia de invaliditate

Pensia de urmaș



- 10 -

1. PENSIA DE LIMITĂ DE VÂRSTĂ

Reguli noi:
Dacă vechimea e cel puțin

8 ani peste stagiul complet de cotizare

Reducerea cu 5 ani 
a limitei de vârstă

- cumulează pensia cu salariul
- se valorifică perioadele asimilate

Reducerea cu 6 ani 
a limitei de vârstă

(De la al 4-lea copil, 
+1 an pentru fiecare copil)

Mamele care au născut și 
crescut 3 copii

(Cu stagiu minim de cotizare de 15 ani)

Vechimea 
minimă 

Vârsta standard
de pensionare 
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2. PENSIA ANTICIPATĂ

SE MENȚINE LEGISLAȚIA 
ÎN VIGOARE
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3. PENSIA DE INVALIDITATE

Se redefinesc gradele de invaliditate

Pensionarii din această categorie vor putea 
desfășura anumite activități profesionale

(Pensia de invaliditate va putea fi cumulată 
cu veniturile din aceste activități)
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4. PENSIA DE URMAȘ

+25%
Din pensia soțului decedat*

Prestație nouă: 
ajutor pentru soțul supraviețuitor

* Se menține și opțiunea actuală de a lua 50% din pensia soțului decedat, cu renunțarea la pensia proprie

Condiții:
Să fie beneficiar de pensie de limită de vârstă

Suma totală să nu depășească 80% din salariul minim brut
Stagiu complet de cotizare

Vârsta standard de pensionare
Durata căsătoriei min. 10 ani și nu s-a recăsătorit
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EXEMPLU:
Pensia soțului decedat

Pensia proprie
(la limită de vârstă)

1.000 lei

1.000 lei

1.250 lei

250 lei

x 25%

Total drepturi de pensie

4. PENSIA DE URMAȘ
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PENSIA MINIMĂ

45% 1%
din salariul
minim brut

din salariul
minim brut

din salariul minim brut

Vechime minim 
15 ani

REGULĂ GENERALĂ:

Exemplu: 
o persoană cu 19 ani vechime

[Notă: Dacă pensia rezultată din contribuțiile plătite e mai mică decât pensia minimă, atunci 
se acordă pensia minimă]

Pentru fiecare 
an în plus

45% 49%4%
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PENSIA MINIMĂ

40% 1%
din salariul
minim brut

din salariul
minim brut

Pensionari în plată 
cu vechime  de 

minim 10 - 15 ani

EXCEPȚIE:

Pentru fiecare 
an în plus

din salariul minim brut

Exemplu: 
o persoană cu 13 ani vechime

40% 43%3%
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PENSIA MINIMĂ

Pensionar cu
 13 ani vechime

Pensionar cu
 19 ani vechime

Pensionar cu
 35 ani vechime

EXEMPLU:
Formula actuală

2018
Formula actuală*

2021
Noua formulă

2021

640 lei 813 lei

813 lei

813 lei

1.032 lei

1.176 lei

1.560 lei

640 lei

640 lei
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OPȚIUNEA PENTRU INDEMNIZAȚIA 
SOCIALĂ MINIMĂ

Pensionarii cu stagiu de cotizare sub 15 ani, 
pot opta pentru 

indemnizația socială minimă

Termen: 3 luni
(înainte de intrarea în vigoare a legii)

Exprimarea opțiunii: prin Poștă
(pe baza formularului pretimbrat primit în plic de la CNPP)

Exceptare:
Pensionarii la limită de vârstă cu stagiu de cotizare între 10 și 15 ani
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VALORIFICAREA TUTUROR 
DREPTURILOR

Se iau în calcul TOATE drepturile salariale
 pentru care s-au plătit contribuții la pensie:

(Acord global, al 13-lea salariu, ore suplimentare, prime, premii, bonusuri etc.)

+10%
pentru perioada 1 feb. 1975 - 1 apr. 2001

Dacă pensionarul prezintă acte doveditoare din care rezultă o sumă mai 
mare de 10%, atunci se suplimentează. 

Dacă din actele doveditoare rezută o sumă mai mică, atunci rămâne 10%.
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CONDIȚII SPECIALE DE MUNCĂ

SE MENȚINE LEGISLAȚIA 
ÎN VIGOARE

Se vor recunoaște alte categorii de condiții 
speciale de muncă, în plus față de cele existente.

Guvernul va prelungi, prin ordonanță de urgență, termenul de 
valabilitate a avizelor existente pentru condițiile deosebite.
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FORMULA DE CALCUL

PENSIANumăr total 
de puncte

Valoarea 
punctului de 
referință 

Suma 
punctajelor anuale Punctul de pensie 

din 2021, 
împărțit la 25Punctajul anual = Suma 

punctajelor lunare/12

Punctajul lunar =
Venit lunar brut realizat, împărțit la 

venitul mediu brut pe economie

1.875
7525 =
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Femeie, medic 
Stagiu complet = 30 ani
Stagiu realizat = 37 ani
Puncte realizate = 63

Bărbat, medic 
Stagiu complet = 35 ani
Stagiu realizat = 37 ani
Puncte realizate = 63

1.980

2018

1.652

2017
ian.

1.800

2017
iul.

1.570

2016

2.277

2019

3.195

2020

4.725+201%

2021

3.375

+158% +20% +40%

2.310
2.1001.9271.831

2.657

3.728

20182017
ian.

2017
iul.

2016 2019 2020 2021

4.725

3.938

EXEMPLE

(lei)Formula actuală Formula nouă
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EXEMPLE
Femeie, profesor
Stagiu complet = 26 ani
Stagiu realizat = 35 ani
Puncte realizate = 40

1650
1463

1254

2018 2018 2018

1377
1221

1046

2017
ian.

2017
ian.

2017
ian.

1500
1330

1140

2017
iul.

2017
iul.

2017
iul.

1308
1160

994

2016 2016 2016

1898
1683

1443

2019 2019 2019

2663
2361

2024

2020 2020 2020

3000 3000 3000

+129% +159% +202%

+7%
+20% +40%

2021 2021 2021

2813

2493

2138

Femeie, profesor
Stagiu complet = 30 ani
Stagiu realizat = 35 ani
Puncte realizate = 40

(lei)Formula actuală Formula nouă

Bărbat, profesor
Stagiu complet = 35 ani
Stagiu realizat = 35 ani
Puncte realizate = 40

EXEMPLE
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Femeie, funcționar contabil
Stagiu complet = 28 ani
Stagiu realizat = 33 ani
Puncte realizate = 26

990

2018

826

2017
ian.

900

2017
iul.

785

2016

1.139

2019

1.598

2020

1.950+148% +15,5%
1.688

2021

Femeie, funcționar contabil
Stagiu complet = 25 ani
Stagiu realizat = 33 ani
Puncte realizate = 26

1.144

2018

955

2017
ian.

1.040

2017
iul.

907

2016

1.316

2019

1.846

2020

+115%

2021

1.950
1.950

(lei)Formula actuală Formula nouă

EXEMPLE
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APLICAREA LEGII

2019 20212020 2022

Punctul de pensie
1.265 lei

Punctul de pensie
1.775 lei

Punctul de pensie
1.875 lei

Valoarea punctului 
de referință

=75

Valoarea punctului 
de referință
indexată cu

inflația

Intrarea în vigoare 
etapizat până în: 2021


