
PENSIONAREA ÎN AVIAȚIE 
 
Cadru legal: 
 

• LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, privind sistemul unitar de pensii publice 

• Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația 
civilă din România 

• HOTĂRÂRE nr. 581 din 21 iunie 2001, privind criteriile de încadrare a personalului navigant din 
aviaţia civilă în condiţii speciale de muncă 

 
 
Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită prin sistemul public de pensii.  
 
Articolul 6 
 
În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: 

• a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă 
 
 
Articolul 28 
 
(1) Condițiile de muncă în care se desfășoară activitatea asiguraților din sistemul public de pensii pot fi 
normale, deosebite și speciale. 
 
Articolul 30 
 
În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiții speciale sunt cele din: 
d) aviația civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1; 
 
 
În înțelesul LEGII nr. 263/2010, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 
 
Articolul 3  
 

• g) locuri de muncă în condiții deosebite - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii 
de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata 
timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente 
riscante în activitate, cu consecințe asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților; 

• h) locuri de muncă în condiții speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de 
risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puțin 
50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la 
comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave asupra securității și sănătății în muncă 
a asiguraților; 

• r) stagiu complet de cotizare - perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au 
realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie 
anticipată sau pensie anticipată parțială; 

• t) stagiu minim de cotizare - perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care 
asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei 
standard de pensionare; 

• v) vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de prezenta lege, pentru bărbați și femei, la 
care aceștia pot obține pensie pentru limită de vârstă, în condițiile legii, precum și vârsta din care 
se operează reducerile prevăzute de lege. 
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Articolul 18 
 
Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat 
în condiții deosebite sau în condiții speciale se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, 
care constituie stagii de cotizare în condiții normale, după cum urmează: 

• a) 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă; 

• b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale de muncă. 
 
Articolul 19 
 
(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asigurații datorează și/sau plătesc 
contribuții de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum și în alte țări, în condițiile 
stabilite prin acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte. 
(2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul 
public de pensii din România, precum și perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte 
țări, în condițiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care România este parte 
și/sau regulamente comunitare. 
(3) În sistemul public de pensii, obligațiile și prestațiile de asigurări sociale se achită în monedă națională. 
(4) În cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite în moneda altor țări pe teritoriul României, 
contribuțiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României din data 
stabilită pentru plata acestor drepturi. 
 
 
Articolul 55 
 

(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, 
cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează: 

• a) conform tabelului nr. 1, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în 
condiții deosebite de muncă; 

 
Articolul 56 
 
(1) Fac excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de 
cel puțin: 
 

• c) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) și e) pentru care reducerea 
vârstei standard de pensionare este de 13 ani. 

 
(2) Vârsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin. (1) nu poate fi mai mică decât: 
 

• c) 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați, ptr persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c). 
 
(3) Stagiul complet de cotizare este de: 
 

• c) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 25 de ani în locurile de muncă prevăzute 
la art. 30 alin. (1) lit. d) și e). 

 
Articolul 61 
 
(1) În situația personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, prevederile 
art. 55 alin. (1) lit. b) se aplică numai în condițiile realizării numărului minim de ore de zbor, salturi sau 
starturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2001 privind criteriile de încadrare a personalului 
navigant din aviația civilă în condiții speciale de muncă. 
 
 
 



Anexa nr. 1 
 
LISTA cuprinzând personalul navigant din aviația civilă ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiții 
speciale 
 
1. Personal navigant pe: 
a) avioane turboreactoare și turbopropulsoare de transport; 
b) avioane clasice de transport public; 
c) avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate; 
d) elicoptere și avioane utilitare; 
e) aeronave prototipuri la încercare în zbor. 
2. Echipaje de recepție în zbor a aeronavelor, instructori în școli, cursuri și aerocluburi, pe: 
a) avioane clasice; 
b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare. 
3. Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi, de serie 
4. Personal navigant de control în zbor 
5. Personal tehnic care execută recepția și controlul tehnic în zbor al aeronavelor 
6. Instructori în școli, cursuri și aerocluburi de zbor fără motor 
7. Personal de parașutism profesionist care: 
a) execută salturi din aeronavă în procesul de instrucție, antrenament sau salturi speciale; 
b) execută salturi pentru recepția parașutelor; 
c) execută salturi din turnul de parașutism; 
d) desfășoară activitatea de instructor de parașutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu 
parașuta. 
8. Însoțitori de bord 
 
 
 
au realizat un stagiu de cotizare de 25 de ani ca personal navigant în aviaţia civilă (anexa nr. 1 la lege); 

♦ reducerea vârstei standard de pensionare pentru aceste persoane este de 13 ani; 

♦ vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 50 de ani pentru femei şi 52 de ani 
pentru bărbaţi; 

♦ stagiul complet de cotizare este de 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 25 de 
ani în aceste locuri de muncă sau în aceste activități. 

 

 

 


