
 
 
 
 
 
30 septembrie 2011 
 
 
 
 

SITUAŢIE 
privind stadiul aplicării prevederilor O.U.G. 1/2011 de către 
Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii 

la data de 30 septembrie 2011 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Indicatori Număr Procent 

1 Pensionari militari pentru care s-a emis decizie de revizuire 4.010 45,25% 

2 Pensionari militari pentru care nu s-a emis decizie de revizuire 4.851 54,75% 
    
3 Pensionari care au dosare de pensie complete 4.095 46,21% 

4 
 

Pensionari care au dosare de pensie incomplete 4.766 53,79% 

perioade lipsă <= 1 an 1.489 16,80% 

perioade lipsă 1 - 5 ani 1.234 13,93% 
perioade lipsă >= 5 ani 2.043 23,06% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
            
      15 august 2011 
 
 
 
 
 
 

SITUAŢIE 
privind stadiul aplicării prevederilor O.U.G. 1/2011 de către 
Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii 

la data de 15 august 2011 
 
 
 
 

Nr. crt. Indicatori Număr Procent 

1 Pensionari militari pentru care s-a emis decizie de revizuire 3.355 37,86% 

2 Pensionari militari pentru care nu s-a emis decizie de revizuire 5.506 62,14% 

    

3 Pensionari care au dosare de pensie complete 3.592 40,53% 

4 
 

Pensionari care au dosare de pensie incomplete 5.269 59,47% 

perioade lipsă <= 1 an 1.907 21,52% 

perioade lipsă 1 - 5 ani 1.234 13,93% 

perioade lipsă >= 5 ani 2.128 24,02% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 
15 iunie 2011    
 
 
 
 

SITUAŢIE 
privind stadiul aplicării prevederilor O.U.G. nr. 1/2011 de către 

Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii 
la data de 15 iunie 2011 

 
  

 
  

Nr. 
crt. Indicatori Număr Procent 

1 Pensionari militari pentru care s-a emis decizie de revizuire  2.678 30,22% 
2 Pensionari militari pentru care nu s-a emis decizie de revizuire  6.183 69,78% 
      
3 Pensionari care au dosare de pensie complete  3.333 37,61% 

4 

Pensionari care au dosare de pensie incomplete, astfel:  5.528 62,39% 
perioade lipsă <= 1 an  1.987 22,42% 
perioade lipsă 1 - 5 ani  1.277 14,41% 
perioade lipsă >= 5 ani  2.264 25,56% 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 aprilie 2011 
 

PRECIZĂRI 
 
  

Situaţie privind stadiul aplicării prevederilor O.U.G. nr. 1/2011, privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din 
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională de către Casa de Pensii 

Sectorială a Serviciului Român de Informaţii 
  
  
  
Conform prevederilor O.u.G. nr. 1/2011, pensiile revizuite, pe baza veniturilor realizate 
lunar şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut 
pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, ale căror cuantumuri 
sunt mai mici decât cele din luna decembrie 2010, se menţin în plată în cuantumurile 
avute în luna decembrie 2010, începând cu luna ianuarie 2011.  
  
  
Astfel, în luna februarie 2011, pentru pensionarii militari ale căror pensii au fost 
diminuate în luna ianuarie 2011, a fost restituită diferenţa dintre cuatumul pensiei avute 
în luna decembrie 2010 şi cel plătit efectiv în luna ianuarie 2011, precum şi repunerea în 
plată a pensiei avute în luna decembrie  2010.  
  
  
Prin Decizia nr. 38/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a suspendat irevocabil H.G. 
nr. 735/2010 şi a reţinut faptul că plata unei pensii diminuate pentru motivul că 
beneficiarii pensiilor nu depun cereri de recalculare şi documente doveditoare este de 
natură a crea un prejudiciu acestora şi că se produce „un dezechilibru între interesul 
general şi imperativul protecţiei drepturilor fundamentale ale persoanei”.  
  
  
Astfel, deciziile de pensii emise în baza H.G. nr. 735/2010, care nu au fost comunicate 
până la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 1/2011, nu au mai fost transmise către 
pensionarii militari, având în vedere că, la recalcularea pensiei a fost folosit salariul 
mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, urmând a 
fi emisă şi transmisă o singură decizie de revizuire.  
  
  
Începând cu luna martie 2011, pe măsura identificării şi transmiterii tuturor veniturilor 
pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, Casa de Pensii Sectorială a emis 
decizii de revizuire a drepturilor de pensie conform O.U.G. nr. 1/2011.  
  



