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În temeiul art. VI din Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007
privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia ia
civil din România, al art. 5 alin. (4) din Hotrârea Guvernului nr. 21/2015 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, cu modific rile ulterioare,
i al art. 18 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea i
func ionarea Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor
Vârstnice, precum i pentru modificarea unor acte normative, cu modificrile i
completrile ulterioare,
ministrul transporturilor i ministrul muncii, familiei, proteciei sociale
persoanelor vârstnice emit urmtorul ordin:

i

ART. 1
Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015
pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil
navigant profesionist din aviaia civil din România, prevzute în anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrrii în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrog
prevederile art. 11-26 i 31 i anexele nr. 1-3 din Normele metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil
navigant profesionist din avia!ia civil" din România, aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor nr. 1.064/2007, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 726 din 26 octombrie 2007.
ART. 3
Autoritatea Aeronautic# Civil$ Român%, Ministerul Muncii, Familiei, Protec&iei
Sociale 'i Persoanelor Vârstnice, prin Casa Na(ional) de Pensii Publice, respectiv
casele de pensii sectoriale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se public* în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul transporturilor,
Virgil Drago+ Titea,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei,
protec,iei sociale
-i persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
ANEX.
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru
completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul
personalului aeronautic civil navigant profesionist

din aviaia civil din România
ART. 1
Prezentele norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru
completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil
navigant profesionist din avia ia civil din România, denumit în continuare Lege, se
aplic tuturor persoanelor care dein sau au deinut calitatea de personal aeronautic
civil navigant profesionist din aviaia civil din România i îndeplinesc condi iile
stabilite de Lege, definit la art. 3 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul
personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia ia civil din România,
cu modificrile i completrile ulterioare, i remunerat pentru executarea
activitilor aeronautice civile prevzute la art. 7 din acelai act normativ,
denumit în continuare personal aeronavigant.
ART. 2
În sensul Legii, beneficiaz de pensie de serviciu urmtoarele categorii de
persoane, dac au desfurat activitate ca personal aeronavigant:
a) piloi, însoitori de bord/membri ai echipajului de cabin cu licen/atestat
de membru al echipajului de cabin , para!uti"ti #i personal de inspec$ie în zbor,
care au vârsta de minimum 50 de ani %i au realizat o vechime de cel pu&in 20 de ani
de activitate ca personal aeronavigant;
b) navigatori, mecanici 'i/sau ingineri de bord navigan(i, operatori
radionavigan)i, ingineri de recep*ie +i control aeronave ,i ingineri de recep-ie .i
control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani /i au realizat o vechime
de cel pu0in 25 de ani de activitate ca personal aeronavigant;
c) persoanele care îndeplinesc condi1iile prev2zute la lit. a) sau b), dup3 caz,
4i care la data cererii pensiei de serviciu nu mai de5in calitatea de personal
aeronavigant;
d) personalul aeronavigant care, dup6 data intr7rii în vigoare a Legii, î8i
pierde total capacitatea de munc9 din cauza unui incident sau accident de avia:ie, a
unei boli profesionale sau a unei afec;iuni medicale dobândite ca urmare a
activit<=ii de zbor, indiferent de vârst> sau vechime;
e) personalul aeronavigant care, înainte de data intr?rii în vigoare a Legii, @ia pierdut total capacitatea de muncA din cauza unui incident sau accident de aviaBie,
a unei boli profesionale sau a unei afecCiuni medicale dobândite ca urmare a
activitDEii de zbor, indiferent de vârstF sau vechime;
f) persoanele care au realizat o vechime de cel puGin 10 ani de activitate ca
personal aeronavigant Hi care, la data cererii de înscriere la pensia de serviciu,
deIin aceastJ calitate Ki îndeplinesc condiLiile de vârstM prevNzute la art. 42^1
alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 223/2007, cu modificOrile Pi completQrile
ulterioare, dupR caz;
g) persoanele care au realizat o vechime de cel puSin 10 ani de activitate ca
personal aeronavigant Ti care, la data cererii de înscriere la pensia de serviciu, nu
mai deUin aceastV calitate Wi îndeplinesc condiXiile de vârstY prevZzute la art. 42^1
alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 223/2007, cu modific[rile \i complet]rile
ulterioare, dup^ caz;
h) personalul aeronavigant care, la data intr_rii în vigoare a Legii, este
pensionar pentru limit` de vârsta în sistemul public de pensii ori pensionar pentru
pierderea totalb a capacitcdii de munce, din alte cauze decât cele prevfzute la lit.
d) gi e), respectiv pensionar de invaliditate încadrat în gradul I sau II de
invaliditate în sistemul public de pensii hi care îndeplineite condijiile vârstk li
vechime prevmzute de Legea nr. 223/2007, cu modificnrile oi completprile ulterioare.
ART. 3
(1) Pensia de serviciu se acordq la cererea persoanei îndreptrsite, a tutorelui
sau a curatorului acesteia, a persoanei ctreia i s-a încredinuat sau i s-a dat în
plasament copilul minor, dupv caz, depusw personal ori prin mandatar desemnat prin
procurx specialy.
(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însozit{ de documenta|ia
necesar}, se depune la casa teritorial~ de pensii/casa de pensii sectorial
competent, în a crei raz îi are domiciliul/reedin a persoana îndreptit.

