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Pensia de Invaliditate 

Pentru accesarea pensiei de invaliditate, este necesar să se stabilească o invaliditate care 

duce la pierderea capacității de muncă de peste două treimi. În plus, trebuie plătite cel puțin 

5 ani de contribuții 

Indemnizația obișnuită de invaliditate ( nu trebuie confundata cu pensia de invaliditate civilă 

art 13 din Legea 118/1971) este un beneficiu economic, nereversibil, acordat salariaților și 

lucrătorilor independenți cu boli fizice sau psihice, ceea ce are ca rezultat o reducere a 

capacității de muncă de peste 2/3 . În plus, pentru a avea dreptul la prestație, lucrătorul 

trebuie să fi realizat cinci ani de contribuții , dintre care trei în perioada de cinci ani care 

precedă data depunerii cererii de pensionare. 

Cerința medico-legală 

Pentru a avea dreptul la pensia de invaliditate , potrivit art. 1 paragrafele 1 și 2 din Legea 

222/1984 , este necesar ca persoana asigurată să aibă o capacitate de muncă redusă 

permanent , din cauza unei infirmități sau a unui defect fizic sau mental, cu 2/3 . 

Cu toate acestea, trebuie subliniat că existența condiției medico-legale trebuie să fie efectuată 

în raport cu activitatea de muncă adaptată capacității asiguratului. În acest context, prin 

urmare, nu este posibilă întocmirea tabelelor pentru evaluarea invalidității civile ca bază 

pentru determinarea invalidității. Acestea din urmă , de fapt , sunt dictate de constatarea 

scăderii capacității generice de a lucra în timp ce este necesară alocația de invaliditate pentru 

a verifica scăderea capacității de muncă în locuri de muncă potrivite pentru atitudinile specifice 

asigurate  (Cass 7770/2006;. Cass. 17812/2003). 

Există dreptul chiar și în cazurile în care reducerea capacității de muncă, în măsura în care 

tocmai a declarat, pre-există în relația de asigurare , atâta timp cât a existat o creștere 

ulterioară a îmbolnăviri. În acest caz, evaluarea stării fizice a lucrătorului trebuie îndreptată 

pentru a verifica dacă există sau nu o agravare a condițiilor de sănătate după stabilirea 

raporturilor de muncă. 

Cerința contributivă 

Obligația suplimentară pentru accesarea pensiei de invaliditate este așa-numita contribuție 

efectivă. Verificarea poate trebuie realizată persoanelor asigurate care sunt membri ai 

fondului  timp de cel puțin cinci ani și că au plătit contribuții efective timp de cel puțin 5 ani 

din care 3 în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de pensionare. 

La stabilirea stagiului de cotizare eligibil, în conformitate cu articolul 37 din DPR 818/1957, 

sunt excluse  

• perioadele de absență pentru concediul parental;

• perioadele de angajare în străinătate : din afara EU  sau în țările cu care Italia nu are

încheiate acorduri de recunoaștere reciproca a stagiilor de cotizare/contribuție;

• perioadele de serviciu militar care depășesc perioada corespunzătoare serviciului

militar ;
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• perioadele de îmbolnăvire care depășesc un an,  

• perioadele de înscriere în forme obligatorii de asigurare, altele decât cele care 

înlocuiesc asigurarea de TVA pentru care se instituie un alt regim obligatoriu de 

securitate socială, în cazul în care nu generează plăți de pensii.  

În aceste situații, perioadele corespunzătoare sunt considerate neeligibile în scopul 

determinării condițiilor de stagiu. Aceasta implică faptul că intervalul de timp pentru 

determinarea perioadei de lucru de cinci ani și identificarea perioadei de contribuție de 

trei ani necesară pentru îndeplinirea condiției de stagiu trebuie să fie completată cu  o 

perioadă de timp corespunzătoare perioadei neeligibile. 

