
         
 
 
 
 
 

Stabilirea  pensiilor comunitare in conformitate cu prevederile 
Regulamentului 1408/1971,  a Regulamentului 574/1972  a Acordurilor si 
Conventiilor bilaterale de securitate sociala la care Romania este parte 

 
 
 

  Incepind cu data de 01.01.2007, data la care Romania a aderat la Uniunea Europeana, pentru 
aplicarea legislatiei comunitare in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala, 
respectiv al Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 si al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 sunt 
desemnate ca institutii competente Casa Nationala de Pensii Publice si casele teritoriale de 
pensii publice pentru:  

 acordarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă determinată de 
      boli profesionale şi accidente de muncă; 

 acordarea prestaţiilor în natură în caz de boală profesională şi accident de muncă; 
 stabilirea pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor anticipate, pensiilor anticipate 

     parţiale, pensiilor de invaliditate şi a pensiilor de urmaş; 
 acordarea ajutoarelor de deces.           

Din punctul de vedere al cetăţeniei persoanei, Regulamentul 1408/71 şi Regulamentul 574/72  
vizează cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, 
după cum urmează: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea 
Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, 
Islanda, Norvegia şi Liechstenstein.    
Regulamentul 1408/71 şi Regulamentul 574/72 se aplică şi în cazul cetăţenilor statelor terţe, 
care au reşedinţa legală, permanentă sau temporară, pe teritoriul unui stat membru şi care 
circulă în interiorul Uniunii Europene.  
În aplicarea prevederilor articolului 10 al Regulamentului 1408/71, a dispoziţiilor acordurilor 
şi convenţiilor bilaterale de securitate sau de asigurări sociale la care România este parte şi 
care prevăd exportul prestaţiilor, persoana care are dreptul la prestaţii de invaliditate, de 
bătrâneţe sau de urmaş şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislaţiei române, va 
beneficia de aceste prestaţii chiar dacă reşedinţa sa (locul de şedere obişnuită) este stabilită 
pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European sau pe 
teritoriul unui stat cu care România aplică instrumente juridice bilaterale.  
Pentru stabilirea drepturilor de pensie de bătrâneţe (limită de vârstă, anticipată, anticipată 
parţială), de invaliditate şi de urmaş, persoana îndreptăţită se adresează unei singure 
instituţii, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora 
persoana respectivă a fost supusă. 



În România, cererea se adresează casei teritoriale de pensii din raza de reşedinţă, în cazul 
prevăzut la alineatul (1) litera a), respectiv, casei teritoriale de pensii în raza căreia 
persoana interesată sau asiguratul decedat a fost asigurat/ă ultima dată în România.  
Cererea pentru stabilirea drepturilor de pensie este insotita de documente conform Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si de documente care atesta faptul ca 
persoana a fost asigurata pe teritoriul altor state membre . 
Pentru stabilirea pensiei de batranete(pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată 
parţială) se depun urmatoarele documente: 
- cerere de instrumentarea pensiei de batranete – formularul E202 RO 
- certificat privind cariera de asigurat – formularul E207 RO, insotit de documente din care 
rezulta ca a fost asigurat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene 
-documente prevazute de Legea nr.263/2010 pentru deschiderea drepturilor de pensie 
-acte de identitate ale membrilor de familie aflati in intretinerea sa 

 
Pentru stabilirea pensiei de invaliditate se depun urmatoarele documente: 
- cerere de instrumentarea pensiei de invaliditate - formularul E204 RO 
- certificat privind cariera de asigurat – formularul E207 RO, insotit de documente din care 
rezulta ca a fost asigurat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene 
-documente prevazute de Legea nr.263/2010 pentru deschiderea drep turilor de pensie 
-decizie medicala de incadrare in grad de invaliditate 
-acte de identitate ale membrilor de familie aflati in intretinerea sa 

 
Pentru stabilirea pensiei de  urmas se depun urmatoarele documente: 
- cerere de instrumentarea pensiei de urmas – formularul E203 RO 
- certificat privind cariera de asigurat – formularul E207 RO, insotit de documente din care 
rezulta ca a fost asigurat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene 
- documente prevazute de Legea nr.263/2010 pentru deschiderea drepturilor de pensie 
-acte de identitate ale membrilor de familie aflati in intretinerea sa 

 
Pentru stabilirea drepturilor de pensie, in conformitate cu Regulamentul nr.1408/1971, se 
efectueaza dublul calcul, astfel:  in vederea stabilirii pensiei nationale se iau in calcul stagii 
de cotizare realizate in conformitate cu legislatia proprie, iar pentru stabilirea pensiei 
comunitare se totalizeaza stagii de cotizare realizate atat in statele membre cit si in 
Romania. Se emite decizie de pensie pentru cuantumul cel mai avantajos. Totodata, se 
transmit institutiilor competente din statele membre formularele: E205/RO (atestat privind 
cariera de asigurat din Romania), E210/RO (decizie ), E213(raport medical detaliat) si E211  
In situatia in care asiguratul depune cererea de pensie in alt stat membru, in vederea 
deschiderii drepturilor, institutia noastra are obligatia emiterii urmatoarelor formulare:  
E205, E210, precum si decizia de incadrare in grad de invaliditate, atunci cand se solicita 
pensie de invaliditate. 
In perioada 01.01.2019-31.05.2019, la Casa Judeteana de Pensii Olt au fost depuse un numar 
de 51 cereri de inscriere la pensie comunitara, dupa cum urmeaza: 