Cererea poate fi depus, dup caz, i de ctre mandatarul desemnat prin procur
special, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.
(3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie s
cuprind urmtoarele documente:
a) cererea de înscriere la pensia de serviciu, întocmit conform modelului
prev zut în anexa nr. 1;
b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de
pensii, prev zute de legisla ia privind sistemul public de pensii, sau, dup caz,
copia ultimei decizii de pensionare ori talonul de pensie;
c) adeverina-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu,
respectiv vechimea total în activitate în calitate de personal aeronavigant i baza
de calcul, întocmit conform modelului prevzut în anexa nr. 2;
d) comunicarea emis de Autoritatea Aeronautic Civil Român, denumit în
continuare AACR, privind angajatorul indicat s emit adeverina-tip cu elementele
necesare stabilirii pensiei de serviciu, întocmit conform modelului prevzut în
anexa nr. 3, dup caz;
e) decizia medical asupra capacit ii de munc!, prin care s" se certifice
cauzele ce au determinat pierderea total# a capacit$%ii de munc&, eliberat' de
medicul expert al asigur(rilor sociale, dup) caz;
f) alte documente necesare stabilirii *i pl+,ii pensiei de serviciu.
ART. 4
(1) Adeverin-a-tip prev.zut/ la art. 3 alin. (3) lit. c) împreun0 cu elementele
necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea total1 în activitate în
calitate de personal aeronavigant 2i baza de calcul privind media veniturilor totale
brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune
cererea de înscriere la pensia de serviciu, emis3 de angajator conform Legii, se
solicit4 de persoana îndrept56it7, astfel:
a) de la ultimul angajator la care de8ine sau a de9inut calitatea de personal
aeronavigant;
b) pentru personalul aeronavigant pensionat anterior intr:rii în vigoare a Legii,
adeverin;a-tip se solicit< de la ultimul angajator la care a avut contract de munc=
în calitate de personal aeronavigant, anterior deschiderii ini>iale a dreptului de
pensie;
c) în cazul în care angajatorul prev?zut la lit. a) sau b) nu mai exist@ ori nu
mai are în activitate personal aeronavigant cu funcAie la bord corespunzBtoare
funcCiei la bord deDinute de persoana în cauzE, solicitarea pentru emiterea
adeverinFei-tip se adreseazG unui alt angajator care are în exploatare acelaHi tip de
aeronavI civilJ sau un alt tip de aeronavK civilL cu greutatea maximM la decolare cea
mai apropiatN de cea a aeronavei civile pe care persoana în cauzO a dePinut ultima
calificare Qi licenRS/atestat de membru al echipajului de cabinT, Ui are angajat
personal aeronavigant cu funcVie la bord corespunzWtoare funcXiei la bord deYinute de
persoana în cauzZ.
(2) Pentru ob[inerea adeverin\ei-tip de la un alt angajator, în conformitate cu
alin. (1) lit. c), persoana în cauz] va solicita AACR, în scris, anexând documente cu
privire la ultima func^ie la bord _i tipul/clasa de aeronav` civila pe care a debinut
ultima funccie de personal aeronavigant, emiterea unei comunicdri care va cuprinde
lista angajatorilor care pot elibera astfel de adeverinee, precum fi funcgia la bord
hi tipul/clasa de aeronavi civilj care vor sta la baza emiterii adeverinkei-tip. AACR
va emite comunicarea în maximum 5 zile lucrltoare de la solicitare, dupm verificarea
datelor cuprinse în documentele depuse.
(3) În termen de 10 zile lucrntoare de la data introrii în vigoare a prezentelor
norme metodologice, AACR va solicita tuturor angajatorilor care desfpqoarr activitsti
aeronautice civile de zbor, cu sediul sau filiale în România, datele necesare privind
tipurile/clasele de aeronave civile deuinute în exploatare vi funcwiile la bordul
aeronavelor civile dexinute de personalul aeronavigant aflat în activitate, în
vederea întocmirii bazei de date necesare eliberyrii comuniczrii prev{zute la alin.
(2). To|i angajatorii vor transmite la AACR datele în termen de 10 zile lucr}toare de
la data primirii solicit~rii i ulterior în termen de 3 zile de la data apariiei
unei modificri a datelor respective.

