
  
 
 
 

Documente necesare dosarului de pensie – 
PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ 

 
Documente personale: 

 
• Cerere tip (descărcată de aici). 
• Actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie. 
• Carnetul de muncă. 
• Carnetul de muncă pentru membrii CAP. 
• Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori. 
• Livretul militar. 
• Diploma de absolvire a învățământului universitar și adeverința din care să rezulte 

durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi. 
• Dovada recunoașterii de către statul român a cursurilor universitare, pentru persoanele 

care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în străinătate. 
• Adeverința cu cuantumul ajutorului de șomaj pentru cei care au beneficiat de șomaj după 

data de 01.04.2001. 
• Acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, 

și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit 
viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din 
noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

• Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul. 
 

Documente de la angajator: 
 

• Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu 
realizată (adeverințe). 

• Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare 
stabilirii drepturilor de pensie. 

• Adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin 
contractul colectiv/individual de muncă. 

• Adeverința privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (anexa12, 
anexa13, anexa14). 

 
 

Această listă include documentele necesare depunerii dosarului de pensie de limită de vârstă. 
Pentru alte categorii de pensii, vă rugăm să consultați aici lista de documente necesare, selectând 
tipul de pensie pentru care doriți să aplicați. 

https://www.cnpp.ro/documents/10180/2235621/Anexa%20nr.%2012
https://www.cnpp.ro/documents/10180/2235621/Anexa%20nr.%2013
https://www.cnpp.ro/documents/10180/2235621/Anexa%20nr.%2014
https://www.cnpp.ro/web/guest/pensii
https://www.cnpp.ro/documents/10180/2235621/Anexa%20nr.%206

