
Angajator    ________________________________  
Sediul / adresa _____________________________ 
Cod fiscal ___________________ 
 
Nr._________ / ___________ 

                        
                                          DECLARATIE, 
 
privind stabilirea datelor la care persoana îndeplineşte condiŃiile pentru a solicita pensie 
anticipată parŃială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, modul cum au fost 

calculate aceste date 
 
 
Subsemnatul/a____________________________________,CNP____________________                

CI seria ______ număr___________ ,eliberat la data de _____________, reprezentant legal  
al SC_________________________________________,în calitate de___________________,    
(asociat unic, administrator, asociat ), având în vedere condiŃiile existente la data angajării  
şomerului pentru care se solicită acordarea subvenŃiei în baza art. 85 alin.(5) din Legea 
nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, îmi  asum răspunderea pentru 
calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiŃiile pentru a solicita pensie anticipată 
parŃială sau  pensie pentru limită de vârstă . 

 
Somerul    __________________________________ CNP  _____________________ posesor 

al CI seria ______, nr._________, eliberată la data de ______________ este angajat  al  
societăŃii ____________________________ începând cu data de ________________ . 

 
     Prin cumularea perioadelor înscrise în carnetul de muncă seria _________, 
nr.____________ şi în adeverinŃele care atestă experienŃa profesională după data de 
01.01.2011( nr./data) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , 

 
a rezultat un stagiu de cotizare în sistemul public de pensii de  ____ ani ____ luni ____zile.    

                                             
      Persoana susmenŃionată a desfăşurat activitate în condiŃii de muncă deosebite sau 
speciale _____ani şi ______luni, aşa cum rezultă din cartea de muncă sau adeverinŃele 
eliberate de angajator, cu privire la încadrarea locului de muncă în condiŃii deosebite sau 
speciale, care îi permit o reducere a vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă 
cu _______ ani ________ luni. 

           
       Potrivit prevederilor Legii nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, 
pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data 
pensionării, condiŃiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau 
în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. 
 

Conform Legii nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, vârsta standard de 
pensionare a d-lui / d-nei ____________________________, este de  ______   ani _____ luni  
şi stagiul minim necesar de _______ani. Îndeplinirea cumulativă a acestor două condiŃii se 
va realiza la data de _____________ . 

 
 



 
 
Tinând cont de  reducerea  aferentă  perioadelor în care s-a desfăşurat activitate în 

grupa ____________ de muncă, respectiv _________ ani______ luni , condiŃiile de 
pensionare pentru limită de vârstă se vor  îndeplinii  la data de _________________    .                 

 
               
 
             Potrivit prevederilor Legii nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, 
pensia anticipată parŃială se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de 
pensionare,  persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care 
au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. 
             Vârsta de pensionare anticipată parŃială, conform  prevederilor Legii nr. 263/2010, 
privind sistemul unitar de pensii publice, a d-lui / d-nei 
___________________________________, este de  _____  ani ________ luni  şi stagiul 
complet de cotizare necesar de _______ ani ________ luni.    
             Îndeplinirea cumulativă a acestor două condiŃii se va realiza la data de _________ . 

 
       Reducerea vârstei de pensionare,  cu perioada lucrată în condiŃii deosebite sau 

speciale, nu se aplică în cazul pensiei anticipate parŃială. 
 
       Având in vedere cele specificate mai sus, de la data încadrării în muncă a 

şomerului_________________________ , CNP _______________până la indeplinirea 
condiŃiilor de pensionare de limită de vârstă /  pensionare  anticipată parŃială sunt mai 
puŃin de 5 ani , respectiv  ________ ani _________ luni_______ zile. 

 
    Anexez prezentei declaraŃii calculul privind stagiul de cotizare realizat la data 

încadrării şi documentele care au stat la baza acestuia.  
            
 

 
Numele şi prenumele 

 
_____________________________ 

 
 

Semnătura 
 


