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Extras din 
„Instrucţiunile de aplicare a  Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru 

recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, 
a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu  statut special din 

sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor” 

în Serviciul Român de Informaţii 
 
 
1.1. Fac obiectul prezentelor instrucţiuni de aplicare, denumite în continuare 
instrucţiuni, pensiile stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, 
cuvenite sau aflate în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, la Casa de Pensii a Serviciului 
Român de Informaţii, precum şi cele care vor fi stabilite ulterior datei intrării în 
vigoare a legii mai sus menţionate. 

 
 

1.2. Pensiile prevăzute la punctul 1.1. se recalculează prin determinarea stagiilor 
de cotizare şi punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de către 
beneficiarii de pensie şi prin stabilirea cuantumului fiecărei pensii, utilizând 
algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu respectarea principiilor stabilite de Legea nr. 119/2010. 
 
2.1. Recalcularea pensiilor se efectuează din oficiu de către Casa de Pensii a 
Serviciului Român de Informaţii, pe baza următoarelor documente: 

a) documentele existente la dosarul de pensie şi documentele doveditoare 
prevăzute de anexele 1a, 1b şi 2 din Hotărârea  Guvernului nr. 735/2010 depuse 
de beneficiari; 

b) documentele existente la dosarul de pensie şi adeverinţele transmise de 
unităţile Serviciului Român de Informaţii model anexa nr. 2 la Hotărârea  
Guvernului nr. 735/2010; 
 
2.2. Pentru perioadele în care nu pot fi confirmate veniturile realizate, la 
determinarea punctajului mediu anual se utilizează: 

a) salariul mediu brut/net, după caz,  pe economie în situaţia în care 
beneficiarii au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar 
public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,  a îndeplinit 
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serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, a fost elev al unei 
şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ 
din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru formarea 
cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare; 

b) salariul minim brut/net, după caz,  pe economie în situaţia în care 
beneficiarii au avut altă calitate decât cele menţionate la lit. a), anterior datei de 
01.04.2001; 

c) 25% din salariul mediu brut lunar în situaţia în care beneficiarii au avut 
altă calitate decât cele prevăzute la lit. a), după data de 01.04.2001. 

 
2.3. Pentru perioadele de vechime în serviciu şi, după caz, vechime în muncă în 
care beneficiarii pensiilor prevăzute la punctul 1.1. şi-au desfăşurat activitatea în 
afara Serviciului Român de Informaţii, obligaţia prezentării documentelor 
doveditoare a veniturilor realizate lunar în aceste perioade, revine acestora.  
 
3. Potrivit prevederilor art. 8-10 din Legea nr. 119/2010, la stabilirea stagiului de 
cotizare se are în vedere vechimea în serviciu şi, după caz, vechimea în muncă 
prevăzută de legislaţia în vigoare şi valorificată în ultima decizie de pensie până la 
data încheierii procesului de recalculare, respectiv în care o persoană s-a aflat în 
una dintre următoarele situaţii: 

a) a desfăşurat o activitate care constituie vechime în muncă recunoscută în 
condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001; 

b) a avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar 
public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 

c) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen 
redus, elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei 
instituţii de învăţământ din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale,  pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici 
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare; 

d) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist; 
e) a fost în captivitate; 
f) perioada în care, anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 164/2001, a 

urmat cursurile de zi ale învăţământului superior, organizat potrivit legii, pe 
durata normalã a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora, potrivit legii. 
În caz de absolvire a mai multor instituţii de învăţământ superior se consideră 
vechime în muncă o singură perioadă de studii, la alegere. 
 