(4) În situaia în care, la data solicitrii adeverin ei-tip, persoana în cauz
nu este salariat la angajatorul cruia i s-a adresat solicitarea, aceasta va depune
la angajatorul respectiv toate actele necesare determinrii vechimii totale în
activitate în calitate de personal aeronavigant.
ART. 5
Angajatorii sunt obligai s elibereze documentele necesare acordrii pensiei de
serviciu, astfel:
a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicit rii, în situa ia
emiterii tuturor actelor necesare stabilirii pensiei din sistemul public de pensii i
a adeverin ei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu;
b) în termen de 15 zile calendaristice de la solicitare, în situa ia emiterii
numai a adeverinei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu.
ART. 6
(1) Vechimea în activitate în calitate de personal aeronavigant, care se are în
vedere la calculul pensiei de serviciu, reprezint vechimea total, cumulat, în
activitate în aceast calitate, la toi angajatorii persoane juridice sau fizice
române, indiferent dac aceasta reprezint vechime întrerupt ori neîntrerupt în
aceast activitate. Vechimea total în activitate se determin prin însumarea tuturor
anilor, lunilor i zilelor lucrate în calitate de personal aeronavigant, inclusiv
perioada de studii i pregtire necesare obinerii primei calificri i licen!e în
profesia de pilot, conform diplomei sau oric"rui alt document care certific#
absolvirea unei $coli de specialitate.
(2) Vechimea total% în activitate ca personal aeronavigant se determin& pe baza
oric'ruia dintre urm(toarele documente:
a) carnet de munc)/extras din Registrul general de eviden*+ a salaria,ilor, în
care sunt men-ionate perioadele în care persoana în cauz. a fost angajat/ 0i
remunerat1 pentru prestarea activit23ilor aeronautice civile de zbor, potrivit art. 1
alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007
privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia4ia
civil5 din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007;
b) înregistr6ri întocmite de angajatori privind eviden7a activit89ii de zbor;
c) carnet individual de zbor;
d) orice alte documente legale care fac dovada vechimii în activitate în calitate
de personal aeronavigant, prezentate de persoana care solicit: acordarea pensiei de
serviciu.
(3) În cazul în care vechimea total; nu este men<ionat= în mod explicit, în
totalitate, într-un singur document, angajatorul va cumula perioadele din documentele
prev>zute la alin. (2) în vederea calcul?rii vechimii totale în activitate ca
personal aeronavigant.
(4) În cazul în care angajatorul nu de@ine suficiente documente justificative
necesare stabilirii vechimii totale în activitate ca personal aeronavigant, acesta va
solicita de la angajatorii anteriori ai persoanei în cauzA orice înscrisuri relevante
care sB conducC la stabilirea vechimii în activitate pentru perioadele respective.
(5) Vechimea în activitate ca personal aeronavigant nu cuprinde perioadele
suplimentare de vechime acordate pentru activitatea desfDEuratF în grupele I Gi a IIa de muncH, respectiv în condiIii deosebite sau speciale de muncJ.
ART. 7
Vechimea totalK în activitate în calitate de personal aeronavigant, determinatL
conform art. 6 alin. (1) de cMtre angajatorul prevNzut la art. 4, necesarO
deschiderii Pi stabilirii dreptului la pensia de serviciu prevQzutR de Lege, se
constituie din ani întregi, iar fracSiunea de an se neglijeazT.
ART. 8
(1) Baza de calcul necesarU pentru determinarea cuantumului pensiei de serviciu o
reprezintV, dupW caz:
a) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate
anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu în baza
Legii, de cXtre persoanele care deYin calitatea de personal aeronavigant la data
solicitZrii pensiei de serviciu;
b) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate
anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu în baza

