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                            Nr. 15/SCMMRP/27.01.2023 

   

Către: Ziar de Piatra Neamț 

Ref: Solicitare informații 

 

În urma solicitării dumneavoastră înregistrată la Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale cu nr. 15/SCMMRP/19.01.2023, referitoare la activitatea Casei Județene 

de Pensii Neamț (CJP Neamț), vă comunicăm următoarele informații primite de 

la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP):  

Răspuns: 

La data de 01.01.2023 a intrat în vigoare Legea nr. 351/12.12.2022, iar conform 

prevederilor art. 30 alin.(1) lit. j) - l) din Legea nr. 263/2010, introduse prin 

Legea nr.351/2022, locurile de muncă în condiţii speciale sunt și cele din:  

 

„j) sectorul construcţii maşini, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea 

în următoarele activităţi specifice: turnarea pieselor şi lingourilor de oţel, în 

turnătoriile de oţel; turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase şi 

pieselor cu modele uşor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje 

neferoase şi turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 

tone forţă în secţiile de forjă; turnarea cuzineţilor din aliaje neferoase pe 

suport de oţel în turnătoriile de cuzineţi; activitatea desfăşurată de către 

ingineri, subingineri şi tehnicieni, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal 

de muncă, în secţiile de producţie respective; 

k) activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie 

ale minelor de minereuri, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în 

utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice extracţiei minereurilor, care a 

ocupat următoarele funcţii: adjunct şef carieră, adjunct şef depozit, adjunct şef 

uzină, artificier, automacaragiu, buldozerist, electrician, electrician subteran, 

electromecanic, electromecanic subteran, electromecanic turbosuflantă, 

electronist, excavatorist, frezor, inginer, inginer conducător formaţie de lucru, 

inginer şef investiţii, inginer şef producţie, instalator, laborant, lăcătuş, lăcătuş 
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mecanic, lăcătuş mecanic subteran, macaragiu, maistru, manipulant, mecanic, 

mecanic maşini utilaje, mecanic subteran, miner subteran, miner suprafaţă, 

muncitor necalificat, muncitor necalificat subteran, operator preparare, 

operator preparare subteran, prelucrător aşchiere, revizor tehnic, şef carieră, 

şef laborator control tehnic de calitate, şef depozit, şef secţie, şef uzină, 

strungar, subinginer, subinginer conducător formaţie de lucru subteran, sudor, 

sudor subteran, tehnician; 

l) activitatea de trefilare, inclusiv prin decaparea cu acizi, desfăşurată de către 

persoanele încadrate în muncă la S.C. ArcelorMittal Roman.” 

În acest context, Casa Națională de Pensii Publice (care îndrumă, coordonează şi 

controlează modul de aplicare a legislației în domeniu de către casele teritoriale 

de pensii, potrivit art. 7 pct. III din Anexa la HG nr. 118/2012) a întocmit un 

model de adeverință pentru a sprijini unitățile care întocmesc, la rândul lor, 

documentele necesare pentru acordarea drepturilor de pensie. Adeverința 

cuprinde toate elementele necesare aplicării Legii nr. 351/2022, în contextul în 

care casele teritoriale de pensii nu au competențe privind identificarea cu 

exactitate a locurilor de muncă la care au desfășurat activitatea persoanele 

îndreptățite care fac obiectul legii. 

Modelul de adeverință propus în aplicarea Legii nr. 351/2022 nu numai că asigură 

eficiență în operațiunile pe care le implică aplicarea ei, persoana îndreptățită 

putând face astfel dovada că prevederile legii îi sunt aplicabile printr-o singură 

adeverință ce cuprinde toate elementele necesare, dar și transparență și 

legalitate, în sensul că se menționează clar și fără echivoc locul de muncă ce 

face obiectul Legii nr. 351/2022, pentru stabilirea sau recalcularea drepturilor 

de pensie. 

Potrivit art. 10 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, pentru perioadele de după 31 

martie 2001, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare 

prevăzută la art.7 alin.(1) şi (2), precum şi din declaraţia privind evidenţa 

nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale 

de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 

constituie elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul 

public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii acestui sistem. 
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Perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 - în care salariații au desfășurat 

activitățile dintre cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. j) - l) din Legea nr. 

263/2010, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa 

I de muncă - este asimilată stagiului de cotizare realizat în condiții speciale de 

muncă, potrivit alin. (45) al art. 30 din lege, introdus prin Legea nr. 351/2022. 