4.1. În înţelesul prezentelor instrucţiuni, pentru perioada în care beneficiarii au 
desfăşurat activitate în calitate de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar 
public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prin venituri 
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realizate lunar de către aceştia se înţelege suma brută/netă reprezentând salariul 
brut/net, respectiv solda brută/netă, care cuprinde: 

a) retribuţia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de 
bază de încadrare lunar, inclusiv indexări, compensaţii, indemnizaţii de 
conducere/comandă, salarii/solde de merit şi alte drepturi similare prevăzute de 
legislaţia în vigoare la acea dată; 

b) sporurile şi indemnizaţiile acordate în sume fixe sau sub formă de 
procent din retribuţia tarifară lunară/salariul de bază lunar/solda lunară/salariul de 
bază de încadrare lunar sau din salariul funcţiei de bază/salariul funcţiei 
îndeplinite/solda de funcţie/solda funcţiei de bază, potrivit legislaţiei în vigoare la 
acea dată; 

c) primele/premiile din cursul anului şi cele anuale, acordate potrivit 
legislaţiei în vigoare la acea dată; 

d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnă neefectuat, 
potrivit legii; 

e) sumele cuvenite ca reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, 
în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau 
în orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislaţiei în 
vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau denumirea 
angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia; 

f) venitul corespunzător funcţiei pe care a fost încadrat în ţară personalul 
trimis în misiune permanentă în străinătate; 

g) solda lunară a personalului trimis în misiune permanentă în străinătate 
pe perioada efectuării concediului de odihnă/de misiuni în ţară; 

h) orice alte elemente salariale asimilate celor prevăzute la lit. a)-d), 
acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată. 
4.2. Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele 
prevăzute la punctul 4.1., venitul lunar realizat este cel definit de Legea nr. 
19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
4.3. Pentru cadrele militare în activitate detaşate să îndeplinească funcţii în alte 
instituţii din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale sau din afara 
acestuia, se iau în calculul punctajului lunar şi veniturile realizate lunar în 
unităţile unde au fost detaşate. 
 
4.4. Stabilirea veniturilor realizate lunar se face astfel: 

a) venituri lunare brute, până la data de 1 iulie 1977; 
b) venituri lunare nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 

ianuarie 1991; 
c) venituri lunare brute, de la data de 1 ianuarie 1991. 
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4.5. Pentru perioadele prevăzute la punctul 3, lit. c), d) şi e), la stabilirea 
punctajului mediu anual se utilizează ca venituri realizate lunar salariul mediu 
brut sau net, după caz, pe economie din perioadele respective. 
 
5. Nu sunt considerate venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, 
următoarele sume: 

a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, 
detaşare sau transfer;  

b) participarea salariaţilor la profit, potrivit Ordonanţei Guvernului 
64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu 
modificările ulterioare; 

c) compensaţiile lunare pentru chirie; 
d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de 

protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor 
igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor 
obligatorii şi a drepturilor de echipament; 

e) sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare 
în interesul serviciului; 

f) indemnizaţiile de instalare; 
g) plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în 

retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie; 
h) valoarea financiară a normelor de hrană;  
i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de 

odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă; 
j) alocaţia de stat pentru copii; 
k) alte drepturi care, potrivit legislaţiei în vigoare la data acordării, nu 

reprezentau drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor. 
 
6. În vederea eliberării adeverinţelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale, 
persoanele care beneficiază de pensiile prevăzute la punctul 1.1. din prezentele 
instrucţiuni, formulează în acest sens o cerere scrisă pe care o transmite/depune 
la: 

a) unitatea Serviciului Român de Informaţii de la care beneficiarul a fost 
trecut în rezervă sau direct în retragere; 

b) Sectorul de Relaţii cu Cetăţenii în cazul beneficiarilor care au fost 
trecuţi în rezervă sau direct în retragere din unităţi care au fost 
reorganizate sau desfiinţate. 
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7.1. Unităţile menţionate la punctul 6, lit. a), ai căror comandanţi au calitatea de 
ordonator de credite eliberează beneficiarilor adeverinţa model Anexa nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 735/2010, cu veniturile realizate lunar, pentru întreaga 
perioadă de activitate desfăşurată de solicitant în cadrul Serviciului Român de 
Informaţii sau pentru care Serviciul deţine asemenea date. 
 
