
RECALCULAREA PENSIILOR PENTRU ACTIVITATEA 
DIN GRUPELE I ŞI II DE MUNCĂ 

 

 Prevederile Legii nr.192/2015 se aplică pensionarilor ale căror drepturi 

s-au deschis anterior datei de 01.01.2011, care au desfăşurat activităţi în 

locurile de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă potrivit 

legislaţiei anterioare datei de 01.04.2001, respectiv activităţi în locuri de 

muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale. 

 Aceste prevederi nu se aplică pensionarilor care au beneficiat de 

majorarea punctajelor anuale pentru activitate în grupa I şi/sau grupa II de 

muncă, respectiv în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau 

speciale, conform O.U.G. nr.100/2008, Legii nr.218/2008, ale art.78^2 din 

Legea nr.19/2000 şi ale art.169 din Legea nr.263/2010. 

 Beneficiază de recalcularea pensiei în baza Legii nr.192/2015 

pensionarii pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-au 

utilizat alte stagii de cotizare decât cel complet de cotizare prevăzut în 

Legea nr.19/2000, respectiv în Legea nr.263/2010, situaţie în care se 

regăsesc, în principal: 

 - minerii care au lucrat cel puţin 20 de ani în subteran; 

 - asiguraţii care au realizat stagii de cotizare de cel puţin 15 ani în 

zona I de radiaţii, respectiv 17 ani în zona II de radiaţii; 

 - persoanele care au desfăşurat activităţi artistice; 

 - persoanele cărora li s-a stabilit pensia în condiţii de handicap 

(indiferent de grad pentru cei pensionaţi până la data de 01.04.2001 şi cu 

handicap grav sau accentuat pentru ce pensionaţi în perioada 01.04.2001 – 

01.01.2011); 

 - persoanele cărora, prin hotărâre judecătorească, la determinarea 

punctajului mediu anual s-a utilizat un alt stagiu complet de cotizare decât 

cel prevăzut de lege. 

 În urma recalculării, punctajul mediu anual al celor în cauză poate fi 

mai mare sau mai mic decât cel actual. Pentru cei cărora le rezultă un 

punctaj mediu anual mai mare, drepturile recalculate se cuvin de la data 

de 01.01.2016, urmând a se stabili şi plăti până la data de 31.12.2017. Dacă 

din recalculare rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în 

plată, se menţine cuantumul aflat în plată până la data la care, prin 

aplicarea formulei de calcul a pensiei, se obţine un cuantum al pensiei mai 

mare. 

 Este important de reţinut că pentru a beneficia de aceste prevederi 

legislative nu trebuie depuse cereri, recalcularea efectuându-se din oficiu. 


