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PRECIZĂRI 

REFERITOARE LA APLICAREA LEGII NR. 221/27.07.2018 

PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.263/2010 

 

Legea nr.221/27.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 

iulie 2018 și intră în vigoare la data de 02.08.2018. 

Legea aduce modificări și completări la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii și are două categorii de dispoziții, respectiv: 

  dispoziții care vizează persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de 

pensii începând cu data intrării în vigoare a actului normativ în discuție, atât din 

punct de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cât și din punct de 

vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizează la determinarea 

punctajului mediu anual; 

  dispoziții care vizează anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, care 

vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea – la determinarea 

punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel 

utilizat inițial. 

Sunt avute în vedere: 

I. persoanele care au realizat un număr determinat de ani în condițiile fostei 

grupe I de muncă (anterior datei de 01.04.2001) și în condiții speciale de muncă, 

pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 1 până la 12 ani, în 

funcție de numărul de ani de stagiu de cotizare realizați în aceste condiții, sub 

rezerva realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de legea nr. 263/2010 

II. anumite categorii socio-profesionale care sunt încadrate în condiții speciale de 

muncă și care beneficiază de o reducere mai mare de 12 ani a vârstei standard 

de pensionare, precum și de un cuantum majorat al pensiei prin utilizarea  - la 

determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai 

mic decât cel general; sub rezerva realizării unui anumit număr de ani lucrați în 

aceste locuri de muncă; 

III. pensionari care au beneficiat de majorarea prevăzută la art.169`1 și care – până 

la   data de 31.12.2015 – au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea 

unui stagiu de cotizare mai mic decât cel general, datorită unor reglementări cu 

caracter special sau a dispozițiilor unor hotărâri judecătorești; 
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IV. pensionari cu drepturi deschise între data de 01.01.2011 și data intrării în vigoare 

a prezentei legi și care au desfășurat un număr determinat de ani în condițiile  

speciale prevăzute la art. 30 alin.1, lit. d). e) și f) din Legea nr.263/2010.  

 

În ceea ce privește recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată la data de 1 august 

2018, procedura instituită prin Legea nr.221/2018 prevede că: 

o Recalcularea se realizează DIN OFICIU, nefiind necesară formularea și înregistrarea 

unor cereri; 

o Recalcularea se va realiza în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019; 

o Drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de 01.10.2018, indiferent de 

data emiterii/comunicării deciziei de recalculare  

 

N.B. În ceea ce privește recalcularea drepturilor aflate în plată, Legea nr.221/2018 nu 

se referă la persoanele care: 

 și-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 01.01.2011 dar au beneficiat de 

majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile OUG nr.100/2008, 

ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 și ale art. 169 din Legea nr.263/2010; 

 și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011, dar au făcut obiectul 

Legii nr.155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I și II de radiații); 

 și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011 dar au realizat activități 

încadrate în condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art.30, alin.1, lit. d), e) 

și f)  

 

 

 

 

            02.08.2018                                                                                 Birou de presa 

 

 

 

 

 

 

 

 


