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PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

Pentru bărbați, începând cu 1 iulie 2019, vârsta standard de pensionare constituie 

63 ani.

Pentru femei*, de la 1 iulie a fiecărui an până în 2028, vârsta standard de pensionare 

se va majora cu 6 luni, după cum urmează: 

1 iulie 2022 1iulie 2023 1 iulie 2024 1 iulie 2025 1 iulie 2026 1 iulie 2027 1 iulie 2028

60 ani
60 ani 06 

luni
61 ani

61 ani 06 

luni
62 ani

62 ani 06 

luni
63 ani

Stagiul minim de cotizație pentru femei și 

bărbați constituie 15 ani. 

Vârsta se determină la data adresării pentru 

realizarea dreptului la pensie.

De la 1 iulie
Stagiul complet de cotizare

Bărbaţi Femei

2022 34 ani 33 ani

2023 34 ani 33 ani 06 luni

2024 34 ani 34 ani

Acte necesare:

1. buletinul de identitate (în original şi copie);

2. carnetul de muncă (în original), сopia se prezintă dacă carnetul de muncă nu a fost

scanat;

3. documente ce confirmă stagiul de cotizare, în original şi copie (diploma de studii la

secţia de zi în instituţiile superioare de învăţământ (până la data de 01.01.1999), livretul

militar, certificatul de căsătorie, certificatul de naştere a copiilor), alte acte după caz.

* De la 1 iulie 2017, pentru femeile care au născut şi educat până la vârsta de 8 ani cinci şi 

mai mulţi copii se aplică vârstele standard de pensionare conform tabelului, diminuate cu 3 

ani.

Modul de depunere:

 la CTAS de la domiciliu;

 pe www.cnas.gov.md sau www.servicii.gov.md cu aplicarea semnăturii electronice.

http://www.cnas.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/


PENSIA ANTICIPATĂ PENTRU CARIERĂ LUNGĂ 

La cererea de stabilire a pensiei anticipate pentru

carieră lungă se anexează următoarele documente

în original şi copie:

- buletinul de identitate al solicitantului;

- carnetul de muncă sau alte documente ce confirmă

stagiul de cotizare (extrase din ordine cu privire la

angajare/eliberare, certificate);

- alte acte (certificatul de căsătorie/divorţ (după caz),

certificatele de naştere a copiilor (în cazul femeilor), extras

din ordinele de acordare a concediilor de îngrijire a

copilului sau documente ce confirmă activitatea în muncă

în perioada de 3 ani de la naşterea copilului, certificat cu

privire la perioadele beneficierii de indemnizaţie pentru

incapacitate temporară de muncă (foi de boală) - la

necesitate, conform recomandărilor specialiştilor Caselor

teritoriale de asigurări sociale).

Anul stabilirii
Stagiul de cotizare

Bărbaţi Femei

01.01.2022

39 ani

35 ani 06 luni

01.07.2022 36 ani

01.07.2023 36 ani 06 luni

01.07.2024 37 ani

IMPORTANT!

La stabilirea pensiei anticipate pentru carieră lungă NU se iau în calcul

următoarele perioade necontributive:

- perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen

redus, prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia;

- perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul

din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi;

- perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru

incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie

pentru integrare sau reintegrare profesională;

- perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de

18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre

părinţi, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcţia de

asistent personal;

- perioada de rezidenţiat în învățământul postuniversitar obligatoriu;

- perioadele de activitate necontributive în funcţia de judecător şi

procuror de până la 31 decembrie 2005;

- îngrijirea unei persoane cu dizabilitate severă , a unui copil cu

dizabilităţi sub vârsta de 16 ani sau a unei persoane care a depăşit

vârsta de 75 de ani, realizat până la 01.01.1999;

- studiul în instituţiile de învățământ superior de zi, realizat până la

01.01.1999.

Modul de depunere - la CTAS de la domiciliu.



PENSIA DE URMAŞ

Pensia de urmaş se acordă dacă

persoana decedată beneficia de

pensie pentru limită de vârstă sau de

pensie de dizabilitate ori îndeplinea

condiţiile pentru obţinerea unei pensii

de dizabilitate.

Pensia de urmaş se acordă:

1) copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă

studiile în instituții de învățământ de zi (secundar,

mediu de specialitate și superior), până la terminarea

acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani, se

calculează în mărime de 75% pentru fiecare urmaș,

dar nu mai puțin decât cuantumul alocației sociale

pentru pierderea întreținătorului.

2) soţului supravieţuitor dacă la momentul decesului

întreţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a

împlinit vârsta de pensionare sau a fost încadrat în

gradul de dizabilitate sever sau accentuat, a avut cel

puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu

s-a recăsătorit, în cuantum de 50%;

3) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care

are în îngrijire copii sub vârsta de 3 ani ai

întreţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare

în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea

copilului până la vârsta de 3 ani, în cuantum de 50%.

Acte necesare:
- buletinul de identitate (în original şi copie);

- certificatul de deces al întreţinătorului (în original şi copie);

- certificatul de naştere al copilului (în original şi copie);

- certificatul despre studii al copilului în vârstă de la 18 la 23 

de ani;

- certificatul de căsătorie (în original şi copie);

- acte justificative ce confirmă că soţul (soţia) sau tutorele nu 

lucrează şi se ocupă de îngrijirea copiilor întreţinătorului decedat, 

ce nu au atins vârsta de trei ani;

- carnetul de muncă a întreținătorului decedat (în original), 

copia se prezintă dacă carnetul de muncă nu a fost scanat;

- alte documente ce confirmă stagiul de cotizare al 

întreţinătorului decedat (diploma de studii la secţia de zi în 

instituţiile superioare de învăţământ (până la data de 

01.01.1999) (în original şi copie), livretul militar (în original şi 

copie) sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului 

militar ale întreţinătorului decedat).

