
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situației actuale  

 În conformitate cu prevederile art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost completat prin Legea nr. 192/2015, 

pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației 

anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa 

I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activități 

în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de 

o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează: 

    a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I 

de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale; 

    b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a 

II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite. 

De creșterea punctajelor anuale realizate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației 

anterioare datei de 1 aprilie 2001 respectiv  în condiții deosebite și/sau condiții speciale, nu beneficiază 

persoanele cărora li s-au aplicat prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru 

completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 

aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 78^2 din Legea nr. 

19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum și de majorarea punctajului pentru 

perioadele realizate în condiții speciale după data de 1 aprilie 2001. 

În conformitate cu dispozițiile alin. (3) al articolului 1691 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, inclusiv completările aduse de Legea nr. 192/2015, la determinarea punctajului 

mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei 

situații, detaliate în Anexa nr. 5 la Lege respectiv articolele 56 - 59 din lege. 

 

11 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia. 

 Nu e cazul 

2. Schimbări preconizate: 

Scopul principal al modificării și completării Hotărârii Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice îl 

constituie aplicarea corectă și unitară a dispozițiilor art. 1691 din Legea nr. 263/2010, cu modificările 

și completările ulterioare,  inclusiv completările aduse de Legea nr. 192/2015 de casele teritoriale de 

pensii din subordinea Casei Naționale de Pensii Publice.  

Prezentele norme metodologice stabilesc în mod concret stagiul de cotizare utilizat la determinarea 

punctajului mediu anual în procesul de recalculare prevăzut de art. 1691 din Legea nr. 263/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, inclusiv completările aduse de Legea nr. 192/2015 astfel că, 

persoanele care au lucrat în condiții identice să beneficieze la determinarea punctajului mediu anual 

de stagii de cotizare identice, prin raportare la dispozițiile Legii nr. 263/2010 cu modificările și 

completările ulterioare. 



 

De asemenea, având în vedere că recalcularea se efectuează, potrivit legii, pe o durată de 24 de luni, 

începând cu data de 1 ianuarie 2016, se propune reglementarea etapelor de recalculare a drepturilor de 

pensie stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2011. 

3. Alte informații.  

Nu e cazul. 

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normative 

 

1. Impactul macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

1 Impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat. Nu e cazul. 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social 

 

4. Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte informații   

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- în mii lei (RON) -  

Indicatori Anul curent Următorii patru 

ani 

Media pe cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale: 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuții de asigurări  

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

      



 

i. cheltuieli de personal bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

ii. b) bugete locale   

      

 

       

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare. 

      

7. Alte informații -   

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ;  

Nu este cazul. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.  

Nu este cazul. 

11 .Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 

a)impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achiziţiilor 

publice, prevederi derogatorii  

 Nu este cazul. 

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante  

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii.  

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative  

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate: Nu e cazul. 



 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normative:  

Nu e cazul 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.  

Nu e cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente. 

Nu e cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ și Consiliului Economic şi Social. 

6. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborareaşi implementarea proiectului de act 

normative 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost supus procedurii stabilite de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.Alte informaţii.   

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente. Nu este cazul. 

 Alte informaţii:  Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pe care îl supunem aprobării Guvernului 
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