- 51 cereri pensie limita de varsta(solutionate -12) 
- 12 cereri pensie de invaliditate (solutionate  -  4) 
-  4  cereri pensie de urmas         (solutionate -  4) 

De asemenea, in aceasta perioada s-au inregistrat un numar de  51 solicitari  pentru 
eliberarea formularului E205 RO (atestat privind cariera de asigurat din Romania). 
(solutionate-32) 



 Pentru asiguraţii care desfăşoară activitate în statele membre ale Uniunii Europene, la 
solicitarea acestora s-au verificat şi eliberat un numar de 1.673 formulare ,,Notificarea 
calitatii  de neasigurat in sistemul de asigurare sociala din Romania’’ .  
 
In aplicarea prevederilor art.111 din  Legea nr.263/ 2010, persoana care are dreptul la pensie 
sau la alte drepturi băneşti care se stabilesc şi se plătesc de către casele teritoriale de 
pensii, care nu are domiciliul în Romania, poate opta pentru transferul în străinătate al 
acestor drepturi.  
Cheltuielile generate de transferul în străinătate al pensiilor şi al altor drepturi de asigurări 
sociale şi indemnizaţii prevăzute de legi speciale acordate în cadrul sistemului public de 
pensii se suportă de către beneficiari, prin diminuarea sumelor ce fac obiectul transferului.  
În vederea achitării, prin transfer bancar, a prestaţiilor , casele teritoriale de pensii vor 
utiliza informaţiile bancare confirmate de beneficiarii sistemului public de pensii, după cum 
urmează: 
 
a. În cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, 
ale Spaţiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care România aplică sau a 
aplicat acorduri sau convenţii bilaterale de securitate sau de asigurări sociale: în cadrul 
formularelor de legătură transmise de instituţiile de asigurări sociale de pe teritoriul 
statului de reşedinţă (locul de şedere obişnuită); 
 
b. În cazul beneficiarilor domiciliaţi pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale 
Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cu care România nu aplică, respectiv nu 
a aplicat acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale: prin transmiterea 
la sediul casei teritoriale de pensii, a declaraţiei de transfer în străinătate al drepturilor 
cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, care constituie dovada în baza căreia 
plata drepturilor băneşti se face în străinătate, ca urmare a opţiunii titularului.  
 

     Declaraţia de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public 
de pensii se  transmite la sediul casei teritoriale de pensii personal de către titularul 
drepturilor sau se depune prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă 
conform legii, însoţită de un document care confirmă detaliile bancare şi de o copie a 
actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual.  

     Transmiterea declaraţiei de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite şi a documentelor 
care o însoţesc se poate face prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, 
scanate, transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postate de 
instituţia menţionată pe site-ul acesteia.  
Declaraţia menţionată  poate fi utilizată şi de către beneficiarii sistemului public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, 
ale Spaţiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care România aplică sau a 
aplicat acorduri sau convenţii bilaterale de securitate/asigurări sociale, în acest caz 
documentul care confirmă detaliile bancare fiind însoţit de un act care atestă locul de şedere 
obişnuită. 
 
In cazul beneficiarilor nerezidenţi, stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii 
Europene sau ale Spaţiului Economic European care nu şi-au exprimat opţiunea cu privire la 
valuta în care doresc să primească drepturile ce li se cuvin din cadrul sistemului public de 
pensii, plăţile vor fi efectuate în Euro, cu excepţia beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul 



Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în cazul cărora plăţile vor fi efectuate în 
GBP. 
 
În cazul beneficiarilor nerezidenţi, stabiliţi pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale 
Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, cu care România aplică sau a aplicat 
acorduri sau convenţii bilaterale de securitate sau de asigurări sociale, respectiv cu care 
România nu aplică niciun instrument juridic bilateral în domeniul propriu de responsabilitate, 
care nu şi-au exprimat opţiunea cu privire la valuta în care doresc să primească drepturile 
ce li se cuvin din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
plăţile vor fi efectuate în USD.  
 Pentru a se evita efectuarea unor plăţi necuvenite sau către beneficiari nerezidenţi a căror 
situaţie s-a modificat, cu efecte asupra obligaţiei casei teritoriale de pensii competente, de a 
achita drepturile de pensie şi/sau alte drepturi care se stabilesc şi se plătesc de către casele 
teritoriale de pensii, se va utiliza certificatul de viaţă ca şi instrument de verificare 
administrativă. 
Certificatul de viaţă este transmis beneficiarilor nerezidenţi în versiune bilingvă, utilizându-
se, alături de limba română, o limbă de circulaţie internaţională. 
 Certificatul de viaţă va fi emis în dublu exemplar, din care unul va rămâne la casa teritorială 
de pensii competentă, însoţit de dovada comunicării (confirmare de primire sau 
recomandată). 
In vederea realizarii exportului in strainatate al pensiilor, Casa Nationala de Pensii Publice a 
incheiat in luna aprilie 2008 o Conventie cu Citibank  Romania SA. Transferul bancar urmand 
a fi facut in EUR, GBP sau USD, in functie de optiunea persoanelor interesate. 
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