
ANEXA Nr. 1
la norme
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Nr. ............../.....................

N O T Ă

privind locurile de muncă încadrate în condiții speciale 

potrivit Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale 

nr. ......./..........

A. Datele de identificare a unității inițiale căreia i s-a emis avizul pentru încadrarea locurilor de

muncă în condiții speciale: denumirea unității ...................................., cu sediul în localitatea .....................,

str. ............................nr. ......, județul ..................., cod unic de înregistrare/cod fiscal .......................,

nr. de înregistrare la registrul comerțului ................................................. .

B. Datele de identificare a unității care a preluat locurile de muncă specificate în avizul pentru

încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale: denumirea unității ............................, cu sediul în

localitatea ............................., str. .................................nr. ......., județul ......................., cod unic de

înregistrare/cod fiscal ........................, nr. de înregistrare la registrul comerțului ........................... .

Locurile de muncă au fost preluate total/parțial conform listei anexate.

Conducătorul unității,
..........................................................

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 2
la norme

Date de identificare a unității

......................................................................

......................................................................

Nr. .............../....................

L I S T A

asiguraților care au desfășurat activități pe durata programului normal de lucru 

din luna respectivă la locurile de muncă specificate în Avizul nr. ......../.................., 

emis de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, declarăm conformitatea înscrisurilor din prezenta listă.

Conducătorul unității,
..........................................................

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 3
la norme

Date de identificare a unității

......................................................................

......................................................................

Nr. .............../....................

A D E V E R I N Ț Ă

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna .............................................., născut/născută la

data de ......................... în localitatea ........................., județul ......................., având codul numeric

personal .................................., a fost cadru militar/polițist/funcționar public cu statut special în sistemul

administrației penitenciare la ..............................., în perioada  ................................... .

Pe perioada ........................................ se încadrează în condiții de muncă ................................, în

baza ............................, activitate care se regăsește în anexa nr. ... la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001

Nr. 

crt.

Numele 

și prenumele

Codul numeric personal

Locul de muncă

(atelier/secție/compartiment)

Perioada    

(de la ..... până la ......)

Observații



privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții,

specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului

nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte

condiții, specifice pentru polițiști, cu modificările ulterioare.

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva unității,

cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile

legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga

răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unității,
..........................................................

(semnătura și ștampila)

ANEXA Nr.4
la norme

L I S T A

unităților administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localității Baia Mare 

și a localităților componente 
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Unitatea administrativ-teritorială Denumirea localității SIRUTA Județul

BAIA MARE

GROȘI

RECEA

TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ

BAIA SPRIE

ARDUSAT

CICÂRLĂU

COPALNIC-MĂNĂȘTUR

DESEȘTI

DUMBRĂVIȚA

REMETEA CHIOARULUI

SATULUNG

SĂCĂLĂȘENI

COLTĂU

ȘIȘEȘTI

BAIA MARE

BLIDARI

FIRIZA

VALEA NEAGRĂ

GROȘI

OCOLIȘ

SATU NOU DE JOS

RECEA

BOZÂNTA MICĂ

LĂPUȘEL

MOCIRA

SĂSAR

TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ

BĂIȚA

BOZÂNTA MARE

BUȘAG

MERIȘOR

NISTRU

ULMOASA

BAIA SPRIE

CHIUZBAIA

TĂUȚII DE SUS

SATU NOU DE SUS

ARDUSAT

ARIEȘU DE CÂMP

COLȚIREA

CICÂRLĂU

BÂRGĂU

CĂRPINIȘ

MARA

DUMBRĂVIȚA

CĂRBUNARI

CHECHIȘ

RUS

ȘINDREȘTI

UNGURAȘ

POSTA

ARIEȘU DE PĂDURE

FINTEUȘU MIC

HIDEAGA

SĂCĂLĂȘENI

CORUIA

CULCEA

COLTĂU

CĂTĂLINA

ȘIȘEȘTI

BONTĂIENI

DĂNEȘTI

106327

106336

106345

106354

106372

106381

106390

106416

106425

106434

106443

106452

106470

106489

106498

106504

106513

106522

106531

106693

106700

106719

106728

107010

107029

107038

107671

107680

107760

108008

108044

108053

108062

108071

108080

108099

108534

108730

108758

108767

108801

108847

108856

108838

108810

109103

109112

109130

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ

MARAMUREȘ
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Unitatea administrativ-teritorială Denumirea localității SIRUTA Județul

