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GHIDUL DE UTILIZARE AL SERVICIULUI 

,,Reexaminarea pensiei  

pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei” 

 

I. Destinaţia şi scopul serviciului 

 

Serviciul ,,Reexaminarea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după 

stabilirea pensiei” reprezintă o soluţie tehnică, ce oferă beneficiarilor 

pensiilor pentru limită de vîrstă și pensiilor de dizabilitate, care au activat 

după stabilirea pensiei, să depună cererea de reexaminare în formă 

electronică, fără a se deplasa la ghişeele Caselor teritoriale de asigurări 

sociale. Astfel, serviciul acoperă procesul de depunere a cererilor pentru 

reexaminarea pensiilor pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea 

pensiei, acceptanţă şi verificarea statutului cererii depuse. 

 

II. Depunerea în mod electronic a cererii pentru reexaminarea pensiei 

pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei 

 

 
Figura 1. Interfața de depunere a cererii pentru reexaminarea pensiei pentru stagiul de 

cotizare realizat după stabilirea pensiei. 
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1. Alegeți tipul pensiei 

 
 

2. În câmpul „IDNP beneficiarului” introduceți IDNP-ul beneficiarului de 

pensie. 

 

3. În câmpul „Data nașterii” introduceți data nașterii a beneficiarului de 

pensie. 

 

4. Verificați corectitudinea datelor introduse.  

 

5. Pentru confirmarea corectitudinii datelor introduse, consimțământului 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și acceptării cererii, bifați 

toate opțiunile existente: 

 

 Am verificat datele introduse și confirm corectitudinea lor, pe proprie 

răspundere; 

 În temeiul Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal, îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal care mă vizează în scopul reexaminării pensiei pentru stagiul de 

cotizare realizat după stabilirea pensiei; 

 Accept reexaminarea cuantumului pensiei în baza datelor din contul 

personal de asigurări sociale și în baza datelor/documentelor utilizate la 

stabilirea inițială a pensiei. 

 

6. Introduceţi codul de verificare reflectat în imagine, în cazul în care codul 

de verificare este introdus greşit, atunci introduceţi repetat codul de 

verificare din imagine. 

 
Figura 1.1. Interfața de depunere a cererii pentru reexaminarea pensiei pentru stagiul de 

cotizare realizat după stabilirea pensiei cu funcționalitatea ,,Codul de verificare”. 
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7. Tastaţi butonul „Aplică”. 

 
Figura 1.2.Interfața de depunere a cererii pentru reexaminarea pensiei pentru stagiul de 

cotizare realizat după stabilirea pensiei cu butonul ,,Aplică”. 

 

 

Cererea completată cu datele solicitantului va fi acceptată în următoarele 

cazuri: 

a) se completează corect și se bifează toate câmpurile disponibile; 

b) solicitantul este beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie 

de dizabilitate; 

c) se confirmă stagiul necesar de cotizare pentru reexaminarea pensiei după 

stabilirea dreptului la pensie; 

d) nu a fost depusă cerere de reexaminare la CTAS; 

e) nu a fost depusă cerere de reexaminare prin „e-cerere”; 

f) pensia nu a fost reexaminată. 

 

Ca rezultat al tastării butonului „Aplică” apare fereastra ,,Rezultatul cererii” 

 

 
 

Figura 2.1 Interfața cu ,,Rezultatul cererii” pentru reexaminarea pensiei pentru stagiul de 

cotizare realizat după stabilirea pensiei. 
 

Cererea poate fi respinsă din următoarele motive:  

a) Cererea de reexaminare a pensiei deja a fost depusă; 

b) Pensia deja este reexaminată și decizia este aprobată; 

c) Nu sunteți beneficiar de pensie; 

d) Stagiul de cotizare este insuficient; 

e) IDNP nu există; 

f) Persoana cu IDNP dat, este înregistrată ca persoana decedată; 

g) Cererea Dvs. este în proces de examinare; 

h) Eroare a procesului. Încercați mai târziu. 
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Figura 2.2 Interfața cu ,,Rezultatul cererii” pentru reexaminarea pensiei pentru stagiul de 

cotizare realizat după stabilirea pensiei. 

 

 

III. Verificarea statutului cererii de reexaminare a pensiei  
 

Pentru a verifica statutul cererii de reexaminare a pensiei pentru stagiul de 

cotizare realizat după stabilirea pensiei, solicitantul  accesează butonul 

,,Verifică statutul”. 

 

 
Figura 3. Interfața cu ,,Verifică statutul” pentru reexaminarea pensiei pentru stagiul de 

cotizare realizat după stabilirea pensiei. 

 

1. În câmpul „IDNP beneficiarului” introduceți IDNP-ul beneficiarului 

de pensie. 

 

2. După introducerea IDNP-ului beneficiarului de pensie introduceți 

codul de verificare reflectat în imagine, în cazul în care codul de 

verificare este introdus greşit, atunci introduceți repetat codul de 

verificare din imagine. 
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3. După introducerea câmpurilor, verificați corectitudinea datelor 

introduse și tastați butonul ,,Verifică statutul”. 

 

 
 

Figura 3.1 Butonul ,,Verifică statutul” pentru reexaminarea pensiei pentru stagiul de 

cotizare realizat după stabilirea pensiei. 

 

Urmare a accesării butonului ,,Verifică statutul”, pe interfață se va afișa 

informația cu ,,Rezultatul cererii”, cu unul din rezultate posibile: 

a) cererea Dvs. a fost recepționată; 

b) cererea Dvs. se află în proces de examinare; 

c) decizia pentru reexaminarea pensiei a fost aprobată. 

 
Figura 3.2 Interfața cu ,,Rezultatul solicitării” la verificarea statutului cererii depuse 

pentru reexaminarea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei. 

 

 

 

Notă! Pentru orice întrebări legate de procesul de ,,Reexaminarea pensiei pentru stagiul de 

cotizare realizat după stabilirea pensiei” puteți contacta Centrul de Apel al Casei Naționale 

de Asigurări Sociale la: 

Tel. ☎ (022) – 257- 777 (pentru apeluri naționale) 

Tel. ☎ (+373) 22 257- 777 (pentru apeluri internaționale). 

 

 

 

callto:+373%2022%20257%20777