Legii, de ctre tot personalul aeronavigant aflat în activitate, corespunz tor
ultimei funcii la bord deinute de persoana în cauz pe tipul respectiv de aeronav
civil, în cazul persoanelor care nu mai dein calitatea de personal aeronavigant sau
sunt pensionate. În cazul în care tipul respectiv de aeronav civil nu se mai afl
în exploatare, se va lua în calcul un alt tip de aeronav civil aflat în
exploatare, cu greutatea maxim la decolare cea mai apropiat de cea a aeronavei
civile pe care persoana în cauz a deinut ultima calificare i licen/atestat de
membru al echipajului de cabin;
c) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate
anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu în baza
Legii, calculat pentru pilotul comandant, în condiiile de vârst i vechime ale
solicitantului, corespunztor tipului de aeronav civil aflat în exploatare, cu
greutatea maxim la decolare cea mai apropiat de cea a aeronavei civile pe care
persoana în cauz a de!inut ultima calificare "i licen#$, în cazul personalului
aeronavigant din cadrul avia%iei civile de transport aerian prev&zut la art. III din
Lege, a c'rui func(ie nu mai exist) la data intr*rii în vigoare a Legii, datorit+
evolu,iei tehnicii aeronautice -i a concep.iei de exploatare la sol /i în zbor a
aeronavelor civile.
(2) Venitul total brut lunar realizat, utilizat la stabilirea bazei de calcul a
pensiei de serviciu, reprezint0 suma veniturilor prev1zute la art. 5 alin. (2) din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul
personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia2ia civil3 din România,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007 acordate pentru
executarea activit45ilor aeronautice civile prev6zute la art. 7 din Legea nr.
223/2007, cu modific7rile 8i complet9rile ulterioare.
(3) La stabilirea mediei veniturilor totale brute realizate, pentru persoanele
aflate în activitate în calitate de personal aeronavigant, angajatorul va lua în
calcul 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de
serviciu, în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. Perioada celor 12 luni de
activitate se va constitui din luni întregi de activitate efectiv:. În situa;ia în
care perioada celor 12 luni de activitate nu poate fi constituit< din luni întregi
consecutive, aceasta se va prelungi corespunz=tor pân> la completarea celor 12 luni
de activitate efectiv?.
(4) La stabilirea mediei veniturilor totale brute realizate, pentru persoanele
care nu se mai afl@ în activitate în calitate de personal aeronavigant, prin sintagma
"tot personalul aeronavigant aflat în activitate" se înAelege acele persoane aflate
efectiv în activitate în cele 12 luni întregi, consecutive, anterioare lunii în care
se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu de cBtre persoana care nu mai
deCine calitatea de personal aeronavigant.
(5) Pentru personalul aeronavigant care executD sau a executat activitEFi, altele
decât activitGHile aeronautice civile prevIzute la art. 7 din Legea nr. 223/2007, cu
modificJrile Ki completLrile ulterioare, Mi este remunerat pentru acestea, baza de
calcul va fi constituitN din veniturile acordate pentru executarea activitOPilor
aeronautice civile, fQrR a se lua în calcul veniturile acordate pentru executarea
altor activitSTi. În cazul în care veniturile acordate pentru activitUVile
aeronautice civile nu sunt delimitate de veniturile acordate pentru celelalte
activitWXi executate, baza de calcul va fi stabilitY corespunzZtor prevederilor alin.
(1) lit. b).
(6) Potrivit reglement[rilor aeronautice în vigoare, func\iile la bordul unei
aeronave civile, în sensul aplic]rii prevederilor Legii, sunt acordate de c^tre
angajator, în conformitate cu prevederile art. 4 _i art. 24-28 din Legea nr.
223/2007, cu modific`rile ai completbrile ulterioare.
ART. 9
(1) Cuantumul pensiei de serviciu se calculeazc prin aplicarea procentului de 80%
asupra bazei de calcul determinate conform prevederilor art. 8.
(2) În situadia persoanelor prevezute la art. 42^7 lit. a) din Legea nr.
223/2007, cu modificfrile gi complethrile ulterioare, ii art. II alin. (1) din Lege,
pensia de serviciu reprezintj 80% din baza de calcul determinatk conform prevederilor
art. 8 din prezentele norme metodologice, indiferent dacl vechimea realizatm ca