  
  
  

SITUAŢIE 
privind stadiul aplicării prevederilor O.U.G. nr. 1/2011 de către 

Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii 
la data de 15 aprilie 2011 

 
  

 
  

Nr. 
crt. Indicatori Număr Procent 

1 Pensionari militari pentru care s-a emis decizie de revizuire  1.646 18,58% 
2 Pensionari militari pentru care nu s-a emis decizie de revizuire  7.215 81,42% 
      
3 Pensionari care au dosare de pensie complete  1.759 19,85% 

4 

Pensionari care au dosare de pensie incomplete, astfel:  7.102 80,15% 
perioade lipsă <= 1 an  3.358 37,90% 
perioade lipsă 1 - 5 ani  1.451 16,38% 
perioade lipsă >= 5 ani  2.293 25,88% 

 
  
  
În vederea valorificării tuturor veniturilor pentru perioadele care constituie stagiu de 
cotizare, Serviciul Român de Informaţii a efectuat demersurile necesare, atât pentru 
constituirea şi consolidarea bazei de date proprii cu veniturile realizate de personalul 
militar, potrivit documentelor de plată existente în arhivele Serviciului (constituită în 
proporţie de 99,99%), cât şi pentru solicitarea veniturilor de la celelalte instituţii din 
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau de la Arhivele Naţionale.  
  
  
  
În toate unităţile Serviciului Român de Informaţii se derulează un proces permanent de 
reevaluare a documentelor cuprinzând veniturile lunare individuale realizate de 
pensionarii militari, în vederea identificării tuturor veniturilor realizate şi completării 
documentelor pentru pensionarii militari care au dosare de pensie cu venituri 
incomplete.   
  
  
  
În scopul clarificării oricăror nelămuriri referitoare la stabilirea şi plata pensiilor 
recalculate, relaţii suplimentare pot fi obţinute  zilnic, de luni până vineri, între orele 
08:00-17:00, la numărul de telefon 021/305.43.92 sau la sediul Casei de Pensii 
Sectoriale a SRI, din strada Amzei, nr. 4, sector 1.   
De asemenea, mesajele dumneavoastră pot fi transmise și la adresa de e-mail 
”pensii@sri.ro”.  
 
 
 

mailto:pensii@sri.ro�


1 februarie 2011  
 

PRECIZĂRI 
 

REVIZUIREA  PENSIILOR RECALCULATE CONFORM 

  
Ordonanţei de Urgenta nr.1/28.01.2011 

  
Pentru informarea cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere 

din Serviciul Român de Informaţii sau din fostele structuri desfiinţate sau 
reorganizate, care au solicitat eliberarea adeverinţelor cu veniturile realizate lunar, 
necesare pentru recalcularea drepturilor de pensie, precum şi a pensionarilor aflaţi în 
evidenţa Casei de Pensii Sectoriale a Serviciului Român de Informaţii, precizăm 
următoarele:   
  

1. Pensiile recalculate pentru care, la determinarea punctajului mediu anual s-a 
utilizat salariul mediu brut pe economie se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la 
data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de 
beneficiari.  
 
  

2. Obligaţia identificării şi transmiterii la Casa de Pensii Sectorială a veniturilor 
realizate lunar de către beneficiar, în vederea efectuării revizuirii prevăzute revine 
instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul 
cărora beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea.  
 
  

3. Instituţiile în cadrul cărora pensionarii şi-au desfăşurat activitatea, transmit 
documentele necesare revizuirii la Casa de Pensii Sectorială, cel mai târziu până la data 
de 31 octombrie 2011  fără vreo altă formalitate din partea acestora.    
 
   

4. Dacă până la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile 
realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se 
utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare 
gradului militar deţinut, dar nu mai puţin de salariul mediu brut sau net pe economie, 
după caz,  iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe 
economie.    
 
 

5. Pensiile recalculate pot fi revizuite şi la cererea beneficiarului, în baza actelor 
doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă 
alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la 
drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în 
muncă ce se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual.  
 
  



6. Pensiile recalculate până la data de 31.12.2010, pe baza:  
 
  

• veniturilor lunare individuale realizate pe întreaga perioadă de activitate, 
rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării.  
 
  

• veniturilor realizate şi a salariului mediu brut sau net pe economie, după caz, 
sau exclusiv pe baza salariului mediu brut sau net pe economie, după caz,  şi ale căror 
cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010, se menţin 
în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării, până la data emiterii deciziei 
de revizuire.  
 
  

• veniturilor realizate şi a salariului mediu brut sau net pe economie, după caz,  
sau exclusiv pe baza salariului mediu brut sau net pe economie, după caz,  şi ale căror 
cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010, se menţin 
în plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010, începând cu luna ianuarie 
2011, până la data emiterii deciziei de revizuire.  
 
  

Diferenţele aferente lunii ianuarie 2011 se achită până la sfârşitul lunii 
februarie 2011.   
  

7. În cazul pensiilor revizuite conform pct. 6,  până la data de 31 martie 2012 se 
va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat, 
după caz, în funcţie de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor 
documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare.   
 

Sumele de plată se vor achita până cel târziu la data de 31 decembrie 2012, iar 
sumele de recuperat se reţin din drepturile de pensie, în condiţiile legii.   



  
  
14 ianuarie 2011  
  
  
  

PRECIZĂRI 
 
 

RECALCULARE PENSII 
  
  

Pentru informarea cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere din 
Serviciul Român de Informaţii sau din fostele structuri desfiinţate sau reorganizate, 
referitor la eliberarea adeverinţelor cu veniturile realizate lunar, necesare pentru 
recalcularea drepturilor de pensie, precum şi a pensionarilor aflaţi în evidenţa Casei de 
Pensii a Serviciului Român de Informaţii, precizăm următoarele:  
  

1. În vederea soluţionării cererilor formulate de pensionari,  pentru eliberarea 
adeverinţelor cu veniturile realizate, în toate unităţile Serviciului, continuă activitatea de 
emitere a adeverinţelor, dar şi de identificare a tuturor documentelor de plată şi a datelor 
privind veniturile lunare individuale.  
 
