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Descriere foto: Pensiile romanilor

O anumită categorie de persoane pot ieși la pensie mai devreme în 2018. Astfel, asiguratii care au realizat stagiile com
de cotizare precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani pot solicita pensie anticipata par
cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani si diminuare procentuala pentru fiecare luna de antici
În acest moment, în România se aplică cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limită de vârstă,
anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate și cea de urmaș.

Pensia anticipată o pot cere persoanele care persoanele cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare
este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei.
La bărbații se aplică această vârstă standard, în timp ce pentru femei va ﬁ valabilă, în urma creșterilor eșalonate, din ia
2030.
Ce prevede Legea Pensiilor completată prin Ordonanța de Urgență Nr 103/2017.

Art. 65. – (1) Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, perso
care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele as
prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) .

Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar ﬁ cuvenit, prin dimin
acestuia conform tabelului de mai jos:

De asemenea, persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi
prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor
metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv: Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna, Târgu Mureş, Slatina, Turnu
Măgurele, Ramnicu Vâlcea, Anina, Armeniș, Ciudanovița, Bacău, Brăila, Dragotești, Drobeta-Turnu-Severin, Jilț, Fărcășești, Mă
Motru, Moldova Nouă, Negomir, Onești, Oțelul Roșu, Plopșoru, Reșița, Rovinari, Suceava, Târnăveni, și Urdari, pe o rază de 8
în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.
[citeste si]

Art. 66. – La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la art. 65 alin. (1) nu p
cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Art. 67. – (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pensia anticipată parţială se transf
în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) şi prin adăugarea
perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.