personal aeronavigant este mai mic sau egal cu cea prevzut la art. 42^1 alin. (1)
din Legea nr. 223/2007, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Pentru fiecare an complet, în plus, peste vechimea în activitate prevzut la
art. 42^1 alin. (1) din Legea nr. 223/2007, cu modific rile i complet rile
ulterioare, respectiv 20 de ani sau, dup caz, 25 de ani, se adaug la cuantumul
pensiei câte 1% din media veniturilor totale brute prevzut la art. 8 din prezentele
norme metodologice, fr a depi 100% din baza de calcul.
(4) Majorarea prevzut la art. 42^2 alin. (3) din Legea nr. 223/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare, se aplic i pensiei de serviciu calculate
în condiiile alin. (2), dac vechimea realizat în calitate de personal aeronavigant
este mai mare de 20 de ani sau, dup caz, de 25 de ani.
(5) Cuantumul pensiei de serviciu se diminueaz cu câte 2% pentru fiecare an
complet care lipse te din vechimea minim! în activitate prev"zut# la art. 42^1 alin.
(1) din Legea nr. 223/2007, cu modific$rile %i complet&rile ulterioare, 'i va fi
aplicat la baza de calcul.
(6) În situa(ia persoanelor prev)zute la art. III din Lege, cuantumul pensiei de
serviciu reprezint* 50% din cuantumul pensiei de serviciu calculate pentru pilotul
comandant, în condi+iile de vârst, -i vechime ale solicitantului, corespunz.tor
tipului de aeronav/ civil0 aflat1 în exploatare cu greutatea maxim2 la decolare cea
mai apropiat3 de cea a aeronavei civile, pe care persoanele în cauz4 au de5inut
ultima calificare 6i licen78, cu aplicarea în mod corespunz9tor a prevederilor alin.
(3) :i (5).
ART. 10
Pensia de serviciu stabilit; conform dispozi<iilor Legii se acord= >i se pl?te@te
astfel:
a) începând cu luna urmAtoare celei în care a fost înregistratB cererea la casa
teritorialC de pensii din raza de domiciliu sau de reDedinEF a solicitantului;
b) în situaGia persoanelor prevHzute la art. 42^7 lit. a) din Legea nr. 223/2007,
cu modificIrile Ji completKrile ulterioare, pensia se acordL de la data încetMrii
plNOii indemnizaPiei pentru incapacitate temporarQ de muncR, dacS cererea a fost
înregistratT în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra
capacitUVii de muncW, în situaXia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la
data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;
c) din prima zi a lunii urmYtoare celei în care a avut loc decesul, dacZ cererea
a fost depus[ în termen de 30 de zile de la data decesului, în situa\ia pensiei de
urma] acordate persoanei al c^rei sus_in`tor era pensionar la data decesului;
d) de la data decesului, daca cererea a fost înregistratb în termen de 30 de zile
de la aceastc datd, în situaeia pensiei de urmaf acordate persoanei al cgrei
sushinitor nu era pensionar la data decesului;
e) de la data îndeplinirii condijiilor de pensionare, dack cererea a fost
înregistratl în termen de 30 de zile de la aceastm datn, în situaoia pensiei de urmap
acordate persoanei care îndeplineqte condiriile prevszute de lege, referitoare la
vârsta standard de pensionare, ulterior decesului sustinutorului;
f) de la data depunerii cererii, în situavia depwxirii termenului prevyzut la
lit. b)-e).
ART. 11
(1) Personalul aeronavigant care se pensioneazz din cauza pierderii totale a
capacit{|ii de munc} ~i care necesit îngrijire sau supraveghere permanent din
partea altei persoane, încadrat în gradul I de invaliditate, beneficiaz, pe lâng
pensia de serviciu, de o indemnizaie de însoitor, în cuantumul prev zut de
legislaia privind sistemul public de pensii, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) Indemnizaia de însoitor prevzut la alin. (1) se suport din bugetul de
stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor
Vârstnice (MMFPSPV).
ART. 12
(1) Odat cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu, pentru categoriile de
persoane prevzute la art. 42^1 alin. (1) lit. a) i b) i art. 42^7 lit. b) i c)
din Legea nr. 223/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilete i
pensia pentru limit de vârst din sistemul public de pensii acordat personalului