MEDIAȘ

TÂRNAVA

COPȘA MICĂ

AXENTE SEVER

BAZNA

BLĂJEL

BRATEIU

MICĂSASA

MOȘNA

ȘEICA MICĂ

VALEA VIILOR

CETATEA DE BALTĂ

VALEA LUNGĂ

MEDIAȘ

IGHIȘU NOU

TÂRNAVA

COLONIA TÂRNAVA

COPȘA MICĂ

AXENTE SEVER

AGÂRBICIU

ȘOALA

BAZNA

BOIAN

BLĂJEL

BUZD

MICĂSASA

CHESLER

VĂLENI

MOȘNA

ȘEICA MICĂ

VALEA VIILOR

MOTIȘ

CRĂCIUNELU DE SUS

TĂTÂRLAUA

FĂGET

TĂUNI

143628

143637

143655

143664

143780

144125

144134

144143

144161

144170

144312

144367

145006

145015

145033

145113

145747

145970

145989

3976

3994

8372

8416

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

SIBIU

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

Unitatea administrativ-teritorială Denumirea localității SIRUTA Județul

ABRUD

ZLATNA

ALMAȘU MARE

ABRUD

ABRUD-SAT

GURA CORNEI

SOHARU

ZLATNA

BOTEȘTI   

BUDENI

DEALU ROATEI

DOBROT

DUMBRAVA

FENEȘ

GALAȚI

IZVORU AMPOIULUI

PĂTRÂNGENI

PIRITA

PÂRĂU GRUIULUI

PODU LUI PAUL

RUNC

RUȘI

SUSENI

TRÂMPOIELE

VALEA MICĂ

VÂLTORI

ALMAȘU MARE

ALMAȘU DE MIJLOC

BRĂDET

CHEILE CIBULUI

CIB

GLOD

NĂDĂȘTIA

1160

1179

1188

1197

1945

1954

1963

1972

1981

1990

2005

2014

2023

2032

2041

2050

2069   

2078

2087

2096   

2103

2112

2121

2318

2327

2336

2345

2354

2363

2372

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA 

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

L I S T A

unităților administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localității Copșa Mică 

și a localităților componente 

L I S T A

unităților administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localității Zlatna 

și a localităților componente 
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Unitatea administrativ-teritorială Denumirea localității SIRUTA Județul

BLANDIANA

BUCIUM

CERU-BĂCĂINȚI

CIURULEASA

ÎNTREGALDE

LUPȘA

METEȘ

BLANDIANA

ACMARIU

IBRU

POIENI

RĂCĂTĂU

BUCIUM

ANGHELEȘTI

BISERICANI

BUCIUM-SAT

CERBU

CIUCULEȘTI

COLEȘENI

DOGĂREȘTI

FEREȘTI

FLOREȘTI

GURA IZBITEI

HELEȘTI

IZBICIOARA

IZBITA

JURCUIEȘTI

LUPULEȘTI

MĂGURA

MUNTARI

POIENI

STÂLNIȘOARA

VALEA ABRUZEL

VALEA ALBĂ

VALEA CERBULUI

VALEA NEGRILESII

VALEA POIENII

VALEA ȘESII

VĂLENI

VÂLCEA

CERU-BĂCĂINȚI

BOLOVĂNEȘTI

BULBUC

CUCUTA

CURPENI

DUMBRĂVIȚA

FÂNTÂNELE

GROȘI

VALEA MARE

VIEZURI

CIURULEASA

BIDIGEȘTI

BOGLEȘTI

BUNINGINEA

GHEDULEȘTI

MĂTIȘEȘTI

MORĂREȘTI

VULCAN

GHIONCANI

IVĂNIȘ

NECRILEȘTI

SFÂRCEA

VINȚA

METEȘ

ISCA

LUNCA AMPOIȚEI

LUNCA METEȘULUI

POIANA AMPOIULUI

POIANA URSULUI

PRESACA AMPOIULUI

REMETEA

VĂLENI

3404

3413

3422

3431

3440

3468

3477

3486

3495

3501

3510

3529

3538

3547

3556

3565

3574

3583

3592

3609

3618

3627

3636

3663

3672

3681

3690

3707

3716

3725

3734

3743

3752

3850

3869

3878

3887

3896

3903

3912

3921

3930

3949

4017   

4026

4044

4053

4062

4071

4080   

4099

5014   

5032

5069

5087

5568

5586

5602

5611

5620

5648

5657

5666

5675

5693

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA
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Unitatea administrativ-teritorială Denumirea localității SIRUTA Județul

MOGOȘ

ROȘIA MONTANĂ

VINȚU DE JOS

BALȘA

BUCEȘ

GEOAGIU

MOGOȘ

BĂRBEȘTI

BÂRLEȘTI

CRISTEȘTI

MĂMĂLIGANI

NEGREȘTI

POIENILE-MOGOȘ

VALEA BÂRLUȚEȘTI

VALEA BARNII

VALEA COCEȘTI

VALEA MLACII

VALEA ȚUPILOR

BĂLMOȘEȘTI

BUNTA

CORNA

DĂROAIA

DEALU FERULUI

GURA CUȚULUI

HAȚEGANA

MĂTĂCINA

VALEA VINȚULUI

ALMAȘU MIC DE MUNTE

ARDEU

OPRIȘEȘTI

POIANA

POIENIȚA

TECHEREU

BUCEȘ-VULCAN

DUPĂPIATRĂ

GROHOȚELE

STĂNIJA

TARNIȚA

BĂCÂIA

BOZEȘ

HOMOROD

MERMEZEU-VĂLENI

VĂLENI

5835

5844

5853

5924

5933

5942

5960

5988

5997

6002

6020

6039

6789

6805

6832

6850

8871

8880

8899

8924

8997

87861

87870

87914

87923

87932

87969

88804

88813

88822

88840

88859

89598

89605

89641

89650

89678

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

ALBA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

HUNEDOARA

ANEXA Nr. 5
la norme

Consiliul Local al ........................