Astfel, în vederea aplicării unitare a prevederilor Legii nr.351/2022 pentru 

modificarea și completarea Legii nr.263/2010, recunoașterea acestor stagii de 

cotizare în condiții speciale de muncă (potrivit art. 30 alin. (1) lit. j) - l) și alin. 

(45) din Legea nr. 263/2010) se face cu adeverinţe eliberate potrivit legii de 

angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de instituţia care 

a preluat arhivele acestuia. 

Modelul adeverințelor este prezentat în Anexele nr. 1-3 la Nota                                              

nr. A1683/IP17/10.01.2023 privind aplicarea unitară a prevederilor Legii                                  

nr. 351/12.12.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010, fiind 

transmise de CNPP caselor teritoriale de pensii. 

Totodată, prin Art. II din Legea nr. 351/2022, a fost reglementată recalcularea 

drepturilor de pensie, prin acordarea beneficiului prevăzut de art. 30 alin (45), 

respectiv art. 56 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. d) din Legea nr. 

263/2010, la cerere, și în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au 

deschis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 351/2022, drepturile de pensie 

recalculate acordându-se începând cu luna următoare celei în care a fost depusă 

solicitarea.  

CNPP subliniază că asimilarea drept stagiu de cotizare în condiții speciale de 

muncă a perioadei anterioare datei de 01.04.2001, în cazul activităților 

reglementate de art. 30 alin. (1) lit. j)-l) din Legea nr. 263/2010, modificată și 

completată prin Legea nr. 351/2022, operează doar în situația activităților care 

au corespondent în grupa I de muncă, așa cum au fost reglementate de 

legislația anterioară și pentru care, în arhiva angajatorului sau a instituției care 

a preluat arhiva acestuia, există documente cu valoare practică emise până la 

data 01.04.2001, care să ateste corectitudinea și legalitatea încadrării în grupa I 

de muncă. 

Totodată, CNPP atrage atenția asupra faptului că: 
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 Legea nr. 351/2022 introduce noțiuni generale, cum ar fi ”sectorul construcții 

mașini”, activități de „mentenanță” și „asimilate”, iar casele teritoriale de 

pensii nu au competența legală și nici posibilitatea de a identifica situațiile 

care fac obiectul acestei legi; 

 activitatea „Forjarea și presarea la cald cu ciocane și prese de peste 

200 kg/forţă” reglementată de prevederile Ordinul MMPS nr. 50/1990, Anexa 

nr.1, pct. 107, forma completată, din cadrul societăților din sectorul 

construcții mașini,  face obiectul art.30 alin. (1) lit. j) din lege, în vederea 

asimilării în condiții speciale de muncă (art. 30 alin. (45)), numai dacă în 

adeverința doveditoare este specificat/confirmat faptul că forjarea pieselor s-a 

efectuat pe ciocane de peste 2 tone forţă; 

 activitățile menționate la art. 30 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 263/2010 fac 

obiectul acestui articol  în vederea asimilării în condiții speciale de muncă (art. 

30 alin. (45)), numai pentru funcțiile expres specificate la art. 30 alin. (1) lit. 

k) din lege. 

În acest context, referitor la necesitatea eliberării adeverințelor în vederea 

recunoașterii unor stagii de cotizare în condiții speciale de muncă (potrivit 

art. 30 alin. (1) lit. j) - l) și alin. (45) din Legea nr. 263/2010), CNPP 

precizează: 

- pe de o parte, este necesară dovedirea faptului că persoanele au desfășurat 

activități dintre cele strict menționate la art.30 alin.(1) lit. j)-l) din Legea 

nr. 263/2010, în contextul în care Legea nr. 351/2022 nu a preluat o parte din 

activitățile desfășurate în grupa I – în domeniile menționate în acest act 

normativ, reglementate de legislația anterioară datei de 01.04.2001;  

- pe de altă parte, legiuitorul a introdus noțiunea de „asimilare” a anumitor 

perioade de vechime în muncă realizată în locuri de muncă încadrate în grupa I 

de muncă, drept stagii de cotizare în condiții speciale, care implică și 

responsabilizarea angajatorului la care a lucrat persoana respectivă sau, 

după caz, a instituţiei care a preluat arhivele acestuia, acestea fiind 

singurele entități ce dețin evidenţele/documentele din care rezultă ce 

persoane au desfășurat activități ce fac obiectul  Legii nr. 351/2022. 
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