aeronavigant potrivit legislaiei în vigoare privind sistemul public de pensii,
considerându-se îndeplinite condi iile necesare deschiderii dreptului de pensie. La
determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare
corespunztor anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevzut
de legislaia în vigoare privind sistemul public de pensii.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic persoanelor pensionate pentru limit de
vârst anterior datei intrrii în vigoare a Legii.
(3) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al
pensiei din sistemul public de pensii, se acord cuantumul cel mai avantajos.
(4) Partea din pensia de serviciu care dep e te nivelul pensiei din sistemul
public de pensii se suport din bugetul de stat, prin bugetul MMFPSPV.
ART. 13
(1) Pentru personalul aeronavigant prevzut la art. 42^7 lit. a) din Legea nr.
223/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, i art. II alin. (1) din Lege,
odat cu pensia de serviciu se stabilete, dup caz, pensia de invaliditate sau
pensia pentru limit de vârst din sistemul public, acordat personalului aeronautic
civil navigant profesionist din aviaia civil, considerându-se îndeplinite
condiiile necesare deschiderii dreptului la pensie pentru aceast din urm categorie
de pensie.
(2) În situaia în care, la data solicitrii pensiei de serviciu, persoanele
prev zute la 42^7 lit. a) din Legea nr. 223/2007, cu modific!rile "i complet#rile
ulterioare, $i art. II alin. (1) din Lege nu dovedesc venituri realizate pe o
perioad% de 12 luni anterioar& depunerii cererii de pensionare conform art. 8 alin.
(3) din prezentele norme metodologice, se stabile'te (i se pl)te*te numai cuantumul
pensiei de invaliditate din sistemul public de pensii.
ART. 14
Pensia de serviciu se actualizeaz+, din oficiu, în fiecare an, odat, cu
modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunz-tor ratei infla.iei
utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie, conform legisla/iei privind
sistemul public de pensii.
ART. 15
Stabilirea 0i plata pensiilor de serviciu se efectueaz1 de c2tre casele
teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 16
R3spunderea pentru corectitudinea 4i legalitatea datelor cuprinse în documentele
care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, necesare calculului pensiei de
serviciu, revin în exclusivitate emiten5ilor.
ART. 17
Anexele nr. 1-3 fac parte integrant6 din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1
la normele metodologice
*T*
CERERE
de înscriere la pensia de serviciu conform
Legii nr. 83/2015 pentru completarea
Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului
aeronautic civil navigant profesionist din
aviaia civil din România
Nr. ..... din .......
C tre
CASA TERITORIAL/LOCAL DE PENSII ..............
Subsemnatul(a) ......., domiciliat() în localitatea ......, str. .......
nr. ....., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul ...., judeul ......,
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ...., eliberat() de......, la
data de ......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nscut( ) la data de ...... în
localitatea ......, jude ul ......, fiul (fiica) lui ...... i al (a) ......,
pensionar pentru*) ......, prin Decizia nr. ......, solicit acordarea pensiei
de serviciu, conform Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007
privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din
avia ia civil din România, în calitate de:
- titular []
- urma dup susintorul......, decedat/ la data de ......., având
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Dosar de pensie nr. ...... []
În acest scop, depun urmtoarele acte**):
- Adeverina-tip nr. ..... din ......., cu elementele necesare stabilirii
pensiei de serviciu, eliberat de angajator***);
- Comunicarea nr. ..... din ......, emis de Autoritatea Aeronautic Civil
Român privind angajatorul/angajatorii indicat/indicai s emit adeverinatip****);
- Decizia nr. ...... din ......., care certific pierderea total a
capacit !ii de munc" #i care atest$ cauzele care au determinat pierderea total%
a capacit&'ii de munc(, conform Legii nr. 83/2015;
- Decizia de pensie nr. ...... din ...... sau talonul de pensie;
- alte acte necesare stabilirii pensiei.
Între pensia din sistemul public de pensii )i pensia de serviciu prev*zut+
de Legea nr. 83/2015 optez pentru pensia cea mai avantajoas,.
Data ......
*ST*