Județul ........................................

Serviciul public comunitar local 

de evidență a persoanelor

Nr. .................. din ....................

A D E V E R I N Ț Ă

Adeverim prin prezenta că, potrivit datelor din Registrul național de evidență a persoanelor,

domnul/doamna ............................., numele avut anterior ................................., fiul/fiica lui ...................

și al/a ..............., născut(ă) la data de ........................... în localitatea .........................., județul ..................,

codul numeric personal ......................................., domiciliat(ă) în localitatea .........................................,

str. ...................................... nr. ..........., bl. ........., sc. ........., et. ......., ap. ......., județul ............................,

a avut domiciliul/domiciliile/reședința după cum urmează:

a) de la ................. până la ................, în orașul/comuna ................, satul ................, județul ................;

b) de la ................. până la ................, în orașul/comuna ................, satul ................, județul ................;

c) de la ................. până la ................, în orașul/comuna ................, satul .............., județul ............. .

S-a eliberat prezenta adeverință, ca urmare a cererii nr. .................. din .................., în vederea

înscrierii la pensie, potrivit dispozițiilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de

pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Șef serviciu,
..................................

Întocmit,

..................................



ANEXA Nr. 6
la norme

Nr. .................. din ..................

C E R E R E

privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parțiale

Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii ............................

Subsemnatul (a) ............................................, având codul numeric personal ................................................. domiciliat(ă)

în localitatea ............................., str. ............................ nr. .........., bl. .........., sc. ..........,  et. .........., ap. .........., județul ..................,

posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ....................,

născut(ă) la data de ................. în localitatea/județul ................................., fiul (fiica) lui .............................. și al(a) .............................,

solicit înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parțială.

În acest scop depun următoarele:

— carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original și copie;

— carnet de asigurări sociale seria .................. nr. .................., în original și copie;

— livret militar seria .................. nr. .................., în copie;

— buletin/carte de identitate seria .................. nr. .................., în copie;

— certificat de naștere și/sau certificate de căsătorie seria .................. nr. .................., în copie;

— diploma de studii și foaia matricolă, în copii, sau adeverință de certificare a perioadelor de studii învățământ superior

nr. .................. din ..................;

— adeverință privind sporurile la salariu ............................;

— adeverință privind grupa superioară/condiții de muncă ......................;

— alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate și a veniturilor realizate ................... .

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru declarații false, că:

— sunt/nu sunt asigurat(ă);

— primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social — dosar nr. ..................;

— primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii — dosar nr. ..................;

— primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii — dosar nr. ..................;

— primesc/nu primesc indemnizație — dosar nr. ..................;

— primesc/nu primesc indemnizație de șomaj;

— primesc/nu primesc indemnizație acordată persoanelor cu handicap.

Mă oblig a anunța, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate

mai sus.

În cazul în care nu îmi voi respecta declarația asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate

nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.
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Data .................. Semnătura

............................

ANEXA Nr. 7
la norme

Nr. .................. din ..................

C E R E R E

pentru acordarea pensiei de invaliditate 

Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii ..................

Subsemnatul(a) ............................................, având codul numeric personal ..................................., domiciliat(ă) în

localitatea ................................, str. ............................ nr. .........., bl. .........., sc. ..........,  et. .........., ap. .........., județul ..................,

posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ....................,

născut(ă) la data de .................. în localitatea/județul .................., fiul (fiica) lui .................. și al(a) .................., solicit înscrierea la

pensie de invaliditate.

În acest scop depun următoarele acte:

— carnet de muncă seria .................. nr. .................., în original și copie;

— carnet de asigurări sociale seria .................. nr. .................., în original și copie;

— livret militar seria .................. nr. .................., în copie;

— buletin/carte de identitate seria .................. nr. .................., în copie;

— certificat de naștere și/sau certificate de căsătorie seria .................. nr. .................., în copie;

— diploma de studii și foaia matricolă, în copii, sau adeverința de certificare a perioadelor de studii învățământ superior

nr. .................. din ..................;

— adeverință privind sporurile la salariu ...................................;

— adeverință privind grupa superioară/condiții de muncă ..................;



— alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate și a veniturilor realizate ..................;

— adeverință din care să reiasă data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz,

data încetării calității de asigurat ..................;

— decizia medicală asupra capacității de muncă;

— FIAM/BP2 pentru accident de muncă/boală profesională nr. .................. din .................., în copie.

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru declarații false, că:

— sunt/nu sunt asigurat(ă);

— primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social — dosar nr. ..................;

— primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii — dosar nr. ..................;

— primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii — dosar nr. ..................;

— primesc/nu primesc indemnizație — dosar nr. ..................;

— primesc/nu primesc indemnizație de șomaj;

— primesc/nu primesc indemnizație acordată persoanelor cu handicap.