Modul de depunere - la CTAS de la domiciliu.



PENSIA DE DIZABILITATE ȘI ALTE CATEGORII DE PENSII

Acte necesare: 

- buletinul de identitate (în original şi copie);

- carnetul de muncă (în original), copia se prezintă dacă carnetul de 

muncă nu a fost scanat;

- alte documente ce confirmă stagiul de cotizare (diploma de studii la 

secţia de zi în instituţiile superioare de învăţământ (până la data de 

01.01.1999), livretul militar sau act ce confirmă perioada de îndeplinire a 

serviciului militar, alte acte după caz (în original şi copie).

Vârsta la data 

constatării dizabilităţii

Stagiul de cotizare (ani)

până la 23 de ani 2

23–29 de ani 4

29–33 de ani 7

33–37 de ani 10

37–41 de ani 13
peste 41 de ani 15

Modul de depunere:

• la CTAS de la domiciliu;

• pe www.cnas.gov.md sau 

www.servicii.gov.md cu aplicarea 

semnăturii electronice.

Pensie unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă;

Pensie unor categorii de angajaţi din domeniul culturii;

Pensie militarilor în termen;

Pensie pentru militarii structurilor de forță;

Pensie pentru judecători;

Pensie cetăţenilor care au participat la lichidarea 
urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobâl.

Stabilite în 

baza actelor 

normative 

speciale

Modul de depunere 

- la CTAS de la 

domiciliu.

Termeni:

- la pensia pentru limită de vîrstă - de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de prezenta lege, dacă cererea şi actele 

necesare a fost depusă în termen de 90 de zile de la această dată;

- la pensia de dizabilitate – de la data emiterii deciziei de încadrare în grad de dizabilitate a Consiliului Naţional pentru Determinarea 

Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale de încadrare în grad de dizabilitate, dacă cererea şi actele necesare au 

fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată. În cazul în care data încadrării în gradul de dizabilitate nu coincide cu data începerii 

expertizei medicale, pensia de dizabilitate se stabileşte de la data începerii expertizei medicale, dacă cererea cu actele necesare a fost 

depusă în termen de 90 de zile de la data constatării dizabilității;

- la pensia de urmaş - de la data decesului întreținătorului, dacă cererea şi actele necesare a fost depusă în termen de 90 de zile de la 

această dată;

Pensiile se acordă la cererea persoanei care a obţinut dreptul la pensie, a tutorelui (curatorului) 

acesteia sau a reprezentantului desemnat prin procură.

http://www.cnas.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/


La 1 aprilie 2022 pensiile şi unele prestații 
sociale au fost indexate cu 13,94%.

Indexarea este prevăzută pentru:

- pensiile pentru limită de vârstă, de

dizabilitate, de urmaș;

- pensiile pentru vechime în muncă; pensiile

funcţionarilor publici, colaboratorilor vamali,

judecătorilor;

- pensiile și compensațiile bănești lunare

stabilite cetăţenilor care au avut de suferit de

pe urma catastrofei de la Cernobîl;

- pensiile militarilor şi a persoanelor din corpul

de comandă şi din trupele organelor afacerilor

interne și din cadrul Inspectoratului General de

Carabinieri.

Din 1 aprilie 2022 cuantumul pensiei

minime constituie:

- pentru limită de vârstă cu stagiu

complet de cotizare - 2278,80 lei,

- de dizabilitate severă - 1709,10 lei,

- de dizabilitate accentuată - 1595,16

lei,

- de dizabilitate medie - 1139,40 lei.

Suplimentar, cuantumul pensiilor calculat în conformitate cu Legea nr.156/1998 privind 

sistemul public de pensii a fost majorat cu suma fixă de 171,71 lei.

Indexarea s-a efectuat pentru partea 

pensiei care nu depășește 9 900 lei.

Exemple

EXEMPLU de calcul a pensiei pentru limită de 

vârstă cu stagiul de cotizare incomplet 

(32 ani din 32,5 necesari)

Pensia calculată la 

24.11.2015 - 665,88 lei

32:32,5x767,22=755,40 Pensia acordată  la 

24.11.2015 - 755,40 lei

indexările din anii 2015-2021

Pensia calculată până la 

01.10.2021 - 1105,26 lei

32:32,5x2000=1969,20 Pensia acordată de la 

01.10.2021 - 1969,20 

lei 

indexarea și majorarea de la 01.04.2022 

1105,26x13,94%+171,71=1431,04 

Pensia calculată de la

01.04.2022 - 1431,04 

lei

32:32,5x2278,80=2243,71 Pensia acordată la 

01.04.2022- 2243,71 lei 

Important!! Pensia minimă la momentul ieșirii la 

pensie 767,22 lei (24.11.2015)

EXEMPLU de calcul a pensiei minime pentru 

limită de vârstă cu stagiul complet de 

cotizare

Important!! Pensia minimă la momentul ieșirii la pensie 

798,33 lei (01.04.2014)
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Pensia calculată la 

15.03.2015 – 495,17 lei

Statul a garantat 

cuantum minim –

798,33 lei

indexările din anii 2015-2021

Pensia calculată 01.10.2021 

– 887,25 lei

Statul a garantat 

cuantum minim –

2000 lei

indexarea și majorarea de 

la 01.04.2022 

887,25x13,94%+171,71  

Pensia calculată la 

01.04.2022 – 1182,64 lei

Statul a garantat 

cuantum minim -

2278,80 lei 


