
 
DOCUMENTAR  

referitor la Ordinul ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne şi directorului 
Serviciului Român de Informaţii nr. M.24/30/8.147/2016 pentru aprobarea Metodologiei de 

întocmire a dosarului de pensionare 
 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu 

modificările şi completările ulterioare, a fost elaborată metodologia de întocmire a dosarului de pensionare, 

aceasta fiind aprobată prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne şi 

directorului Serviciului Român de Informaţii. 

Principiile de bază şi finalitatea acestui act normativ specific constau în: 

- reglementarea algoritmului activităţilor pe care le necesită întocmirea şi transmiterea 

documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, activităţi ce debutează cu depunerea de către 

solicitant, în condiţiile legii, a cererii de înscriere la pensie; 

- corelarea şi transpunerea în mod unitar a prevederilor de nivel superior referitoare la 

întocmirea şi transmiterea documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie; 

- fluidizarea circuitului documentelor şi datelor; 

- transparenţa în activitatea de stabilire a drepturilor de pensii. 

Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare, prevăzută ca anexă la ordinul comun, este 

structurată pe cinci capitole şi şapte anexe, astfel: 

 - în cadrul capitolului I se relevă scopul reglementării şi se fac precizări referitoare la prelucrarea 

datelor cu caracter personal; 

 - în capitolul al II-lea sunt detaliate aspectele referitoare la actele care intră în alcătuirea dosarului 

de pensionare: categorii de documente, cerinţele pe care trebuie să le întrunească şi remedierea deficienţelor 

constatate cu prilegul depunerii cererii de înscriere la pensie; 

 - în cadrul capitolului al III-lea sunt stabilite cerinţele de fond şi de formă referitoare la fişa de 

pensie, precum şi la modalitatea concretă de completare a acesteia; 

 - capitolul al IV-lea reglementează completarea şi transmiterea datelor necesare deschiderii 

drepturilor la pensii; 

 - dispoziţiile tranzitorii şi finale sunt consemnate la capitolul al V-lea.  

Cât priveşte anexele la metodologie, acestea cuprind modele ale cererilor pentru acordarea 

diferitelor tipuri de pensie (pensie pentru limită de vârstă, pensie de invaliditate, pensie de urmaş), modelul 

fişei de pensie, precum şi modelul situaţiei veniturilor realizate lunar, necesară pentru modul de calcul al 

pensiei conform Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  

De asemenea, anexele mai cuprind regulile privind ordonarea documentelor în dosarul de 

pensionare, pentru fiecare categorie de pensie, precum şi modelul adresei de înaintare a dosarului de 

pensionare către casele de pensii sectoriale.  