Mă oblig a anunța, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate

mai sus.

În cazul în care nu îmi voi respecta declarația asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate

nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.
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Data .................. Semnătura

...............................

ANEXA Nr. 8
la norme

Nr. .................. din ..................

C E R E R E

pentru acordarea pensiei de urmaș 

Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii ........................

Subsemnatul(a) ........................................, în calitate de soț supraviețuitor/fiu/fiică/tutore/curator, având codul numeric

personal ................................., domiciliat(ă) în localitatea ................, str. ................ nr. .........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ...........,

județul ..........................., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ........ nr. ....................., eliberat(ă) de .............................

la data de .............., născut(ă) la data de ...................... în localitatea/județul ......................., fiul (fiica) lui ............. și al(a) ..................,

solicit înscrierea la pensie de urmaș după susținătorul ...................., decedat(ă) la data de ..............., în calitate de

asigurat/pensionar, având codul numeric personal ............................/dosar pensie nr. ................., pentru titularii (numele și calitatea):

1. ...................................................................................;

2. ...................................................................................;

3. ...................................................................................;

4. ...................................................................................;

5. ................................................................................. .

În acest scop depun următoarele acte:

— carnet de muncă seria ........... nr. ..........., în original și copie;

— carnet de asigurări sociale seria ........... nr. .........., în original și copie;

— livret militar seria ................ nr. ............., în copie;

— diploma de studii și foaia matricolă, în copii, sau adeverința de certificare a perioadelor de studii învățământ superior

nr. ................. din ..................;

— adeverința privind sporurile la salariu .....................;

— adeverința privind grupa superioară/condiții de muncă ......................;

— act doveditor din care să reiasă cauza decesului;

— FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă, în copie;

— BP2 și certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională,în copie;

— certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie;

— act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie);

— adeverința de studii;

— decizia medicală asupra capacității de muncă;

—talon de plată a pensiei sau copia deciziei de pensie.

D E C L A R A Ț I E

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal pentru declarații neadevărate, că:

— nu am săvârșit infracțiunea de omor sau tentativă de omor asupra susținătorului decedat;

— nu sunt asigurat;

— nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut;

— primesc/nu primesc indemnizații prevăzute de legi speciale — dosar nr. ............;

— primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social — dosar nr. ...............;

— primesc/nu primesc indemnizație de șomaj;



— nu s-a desfăcut căsătoria cu susținătorul decedat;

— după decesul susținătorului nu m-am recăsătorit.

Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani și la începerea fiecărui an școlar/universitar să prezint, în termen de 10 zile,

casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmași).

Mă oblig a anunța, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate

mai sus.

În cazul în care nu îmi voi respecta declarația asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate

nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.
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Data ................ Semnătura

.........................

ANEXA Nr. 9
la norme

C E R E R E

pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat

Se aprobă Înregistrată sub nr. ............. din .................

..............................                                                                                        Viza pentru controlul financiar preventiv

(semnătura)

Către ..................................................

Subsemnatul(a) ............................., având codul numeric personal .........................., domiciliat(ă) în localitatea ...................,

str. ......................... nr. ..........., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ..........., județul ......................., posesor(posesoare) al(a) actului de

identitate seria ........... nr. ........................., eliberat de ..................... la data de ...................., în calitate de fiu/fiică/soț supraviețuitor/

părinte/moștenitor, vă rog ca, în baza dosarului nr. .............. și a celorlalte acte, să aprobați plata:

— pensiei/indemnizației pe luna .................... anul ........ .

Odată cu prezenta cerere depun și următoarele acte:

— certificat de deces, în copie;

— talon de plată a pensiei;

— acte de stare civilă (solicitant);

— certificat de moștenitor.

Data ................ Semnătura

.........................

ANEXA Nr. 10
la norme

Casa teritorială de pensii

Cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă ................

Nr. ............/.................

C E R E R E

pentru expertizarea medicală a capacității de muncă

Subsemnatul(a) ..............................., având codul numeric personal ..........................., domiciliat(ă) în localitatea ...............,

str. ................ nr. ......., bl. ......., sc. ........., ap. ........., județul/sectorul .............., posesor(posesoare) al(a) buletinului/cărții de

identitate seria ............ nr. ......., solicit expertizarea medicală a capacității de muncă în vederea încadrării în grad de invaliditate,

conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Odată cu prezenta cerere depun și următoarele acte:

1. copie xerox de pe cartea de identitate/buletinul de identitate [ ]

2. bilete externare/scrisori medicale [ ]

3. referat medical eliberat de medicul curant [ ]

4. analize medicale de laborator [ ]

5. investigații imagistice [ ]

6. explorări funcționale [ ]

7. alte rezultate ale investigațiilor medicale [ ]

8. adeverință cu nr. zile de concediu medical cumulat în ultimele 12/24 luni — pentru salariați [ ]

Data ................ Semnătura

.........................