./01234567

Semn-tura ........

*) Se completeaz8 numai de c9tre persoanele care la data solicit:rii pensiei de
serviciu sunt pensionare pentru limit; de vârst< sau de invaliditate în sistemul
public de pensii.
**) Se completeaz= >i se depun, dup? caz.
***) Adeverin@a-tip întocmitA conform modelului din anexa nr. 2 la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii
nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din
aviaBia civilC din România, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor Di al
ministrului muncii familiei, protecEiei sociale Fi persoanelor vârstnice nr.
816/1.349/2015.
****) Comunicarea întocmitG conform modelului din anexa nr. 3 la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii

nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din
aviaia civil din România, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor i al
ministrului muncii familiei, protec iei sociale i persoanelor vârstnice nr.
816/1.349/2015.





ANEXA 2
la normele metodologice
*T*

Denumirea unit ii ...........
CUI ......, nr. de ordine registrul comerului .........
Sediul: localitatea ............................
str. ................................ nr. ......
Judeul/Sectorul ...............................
Telefon/Fax ....................................
Nr....../.......
ADEVERIN-TIP
pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului
aeronavigant, conform Legii nr. 83/2015 pentru
completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul
personalului aeronautic civil navigant profesionist
din aviaia civil din România

Adeverim prin prezenta c domnul/doamna ........., domiciliat( ) în
localitatea ......, str. ....... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ......,
ap. ......, sectorul ....., jude ul ......., posesor/posesoare al/a actului
de identitate BI/CI seria ...... nr. ......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
de ine/a de inut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist
în categoria de*) ....... i se încadreaz la art. .... alin. ..... lit. ...**)
din Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaia civil din
România,.
Ultima funcie la bord deinut .......... pe aeronava civil
(tip/clas) ......, cu greutatea maxim la decolare de ......
Vârsta la data solicitrii pensiei de serviciu (ani, luni) ......