Data de la care se poate accesa 

Dreptul la pensia de invaliditate se va putea deschide  din momentul în care sunt îndeplinite 

atât cerința contributivă, cât și cerința medico-legală, începând cu prima zi după data 

depunerii cererii de pensionare. Cererea însoțită de dosarul cu documentele necesare se 

depune la instituția care gestioneze prestațiile sociale ( INPS Italia sau Casa de Pensii în 

România) de pe raza domiciliului stabil. 

Perioada de plată 

Prestația de securitate socială este recunoscută pentru o perioadă de trei ani și poate fi 

confirmată, la cererea titularului, pentru perioade de aceeași durată, în cazul în care condițiile 

medicale legale care au dat gradul de invaliditate se păstrează. Cererea de prelungire a plății 

pensiei de invaliditate trebuie depusă în termen de 6 luni de la data expirării perioadei de trei 

ani și până la 120 de zile de la data expirării. După trei perioade consecutive ( 3x3 ani), pensia 

de invaliditate este confirmată automat , fără a mai fi necesară  revizuirea. Din aceasta rezultă 

că, după cea de-a treia confirmare a invalidității, nu mai este necesară depunerea cererii de 

revizuire către INPS. 

Revizuirea 

În conformitate cu dispozițiile articolului 9 din Legea 222/1984, INPS poate , în orice moment 

(și , prin urmare , atât în primele trei termene de trei ani după confirmarea finală) , sub rezerva 

titularului serviciului să revizuiască stare de invaliditate. În mod normal, această verificare se 

referă la determinarea liberă a instituției de securitate socială. Reexaminarea, cu toate 

acestea, trebuie neapărat să fie realizată în cazul în care se constată că beneficiarul pensiei a 

realizat venituri suplimentare din activități independente sau profesionale de peste 1500 euro 

lunar. 

Valoare 

Pensia se calculează pe baza contribuțiilor efectiv plătite . Sistemul de calcul este mixt dacă a 

existat o contribuție înainte de 1996 conform regulilor generale: retribuția până în 2011 dacă 

ar fi fost creditați cel puțin 18 ani de contribuții până la 31 decembrie 1995 și contribuțiile în 

tranșe ulterioare; sau, în cazul în care au existat contribuții mai mici de 18 ani la data de 

31.12.1995, calcularea contribuției este declanșată în toate tranșele după 1 ianuarie 1996. 

Pentru asigurați după 1996, calculul este total contributiv.    
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În ceea ce privește calculul efectuat cu sistemul de contribuții , coeficientul de conversie 

corespunzător celui de - al 57 - lea an de vârstă trebuie să se bazeze pe vârsta persoanei 

asigurate inferioară celei indicate mai sus. 

Transformarea în pensionare la limită de vârstă 

La îndeplinirea condițiilor de obținere a pensiei pentru limită de vârstă, indemnizația obișnuită 

de invaliditate este transformată într-o pensie pentru limită de vârstă, cu condiția încetării 

activității de angajare. Pentru transformare nu este necesară depunerea unei cereri specifice 

. De exemplu, dacă un contribuitor/angajat atinge vârsta de 66 de ani și 7 luni, pensia de 

invaliditate va fi transformată în pensie  pentru limită de vârstă (bineînțeles trebuie îndeplinită 

și cerința de contribuție de 20 de ani).  

Compatibilitate cu piața muncii 

Pragul de invaliditate pentru validare reprezintă pierderea a două treimi din capacitatea de 

muncă. Prin urmare, beneficiarul poate continua să desfășoare o activitate productivă 

realizând venituri și, în același timp, să primească pensia de invaliditate. Cu toate acestea, dacă 

venitul obținut este de peste 4 ori mai mare decât venitul minim INPS în vigoare în FPLD 

(aproximativ 2 mii de euro), valoarea pensiei  este redusă cu 25% din beneficiul de bază. În 

cazul în care venitul realizat este mai mare de cinci ori decât venitul minim comunicat de INPS 

valoarea pensiei este redusă la 50%. 

Pensia de invaliditate poate fi acordată urmașilor ? 

Pensia de invaliditate, în caz de deces al titularului, familia sa va putea obține o pensie de 

urmaș stabilită în condițiile legii . 
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