ANEXA Nr. 11
la norme

C E R E R E

pentru acordarea ajutorului de deces

Se aprobă Înregistrată sub nr. ............. din .................

..............................                                                                                        Viza pentru controlul financiar preventiv

(semnătura)

Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii .........................

Subsemnatul(a) ....................., având codul numeric personal ......................, domiciliat(ă) în ......................., str. ...................

nr. ........., bl. ......, sc. ......., et. ......., ap. ......, județul (sectorul) ..............., posesor(posesoare) al(a) buletinului/cărții de identitate

seria .......... nr. ..........., eliberat(ă) de ................, în calitate de .........................., vă rog ca, în baza dosarului de pensie nr.  ...............

și a celorlalte acte, să aprobați plata ajutorului de deces pentru .................., având calitatea de pensionar/membru de familie,

conform certificatului de deces nr. ............. din ............., eliberat de Primăria ................. .

Odată cu prezenta cerere depun și următoarele acte:

a) certificat de deces — copie și original;

b) act de identitate — copie și original;

c) documente din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile de înmormântare;

d) cupon de pensie;

e) adeverință de studii, după caz;

f) act medical emis/vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru

muncă în cazul copilului în vârstă de până la 16 ani, după caz.

În susținerea cererii mele, declar pe propria răspundere și sub sancțiunile prevăzute de Codul penal referitoare la falsul

în înscrisuri oficiale că am suportat cheltuielile ocazionate de deces, că nu am încasat și nu voi încasa ajutorul de deces de la nicio

altă unitate.
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Data ................ Semnătura

.........................

ANEXA Nr. 12
la norme

Date de identificare a unității

........................................

Nr. ................/...................

A D E V E R I N Ț Ă

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ..........................................., născut/născută la data de .........................

în localitatea ......................., județul ..................., având codul numeric personal ...................................., a fost angajat/angajată

cu contract individual de muncă la societatea

1)

............................................................................., în meseria/funcția ................., în

perioada ................................ .

Pe perioada ............................ se încadrează în grupa I de muncă, în procent de ...., în baza prevederilor

2)

..........................,

activitate care se regăsește la poziția ......... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu

modificările și completările ulterioare.

Societatea se regăsește la poziția ......... din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societății, cunoscându-se

atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din

sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare

utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unității,
..........................................

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

1)

Se completează cu denumirea societății sau, după caz, cu eventualele denumiri anterioare.

2)

Se precizează actul normativ (număr, dată, poziție, anexă) în baza căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001.



ANEXA Nr. 13
la norme

Date de identificare a unității

...............................

Nr. ............/..............

A D E V E R I N Ț Ă

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ............................................, născut/născută la data de .................... în

localitatea ......................., județul ............., având codul numeric personal ..................................., a fost angajat/angajată cu contract

individual de muncă la societatea

1)

.................................., în meseria/funcția ............................., în perioada ............................... .

Pe perioada

2)

................................ se încadrează în grupa I de muncă, în procent de ....., în baza prevederilor

3)

...............,

activitate care se regăsește la poziția .... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu

modificările și completările ulterioare.

Locul de muncă unde se desfășoară activitatea prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și

completările ulterioare, a fost preluat de societatea ..............................., care se regăsește la poziția ....... din anexa nr. 3 la Legea

nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Preluarea locului de muncă s-a făcut în baza

4)

.............., începând cu data de .................................... .

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societății, cunoscându-se

atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din

sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare

utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unității,
..........................................

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

1)

Se completează cu denumirea societății sau, după caz, cu eventualele denumiri anterioare.

2)

Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001.

3)

Se precizează actul normativ (număr, dată, poziție, anexă) în baza căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001.

4)

Se înscriu actele normative sau alte documente care au reglementat această preluare.

ANEXA Nr. 14
la norme

UNITATEA ..........................................................�

C.U.I. ....................� /Cod fiscal .......................�

Adresa .............................�, telefon .................�

Nr. �................./data �........................................

A D E V E R I N Ț Ă

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ..............................�, născut/născută la data de ...................................�

în localitatea �........................., județul �...................., sectorul �, având codul numeric personal .........................�, a fost

angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea*) �..............................................., în perioada de la �................

până la ............................� .
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În perioada de la ...............................� până la ..........................�, având meseria/funcția de ........................�, a fost

încadrat/încadrată în grupa**) ..................� de muncă, în procent de ......�%, conform nominalizării efectuate prin ............�***)

Temeiul juridic al încadrării în grupa**) ......................� de muncă îl reprezintă ................................�****)

OBSERVAȚII: �������........................................................................................................................................��.

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societății, cunoscându-se

atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din

sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare

utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unității,
..........................................

(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

Direcția/Serviciul cu atribuții salarizare personal

..................................................

(numele, prenumele și semnătura)

Întocmit

................................................

(numele, prenumele și semnătura)

*) Se completează denumirea societății sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.