  

2.  Până la data de 01.01.2011 au fost recalculate un număr de 8250 pensii, din 
cele 8839 aflate în plată, pe baza :  

 documentelor existente la dosarul de pensie (carnet de muncă şi adeverinţe care 
au cuprins veniturile salariale pentru perioadele de vechime în muncă realizate 
ca salariat civil);  

 adeverinţelor eliberate până la data de 01.01.2011 de unităţile militare ale 
Serviciului Român de Informaţii (6.708 adeverinţe). După această dată au mai 
fost eliberate un număr de 890 adeverinţe care urmează să fie procesate pâna 
la plata drepturilor pe luna februarie 2011;   

 adeverinţelor eliberate până la data de 01.12.2010, de către alte instituţii din 
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

 
Pentru beneficiarii care nu au avut niciun document din cele prezentate mai 
sus, pensiile au fost recalculate potrivit art. 5 alin. (4) din Legea nr. 119/2010.  



Nu au fost recalculate pensiile aflate în plată pentru beneficiarii cărora le-au 
fost admise de către instanţele de judecată cererile de suspendare a  Hotărârii 
Guvernului nr. 735/2010 (589 pensii)  

  
3. Numărul foarte mare de solicitări ale beneficiarilor aflați în plată la casele de 

pensii din apărare, ordine publică, siguranță națională (15.640), volumul ridicat de date 
procesate şi dificultățile de identificare a documentelor din care rezultă veniturile 
realizate de fiecare beneficiar au generat întârzieri în emiterea unor adeverinţe, sau 
emiterea acestora cu date incomplete.  
 
  

4. Pe măsura identificării documentelor referitoare la veniturile obţinute se vor 
elibera noi adeverinţe, cuantumul pensiilor urmând să se actualizeze prin luarea în 
calcul a acestora şi emiterea unor noi decizii de pensie.  
 
  

5. Plata diferenţelor rezultate în urma valorificării datelor din adeverinţele 
actualizate se va efectua retroactiv, începând cu drepturile  de pensie aferente lunii 
ianuarie 2011, potrivit prevederilor art.10 din Hotărârea Guvernului nr.735/2010.  
 
  

6. Drepturile de pensie se achită astfel:  

 începând cu data de 10 ale lunii, pentru pensionarii care primesc drepturile 
de pensie prin cont curent.  

 în perioada 14 - 28 ale lunii, pentru pensionarii care primesc drepturile de 
pensie pe mandat poştal prin C.N. „Poşta Română” S.A.  

 

7. În scopul clarificării oricăror nelămuriri referitoare la stabilirea şi plata 
pensiilor recalculate, relaţii suplimentare pot fi obţinute începand cu data 17.01.2011, 
zilnic, de luni până vineri, între orele 08:00-20:00, la numărul de telefon 
021/305.43.92 sau la sediul Casei de Pensii Sectoriale a SRI, din strada Amzei, nr. 4, 
sector 1.   
 

Cu aceeași dată, mesajele dumneavoastră pot fi transmise și la adresa de e-mail 
”pensii@sri.ro”.  
  

mailto:pensii@sri.ro�


6 ianuarie 2011  
  
Respectarea deciziilor judecătoreşti 
 
  
Având în vedere numărul mare de notificări primite de la pensionarii militari, cu privire 
la suspendarea HG nr. 735/2010, Serviciul Român de Informaţii face următoarele 
precizări:  
Activitatea Serviciului Român de Informaţii este guvernată de principiul constituţional 
al legalităţii,  respectiv al subordonării faţă de normele juridice ale dreptului pozitiv, 
sens în care instituţia respectă şi pune în executare hotărârile judecătoreşti, în limitele 
efectelor produse de acestea.  
  
 
20 noiembrie 2010  
 
Eliberarea adeverinţelor de venituri  
 
  
În vederea recalculării pensiilor militare conform Legii nr. 119/2010 şi Hotărârii 
Guvernului nr. 735/2010, în Serviciul Român de Informaţii s-a iniţiat constituirea unei 
baze de date cuprinzând toate veniturile luate în calcul la stabilirea pensiilor, aşa cum 
sunt cuprinse în statele de plată existente în arhivele Serviciului.  
  
Datorită numărului foarte mare de solicitări privind veniturile salariale realizate şi 
complexităţii procesului de constituire şi verificare a bazei de date, adeverinţele vor fi 
eliberate numai după constituirea integrală a bazei de date menţionate, astfel încât 
cererea de recalculare a pensiei şi soluţionarea acesteia să se realizeze în termenul 
prevăzut de lege.  
  
Pentru diminuarea birocraţiei şi implicarea minimă a pensionarilor militari, adeverinţele 
vor cuprinde intregrat toate veniturile realizate în cursul activităţii, indiferent de 
unităţile în care au activat.  
  
 


