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CASA JUDETEANA DE PENSII BISTRITA NASAUD 
 
 

In atentia persoanelor care nu mai sunt in posesia carnetului 
de munca! 

 
 
Potrivit art. 16 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii 
vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana 
la data de 1 aprilie 2001. 
 

Conform art. 159 alin. (1) din lege, pentru perioadele prevazute 
la art. 16 lit. a) dovada vechimii in munca si a duratei de 
asigurare, realizata pana la data de 1 aprilie 2001, se face cu 
carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau alte acte 
prevazute de lege, respectiv adeverinte eliberate de angajator, 
cu respectarea prevederilor legale. 

Astfel, adeverintele de vechime vor cuprinde obligatoriu 
urmatoarele elemente: 

a) denumirea angajatorului; 

b) datele de identificare a persoanei; 

c) perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si 
de incetare a raportului de muca; 
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d) mentionarea temeiului legal in baza caruia  a avut loc 
incadrarea; 

e) functia, meseria sau specialitatea exercitata; 

f) salariul tarifar de incadrare; 

g) denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentual sau 
suma acordata; 

h) perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a 
acordat. 

Actele vor avea numar de inregistrare, ştampila unitatii 
emitente, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea 
sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii. 

In situatia in care persoanele sustin ca nu se mai afla in 
posesia carnetului de munca si solicita stabilirea drepturilor de 
pensie in baza altor documente prevazute de lege, 
recunoasterea vechimii in munca dovedite prin adeverinte 
eliberate de angajatori sau detinatorii legali de arhive, in 
conditiile legii, va fi conditionata de publicarea pierderii 
carnetului de munca in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea a III-a.  

 

Conducerea Casei Judetene de Pensii Bistrita Nasaud 
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