**) Se completează I sau II.

***) Se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii și ocrotirilor sociale, al ministrului sănătății și

al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții

deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administrație și a sindicatului

privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidență a intrărilor în subteran etc.).

****) Se completează actul normativ (nr., dată, poziție, anexă etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă

superioară de muncă:

— pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a făcut cu respectarea Instrucțiunilor Ministerului Muncii

nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile și funcțiile prevăzute în grupele I și II de muncă;

— pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform

Ordinului ministrului muncii și ocrotirilor sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit

ordinele Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății nr. 59/1969, 105/1976 și 210/1977;

— pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I și II de muncă s-a făcut conform Ordinului

ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii pentru precizarea locurilor de muncă,

activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după

1 martie 1990;

— alte acte normative în vigoare la data respectivă.

OBSERVAȚII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situația persoanelor care au lucrat în aceleași condiții cu muncitorii. Câmpurile

marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.

ANEXA Nr. 15
la norme

S P O R U R I L E ,  I N D E M N I Z A Ț I I L E  Ș I  M A J O R Ă R I L E  D E  R E T R I B U Ț I I  T A R I F A R E

care, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor și care se

utilizează la determinarea punctajului mediu anual
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I. Sporul de vechime în muncă:

1. Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în muncă se calculează automat, potrivit prevederilor

art. 165 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și, în

consecință, nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverințe.

2. Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu

adeverințe.

II. Sporuri, indemnizații și majorări ale retribuției tarifare prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii

nr. 57/1974, republicată*) în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59—60 din 23 iulie 1980:

1. sporul pentru munca în condiții deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul național unic de dezvoltare

economico-socială;

2. majorarea retribuției tarifare cu până la 10% pentru condiții grele de muncă, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilită

anual prin Planul național unic de dezvoltare economico-socială;

3. sporul de șantier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul național unic de

dezvoltare economico-socială;

4. indemnizația de până la 10% acordată șefului de echipă sau de brigadă care conduce formația de lucru, prevăzută la art. 70

și în anexa nr. IV.

*) Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974 a fost abrogată prin Legea nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte

normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 324 din 12 iulie 2000.



Pentru unele activități specifice cuantumul indemnizației era diferențiat, după cum urmează:

• 2,50—18 lei/zi, în industria minieră;

• până la 1,3% din retribuția realizată de formația condusă, în exploatările forestiere;

5. majorarea retribuției tarifare cu procente cuprinse între 5% și 25%, acordată pentru categoriile de personal prevăzute

în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificările ulterioare;

6. indemnizația acordată personalului navigant și însoțitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevăzută

în anexa nr. IV;

7. majorarea retribuției tarifare lunare cu 1—2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit, în condițiile stabilite de lege,

„gradația de merit”, astfel:

• personalului de conducere din activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică (art. 121);

• cadrelor didactice definitive cu o vechime în învățământ de cel puțin 30 de ani (art. 143);

• cadrelor sanitare cu o vechime în muncă de peste 30 de ani (art. 152);

• cadrelor de specialitate artistică încadrate la ultima gradație (art. 159);

8. majorarea retribuției tarifare cu 5—10%, acordată muncitorilor încadrați la categoria a III-a inclusiv, care execută

încălțăminte de tip „Romarta” și confecții din piele și blană, după comandă, la casele de modă [anexa nr. IV cap. I lit. a) „Muncitori

calificați”];

9. majorarea retribuției tarifare cu 5%, acordată muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran

[anexa nr. IV cap. I lit. a) „Muncitori calificați”];

10. majorarea retribuției tarifare cu până la 25% pentru personalul care a desfășurat activitate la spitalele „Elias” și

„Alexandru Sahia”, Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie

București (anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătății”);

11. majorarea retribuției tarifare cu până la 15% pentru personalul care a desfășurat activitate la Centrul Medical de

Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională (anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătății”);

12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc funcția de șofer și în mod suplimentar efectuează și activități de taxare,

primitor-distribuitor, gestionar, mânuitor de valori și altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 „Auto și întreținere drumuri”);

13. majorarea retribuției tarifare cu 35% pentru nevăzătorii încadrați în gradul I de invaliditate și cu 15% pentru nevăzătorii

încadrați în gradul al II-lea de invaliditate (art. 197);

14. indemnizația corespunzătoare funcției de conducere, acordată:

• profesorilor, conferențiarilor și lectorilor-șefi de lucrări titulari din învățământul superior, pentru perioada cât sunt numiți

în funcții de conducere în unitățile de cercetare și inginerie tehnologică [art. 121 alin. (7)];

• șefilor de programe de cercetare și de introducere a tehnologiilor care prezintă importanță deosebită, pe durata realizării

programelor [art. 121 alin. (8)];

• cadrelor medicale care îndeplinesc funcția de medic director și medic inspector din direcțiile sanitare, precum și cea

acordată persoanelor care îndeplinesc funcția de inspector școlar din inspectoratele școlare (art. 180 și anexa nr. VI cap. II);

• cadrelor sanitare care îndeplinesc funcții de conducere (art. 150 alin. (4) și anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătății”);