7.2. Unităţile menţionate la punctul 6, lit. a), ai căror comandanţi nu au calitatea 
de ordonator de credite solicită eliberarea adeverinţelor unităţilor militare care au 
asigurat plata drepturilor băneşti beneficiarilor la trecerea în rezervă sau direct în 
retragere. Adeverinţele se transmit unităţilor din care beneficiarii au trecut în 
rezervă sau direct în retragere, acestea asigurând expedierea lor la destinaţiile 
stabilite la punctul 8.1. 
 
7.3. În mod similar celor prevăzute la punctele 7.1 şi 7.2, se procedează şi în cazul 
solicitării de adeverinţe cu veniturile realizate lunar de către beneficiari aflaţi în 
plată la alte case de pensii. 
 
7.4. La solicitarea beneficiarilor aflaţi în plată la casele de pensii ale Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român 
de Informaţii, structurile de management resurse umane ale Serviciului vor 
comunica centrului militar zonal/judeţean/de sector, după caz, perioadele lucrate 
de aceştia în Ministerul Apărării Naţionale, în măsura în care deţin aceste date.   

 
8.1. Adeverinţele se întocmesc utilizând datele din modulul „Arhivă venituri 
S.R.I.” în 3 exemplare, care au următoarea destinaţie: 

a) exemplarul nr. 1 se transmite solicitantului la adresa menţionată în 
cerere; 

b) exemplarul nr. 2 se transmite Casei de Pensii a Serviciului Român 
de Informaţii; 

c) exemplarul nr. 3 se arhivează la unitatea emitentă. 
   

8.2. În situaţia beneficiarilor aflaţi în plată la alte case de pensii, adeverinţele se 
eliberează în două exemplare, având destinaţiile prevăzute la lit. a) şi c) ale 
punctului 8.1. 
 
8.3. În situaţiile în care, pentru o anumită perioadă de activitate, nu există 
documente justificative privind veniturile realizate lunar, în adeverinţe se va 
consemna faptul că nu există date/documente pentru perioada respectivă. 
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8.4. Adeverinţele se semnează de comandantul unităţii şi se ştampilează cu 
ştampila cu indicativul numeric al unităţii. Exemplarele nr. 2 şi 3 ale adeverinţelor 
vor fi contrasemnate de contabilul şef al unităţii şi persoana care le-a întocmit. 

 
9. În cazul persoanelor care au desfăşurat activitate ca detaşate în alte instituţii din 
domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale sau din afara acestuia, 
adeverinţele vor fi emise potrivit legii, în baza cererilor scrise depuse de către 
persoanele în cauză la respectivele instituţii şi, după caz, la unităţile militare din 
care au fost trecute în rezervă din cadrul Serviciului Român de Informaţii. 

 
10. Pentru perioadele în care persoanele ce beneficiază de pensie militară au 
desfăşurat activitate în unităţi/structuri din alte instituţii din domeniul apărării, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale, cererea scrisă va fi transmisă/depusă 
potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului  nr. 735/2010, 
urmând ca adeverinţele să fie emise şi comunicate în conformitate cu normele 
proprii ale acestor instituţii. 

 
11. Pentru perioadele în care beneficiarii au desfăşurat activităţi în entităţi din 
afara domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, adeverinţele 
necesare recalculării pensiilor vor fi solicitate de cei în cauză de la acestea, în 
baza legislaţiei în vigoare. 

 
12. Stabilirea pensiei recalculate se face prin decizie emisă de Casa de Pensii a 
Serviciului Român de Informaţii, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile 
de fapt şi de drept care au stat la baza recalculării, precum şi buletine de calcul din 
care să rezulte punctajul lunar realizat pentru întreaga perioadă luată în calculul 
pensiei recalculate.  

 
13. Pentru persoanele care au trecut în rezervă sau direct în retragere, după data 
intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, dosarul de pensie ce va fi înaintat la Casa 
de Pensii a Serviciului Român de Informaţii va conţine pe lângă documentele 
stabilite conform Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată şi 
adeverinţele necesare stabilirii punctajelor medii anuale în vederea recalculării 
pensiei, întocmite, conform prevederilor prezentelor instrucţiuni. 