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefg
hVechimea în activitate în calitate de personal
i
j
kaeronavigant (ani) la data de .........
l
m
nopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½
¾Media veniturilor totale brute, utilizat¿ la stabilireaÀ
Á
Âpensiei de serviciu, conform Legii nr. 83/2015 (lei) Ã
Ä
ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

Certificm corectitudinea
adeverin.
Conductorul unitii,
......................

i legalitatea datelor înscrise în prezenta
Direcia (serviciul)
cu atribuii de salarizare-personal
Director (ef serviciu),
...........................

*ST*

 !"#$%&'(

*) Se completeaz) cu denumirea ultimei categorii din care face sau a f*cut parte
persoana în cauz+, conform art. 4 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul
personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia,ia civil- din România,
cu modific.rile /i complet0rile ulterioare.
**) Se completeaz1 cu articolul, alineatul 2i litera, dup3 caz, din Legea nr.
83/2015, în care se încadreaz4 titularul/sus5in6torul decedat, în func7ie de
categoria de personal aeronautic civil navigant profesionist din care face/a f8cut
parte persoana în cauz9.

:;<=>?@ABC

ANEXA 3
la normele metodologice
*T*

Autoritatea Aeronautic Civil Român
CUI ......, nr. de ordine registrul comerului ...........
Sediul: localitatea ..........................
str. ........................ nr. ............
Judeul/Sectorul .............................
Telefon/Fax ..................................
Nr. ......./.........
COMUNICARE
privind angajatorul/angajatorii indicat/indicai s
emit adeverina-tip prev zut în anexa nr. 2 la
Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007
privind Statutul personalului aeronautic civil navigant
profesionist din avia ia civil din România, aprobat
prin Ordinul ministrului transporturilor i al
ministrului muncii familiei, proteciei sociale i
persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015

Ctre
Domnul/doamna ......., domiciliat() în localitatea ......, str. .......
nr. ......, bl. ......., sc. ...., et. ......, ap. ......, sectorul .....,
judeul ......, posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ....
nr. ......., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
La solicitarea dumneavoastr privind angajatorii care au în exploatare
aeronave civile de tipul/clasa ......, cu greutate maxim la decolare
de ......, pe care dumneavoastr/susintorul ai/a deinut ultima funcie la
bord de ......, conform ultimei calificri i licene/atestri obinute,
certific m faptul c! angajatorul/angajatorii ................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
de"ine/de#in în exploatare aeronave civile de tipul/clasa ..........., cu
greutatea maxim$ la decolare de ......, fiind aeronava cu greutatea maxim% la
decolare cea mai apropiat& de cea a aeronavei civile pe care dumneavoastr'/
sus(in)torul a*i/a de+inut ultima calificare ,i licen-./atestare.
V/ rug0m s1 v2 adresa3i angajatorului/unui angajator mai sus men4ionat,
pentru a v5 elibera adeverin6a-tip prev7zut8 în anexa nr. 2 la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea
Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant
profesionist din avia9ia civil: din România, aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor ;i al ministrului muncii, familiei, protec<iei sociale =i
persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015, care cuprinde elementele necesare
stabilirii pensiei de serviciu, conform Legii nr. 83/2015 pentru completarea
Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant
profesionist din avia>ia civil? din România.
Certific@m corectitudinea
comunicare.

Ai legalitatea datelor înscrise în prezenta

ConducBtorul unitCDii,
......................
*ST*

