20 OCTOMBRIE - ZIUA PENSIILOR MILITARE
Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a fost înfiinţată în
baza Hotărârii de Guvern nr. 233 din 16.03.2011 privind atribuţiile, organizarea şi
funcţionarea caselor de pensii sectoriale şi a Ordinului ministrului apărării
naţionale nr. M.S. 52 din 30.06.2011, de la 01.07.2011.
În prezent, Casa de pensii sectorială îndeplinește prerogativele legale de a
administra sistemul pensiilor militare de stat la nivelul Ministerului Apărării
Naționale, prin îndeplinirea întocmai a atribuţiilor stabilite prin lege, astfel cum
derivă din curprinsul dispoziţiilor art. 88 din Legea nr. 223/2015, privind pensiile
militare de stat, cu modificările și completările ulterioare și din cele ale art. 10 din
Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea
caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul
Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii.
Totodată, structura specializată în domeniul pensiilor militare de stat a
Ministerului Apărării Naționale a preluat tradiţiile „Pensiilor” din „a 2-a Direcţie.
Administraţia Generală” prevăzută în „Tablou de noua organizarea a Ministerului”
înfiinţat prin Ordinul pe toată Oastea nr. 267 publicat în „Monitorul Oastei” nr. 1
din 20 octombrie 1862.
Astfel, 20 octombrie, rămâne data de referință pentru sărbătorirea înființării
primei structuri de pensii din Armata României.
SCURT DOCUMENTAR PRIVIND EVOLUŢIA
STRUCTURII PENSIILOR MILITARE DIN ARMATA ROMÂNIEI
Din studiul documentelor de arhivă aflate la dispoziţia Serviciului istoric al
Armatei a fost identificată următoarea evoluţie a Structurii Pensiilor Militare:
În „Tablou de noua organizare a Ministerului” emis în baza Ordinului nr.
267/1862, publicat în „Monitorul Oastei” nr. 1 din 20 octombrie 1862, anul al 3lea Partea Oficială, Biroul Pensii este încadrat la a 2-a Secţie, a 2-a Diviziune, a 2-a
Direcţie. Administraţia Generală, din cadrul Ministerului de Război. Atribuţiile
biroului, lichidarea pensiilor militarilor în retragere, sunt reliefate prin Ordinul nr.
288 Referitor la o listă detaliată de atribuţii ale diferitelor direcţii, divizii şi secţii,
publicat în „Monitorul Oastei” nr. 2 din 29 octombrie 1862, anul al 3-lea Partea
Oficială.
În anul 1891, în „Regulamentul asupra Serviciului Interior al Ministerului de
Război” nr. 1566 din 20 mai 1891 pus în aplicare începând cu 1 iunie 1891,
regăsim la Capitolul 1, în cadrul Direcţiei Contabilităţii, Controlului şi Pensii,
Secţiunea 3 Pensii, care cuprindea două birouri: Biroul 6 - Cercetarea actelor
pentru lichidarea pensiilor, matriculul pensionarilor, corespondenţa relativă şi
Biroul 7- Formarea bugetului pensionarilor, venituri, cheltuieli, contul bugetar,
formarea actelor pentru plata pensionarilor, personalul serviciului, ordonanţarea şi
plata acestui personal, Corespondenţa relativă.

În Înaltul Decret nr. 1682 din 16 martie 1912, relativ la modificarea actualei
Legi de organizare a Ministerului de Război, publicat în „Monitorul Oastei” nr. 14
din 30 martie 1912, Partea Regulamentară nr. 11, pp. 149-154, la secţiunea I,
alături de alte servicii (Serviciul Secretariatului General, Serviciul Statului MajorGeneral, Serviciul Geografic al Armatei, Serviciul Personalului şi Serviciul
Intendenţei Stabilimentelor Centrale şi a Locurilor Întărite) este prevăzut Serviciul
Controlului, Contabilităţi, Contenciosului şi Pensiilor, care avea ca atribuţii,
lucrări care se raportează la bugetul armatei. Ordonanţe. Controlul gestiunilor,
contencios şi pensii.
Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, Bucureşti,
publică în anul 1936, „Regulamentul legii pentru organizarea Casei de Pensii a
Ofiţerilor” sancţionat cu Înaltul Decret Regal nr. 7005 din 18 mai 1936 şi publicat
în „Monitorul Oficial” nr. 117, Partea 1, din 23 mai 1936. În cadrul acestei lucrări
este prevăzut, art. 1, faptul că: În conformitate cu Legea pentru organizarea Casei
de Pensii a Ofiţerilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 100 din 2 mai 1936, se
creează, cu începere de la 1 aprilie 1936, Casa de Pensii a Ofiţerilor, cu Direcţia
pensiilor militare, care împreună cu Casa Dotaţiei Oastei sunt sub directa
supraveghere a Ministerului Apărării Naţionale. La art. 2, regăsim menţionate
atribuţiile direcţiei: Direcţia pensiilor militare are în atribuţie plata tuturor
pensiilor ofiţerilor proveniţi din armata română şi a urmaşilor lor, pensii stabilite
de Casa Generală de Pensii şi înscrise în bugetul acelei case, care le ordonanţează
Casei de Pensii a Ofiţerilor, Direcţia pensii militare.
În fondul creat de Direcţia Financiară, a fost regăsit un document referitor la
„Atribuţiile şi problemele în curs ale Direcţiei Finanţări şi Control în Armată” din
20.03.1950, în care în cadrul Direcţiei Asigurări Sociale, am identificat, punctul B.
Pensii, cu următoarele atribuţii: stabileşte şi plăteşte lunar, drepturile legale de
pensie ale militarilor de carieră, după părăsirea cadrelor active ale armatei, iar ca
probleme pe care le are în atribuţii spre a le îndeplinii, avea: stabilirea drepturilor
de pensie a celor care nu şi-au completat până acum actele; întocmirea deciziilor
şi carnetelor de pensii; întocmirea fişelor contabile.
Prin Ordinul nr. CL 0087 din 03.01.1961 este prevăzută „Schema organizării
Direcţiei Financiare”, în care, la punctul 2, am regăsit Sectorul Pensii cu trei secţii:
Secţia 1-a Drepturi Pensionari Regiuni Administrative; Secţia a 2-a Drepturi
Pensionari (Oraş Regiune Bucureşti) şi Secţia Financiară.
În cuprinsul Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102 din
30.07.1990 privind „Structura organizării la pace a Ministerului Apărării
Naţionale”, începând cu 1 august 1990, este prevăzută noua structură organizatorică
a Ministerului Apărării Naţionale, care cuprinde la punctul A. Organe din
compunerea ministerului, subordonate ministrului apărării naţionale, iar ca
subpunct Secţia Pensii Militare.
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