• cadrelor de specialitate artistică care în afara funcției artistice îndeplinesc funcții de conducere (art. 160);

15. indemnizațiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:

• îndeplinesc funcții de director și director adjunct de unitate școlară și șef catedră în învățământul superior;

• desfășoară activitate de diriginte de clasă;

• predau în același timp la 2—4 clase în învățământul primar;

16. majorarea retribuției tarifare cu două clase de retribuire pentru personalul care lucrează în casele de copii și în școlile

speciale pentru copii cu deficiențe și cu o clasă de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiențe;

17. sporul pentru munca în timpul nopții, acordat în condițiile prevăzute la art. 72, de 15—25%, precum și cel acordat în

condițiile prevăzute la art. 106 alin. (4), de 15—45%, pentru personalul din navigația fluvială;

18. sporul de până la 14% — care face parte din retribuția tarifară — acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum și

pentru personalul Centrului Național al Industriei Aeronautice Române și al unităților subordonate sau din alte unități care participă

efectiv la realizarea, controlul și urmărirea fabricației tehnicii de aviație și la repararea acesteia, așa cum este prevăzut la pct. 3

din nota de subsol din anexa nr. IV cap. I lit. A.a) la Legea nr. 57/1974, republicată;

19. indemnizația pentru conducerea formației de lucru în activitatea încărcări-descărcări, în procent de 10% din retribuția

realizată în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];

20. indemnizația prevăzută la art. 70, pentru conducătorul formației de lucru de docheri, care este de până la 10%, iar

pentru docherul vincier este de până la 5% din retribuția realizată în acord (anexa nr. IV);

21. indemnizația prevăzută în anexa nr. V cap. II lit. B „Ocrotirea sănătății”, astfel:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011

28

Funcția

Indemnizația 

(lei)

cea mai

mică

cea mai

mare

1. Medic (farmacist) director 715 1.535

2. Medic (farmacist) director adjunct, director de institut sau de centru medical (fără personalitate juridică) 715 1.225

3. Medic-șef (dispensar policlinic, stație de salvare, centru de recoltare a sângelui), inspector sanitar-șef 310 880

4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) șef de secție, de laborator și altele similare: medic-inspector 230 560

5. Soră medicală (oficiant medical, laborant, moașă, tehnician sanitar), șef de unitate, de laborator, de

secție și altele similare

130 430



22. indemnizațiile și alte plăți pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din retribuție

(anexa nr. V cap. II „Ocrotirea sănătății”), după cum urmează:
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1. Medicii care asigură continuitatea în unitățile sanitare prin ore de gardă

prestate peste timpul normal de muncă

până la retribuția tarifară orară;

2. Personalul sanitar care suplinește personalul aflat în concediu (de boală,

de naștere, de studii) sau în alte situații similare

cu retribuția tarifară orară;

3. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și

recuperare a capacității de muncă și ai comisiei medicamentului

75—155 lei pe ședință;

4. Medicii curanți care acordă asistență medicală cadrelor din nomenclatura

unităților medicale speciale

155—310 lei lunar pe familie asistată;

23. indemnizațiile lunare care se acordă cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor

funcții de conducere în unitățile de artă și cinematografie în afara obligațiilor de serviciu de la funcția de bază, care nu

fac parte din retribuția tarifară (anexa nr. V. cap. III), astfel:

— director de unitate artistică până la 1.615 lei;

— director adjunct artistic până la 1.100 lei;

— șef secție artistică până la 560 lei;

24. indemnizația lunară pentru unele activități prestate în afara funcției de bază [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:

1. rector (Universitatea Cultural-Științifică București) 605 — 1.010 lei;

2. prorector (Universitatea Cultural-Științifică București) 505 — 810 lei;

3. director de curs universități cultural-științifice 410 — 610 lei;

4. secretar de curs universități cultural-științifice 205 — 415 lei;

5. director de cămin cultural:

a) în comunele cu până la 4.000 de locuitori 205 — 310 lei;

b) în comunele cu 4.000 — 6.000 de locuitori 260 — 415 lei;

c) în comunele cu peste 6.000 de locuitori 360 — 520 lei;

6. bibliotecar comunal 205 — 310 lei;

25. indemnizația de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicată), astfel:

Indemnizația

— lei —

Indemnizația

— lei —

Tipul Minim Maxim Tipul Minim Maxim

A 160 280 N 430 990

B 160 330 O 430 1.040

C 160 380 P 480 1.090

D 220 430 R 480 1.140

E 220 510 S 560 1.210

F 220 560 T 560 1.260

G 280 610 U 610 1.310

H 280 670 V 610 1.360

I 280 720 W 660 1.410

J 330 770 X 660 1.510

K 330 820 Y 760 1.610

L 380 870 Z 760 1.730

M 380 940



2. majorarea de până la 20% a retribuției tarifare pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea în societăți mixte;

3. majorarea cu 20—25% a retribuției tarifare a personalului român care și-a desfășurat activitatea în ambasade.

