
LEGE PENTRU COMPLETAREA SI MODIFICAREA LEGII NR. 263/2010 

PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I -Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează:

1. La articolul 18 litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”b) 6 luni pentru fiecare an lucrat sau asimilat, conform legii, în condiţii speciale de 

muncă.”

2. La articolul 30, după alineatul (4'^) se introduc 6 alineate, alineatul (4®) 
(4®),(4^),(4®), (4®) şi (4^°), cu următorul cuprins:

"(4®) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă perioada 
anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele 
prevăzute la alin. (1) lit. e), în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei 
anterioare în grupa I de muncă, în situaţia în care obţinerea avizului pentru 
îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de 
încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi 
completările ulterioare nu a mai fost posibilă din cauza închiderii fluxurilor 
operaţionale sau desfiinţării acestor locuri de muncă anterior datei de 01.04.2001.

(4®) Sunt încadrate în condiţii speciale şi locurile de muncă în care salariaţii au 
desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i) începând cu data de 1 
aprilie 2001 până la data intrării în vigoare a Legii nr.197/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice .

(4^) Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a Legii 
nr.197/2021, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (4®), nu se datoreaza diferenţa 

dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii 
speciale de muncă şi cea declarată de către acesta.

(4®) Angajatorii care au depus Declaraţia iniţială privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată au obligaţia legală, ca în termen de 90 de zile de



la intrarea în vigoare a prezentei legi să depună declaraţii nominale de asigurare 
rectificative, în conformitate cu prevederile alin. (4®) coroborat cu art. 7 alin. (2) din 
lege.

(4®) în situaţia în care unităţile prevăzute la alin. (4®) s-au reorganizat, inclusiv prin 
preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către o altă societate, 
continuatorii personalităţii juridice a angajatorului care a depus Declaraţia iniţială 
privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată are obligaţia legală, 
ca în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi să depună 
declaraţii nominale de asigurare rectificative, în conformitate cu prevederile alin.(4®) 
coroborat cu art. 7 alin. (2) din lege.

(4^°) Sunt stagii de cotizare în condiţii speciale perioadele de timp în care asiguraţii şi- 
au desfăşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, 
numai în locurile de muncă prevăzute la alin.(4®).”

3. La articolul 56, alineatul (1) litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins;

”d) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) şi i) şi art.30 alin. 
(4"^) şi (4®) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 13 ani.”

4. La articolul 56, alineatul (3) literele c) şl d) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

”c) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 25 de ani în locurile de 

muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e), precum şi pentru persoanele 

prevăzute la art.30 alin. (4®) din lege.

d) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 30 de ani în locurile de 

muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) şi i) precum şi la art. 30 alin. (4**) şi (4®).”

5. La articolul 56^, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(1) Prin excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b), persoanele care au 

desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. g) şi i), precum şi la 

art. 30 alin. (4^^) şi (4®) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea 

vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 

de ani realizat în aceste activităţi.”

6. La articolul 100, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:



”b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în 

grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri 
de muncă încadrate sau asimilate în condiţii speciale, potrivit legii.”

7. La Anexa nr.2 - LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, 
în care se desfăşoară următoarele activităţi, punctul 20 se modifică şi va avea 

următorul cuprins:

”20. Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare, sortare, sfărâmare şi 

expediere.”

8. La Anexa nr.3 - UNITĂŢILE care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor 

■^şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor 

în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare, 

punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Societatea Comercială 
Mittal Steel 
Hunedoara - SA, 
localitatea Hunedoara

R2126855 J20/41/19 18/22.12.2 1a), 7.18 
a), b), 20, 
21,22 a), b), 
23, 24, 25, 
26, 27, 30 a), 
c), 32, 39

25
91 004

9. La Anexa nr.3 - UNITĂŢILE care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor 

şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor 

în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare, 

punctul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

50. Societatea Comercială 
Combinatul Siderurgic 
Reşiţa - SA., 
localitatea Reşiţa

R1064207 J11/59/19 51/1.07.20 1 (a), 7, 18 
a), b), 20, 21, 
22, 23, 24. 
25, 26, 27, 
a), c), 32

91 05



Art. II. - (1) De prevederile art. 30 alin. (4^) - (4^°) din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
cu cele aduse prin prezenta lege beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror 
drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a 

prezentei legi.
(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă începând cu luna 

următoare celei în care a fost depusă solicitarea.
(3) in situaţia în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), rezultă un cuantum 

al pensiei mai mic decât cel cuvenit anterior intrării în vigoare a prezentei legi sau 

aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.