IV. Alte sporuri acordate de către ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade,

evidențiate împreună cu salariile aferente în statele de plată și pentru care s-a datorat și s-a virat contribuția de asigurări sociale.

V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea și completarea unor

reglementări din legislația de asigurări sociale:

• sporul de vechime în muncă (a se vedea pct. I);

• sporul pentru lucru în subteran, precum și pentru lucru pe platformele marine de foraj și extracție;

• indemnizația de zbor;

• sporul pentru condiții grele de muncă;

• sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;

• sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare;

• alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislația specifică fiecărui domeniu de activitate sau prevăzute în

contractele colective și individuale de muncă.

Mențiune: Aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât și

pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.

VI. Adeverințele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

• datele de identificare a persoanei;

• denumirea unității;

• perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;

• funcția, meseria sau specialitatea exercitată;

• denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;

• perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat;

• adeverințele vor purta număr, data eliberării, ștampila unității, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a

persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

Adeverințele privind sporurile cu caracter permanent acordate în perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor

prezenta numai în situațiile în care aceste sporuri nu sunt înregistrate în carnetul de muncă.

Mențiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a

pensiilor, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001:

• formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

• participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitățile economice;

• premiile anuale și premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

• recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;

• diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare și transfer;

• drepturile de autor;

• drepturile plătite potrivit dispozițiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;

• al treisprezecelea salariu;

• formele de retribuire definite sub sintagma „plata cu ora”, acordate cadrelor didactice și specialiștilor din producție sau

din alte domenii de activitate pentru activitatea didactică de predare, seminare, lucrări practice, desfășurate în afara obligațiilor de

muncă de la funcția de bază, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai căror titulari lipseau temporar, precum și pentru

îndeplinirea unor activități didactice pentru care nu se justifică înființarea unor posturi;

• formele de retribuire pentru „orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru;

• sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică și care asigură perfecționarea de

specialitate a învățătorilor și educatorilor;

• indemnizațiile de muncă nenormată;

• compensațiile acordate conform decretelor nr. 46/1982 și nr. 240/1982;

• alte sporuri care nu au avut caracter permanent.
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III. Alte sporuri:

1. sporul acordat personalului civil care a desfășurat activitate în cadrul unităților militare aparținând Ministerului Apărării

Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, stabilit pe tranșe astfel:

Perioada Sporul Actul normativ

1 noiembrie 1969—1 februarie 1976 5%—25% Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.963/1969, art. 23

1 februarie 1976—1 aprilie 1991 4%—18% Decretul nr. 163/1975, art. 24

1 aprilie 1991—1 octombrie 1991 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0309/1991, art. 22

1 octombrie 1991—1 iunie 1993 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0672/1991, art. 25

1 iunie 1993—1 iulie 1994 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993, art. 23

1 iulie 1994—16 iulie 1998 Până la 30% Hotărârea Guvernului nr. 0366/1994, art. 23

16 iulie 1998 anulat Introdus în salariul de bază potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul

de stabilire a salariilor de bază din sectorul bugetar și a

indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate

publică, cu modificările ulterioare.



ANEXA Nr. 16
la norme

Denumirea persoanei juridice care eliberează actul ........................

Adresa: localitatea ................., str. ...... nr. ......, județul ....

Telefon ..................................................., fax ..........

E-mail ....................................................................

Nr. ................. din .................................................

A D E V E R I N Ț Ă

Adeverim că domnul/doamna ........................................................, având codul numeric personal ...................................,

născut/născută la data de .................. în localitatea ........................, județul ....................., fiul/fiica lui .................. și al/a ....................,

a fost angajatul/angajata unității ........................ în perioada ......................... și a desfășurat activitate organizată pe schimburi,

beneficiind de spor pentru munca prestată în timpul nopții, după cum urmează:
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*) Se completează cu două zecimale.

Temeiul legal în baza căruia a fost acordat acest spor este .................................

Prezenta adeverință a fost eliberată la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în

păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.

Reprezentant legal:

Numele și prenumele ....................

Funcția .....................................

Semnătura .................................

Întocmit

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Nr. 

crt.

Perioada în care a desfășurat activitatea organizată pe schimburi

Sporul acordat pentru munca

prestată în timpul nopții, conform

legii   

(%)

Procentul mediu al sporului pentru

munca prestată în timpul nopții

(col. 3 × 31,51 %)

De la data Până la data

0 1 2 3 4*)

• 31,51% reprezintă ponderea medie a timpului de muncă prestată noaptea în totalul timpului de muncă dintr-o perioadă

în care activitatea a fost organizată pe schimburi.

• În situația în care munca a fost prestată ocazional pe timp de noapte, în cadrul unor activități care nu erau organizate pe

schimburi, adeverințele vor cuprinde sumele acordate, lună de lună, cu titlu de spor de noapte.

• În situația persoanelor care, prin natura sarcinilor de serviciu, au desfășurat activitate numai în timpul nopții, adeverințele

vor cuprinde procentul în care, potrivit legii, sporul de noapte a fost acordat.


