MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

CASA DE PENSII SECTORIALĂ

COMUNICAT
CASA DE PENSII SECTORIALĂ M.A.I. APROAPE DE BENEFICIARII
DREPTURILOR DE PENSIE
Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați
în evidența proprie cu privire la faptul că, începând cu luna APRILIE, timp de 6 luni, pe
taloanele aferente plăților drepturilor de pensie, este afișat un cod format din litere și cifre.
Cu acest cod, beneficiarii drepturilor de pensie, aflați în evidența Casei de Pensii
Sectoriale a MAI, vor putea să-și creeze un cont personal, la adresa
www.casapensii.mai.gov.ro/online, prin intermediul căruia, vor putea avea acces la
următoarele tipuri de informații:
Informații generale:
 Număr decizie de pensie;
 Data trecerii în rezervă/retragere, încetarea raporturilor de
serviciu;
 Data deschiderii drepturilor de pensie;
 Vechime cumulată din ultima decizie de pensie;
 Procent vechime valorificat, inclusiv pensie suplimentară din
ultima decizie de pensie;
 Ordinul Meritul Militar din ultima decizie de pensie;
 Unitatea trecerii în rezervă/retragere, încetarea raporturilor de
serviciu;
 Adresa de domiciliu;
 Adresa de corespondență;
Informații privind plata drepturilor:
 Pensia și celelalte drepturi încasate pe ultimii 3 ani;
 Modul de plată a pensiei cu variantele “cont bancar – numele
băncii” sau “Poșta Română”;
 Rețineri: tipul de debit, debitul initial, plata, debitul final,
numele creditorului;
 Starea la zi:
a. În plată;
b. Suspendat;
c. Încetat.

Alte informații:
 Deciziile medicale, gradul și valabilitatea, unde este cazul;
 Handicap, gradul și valabilitatea, unde este cazul;
 Primitor, cu indicarea calității și termenul de valabilitate;
Ghidul pentru crearea contului se află aici.
Actualizarea informațiilor existente în contul pensionarului se efectuează lunar în
ultima zi lucrătoare a lunii, pentru luna următoare, cu toate informațiile dedicate.
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Ghid
pentru crearea contului personal al beneficiarilor drepturilor de pensie

1. apăsarea butonului ”înregistrare cont nou”
2. introducerea unei adrese de mail valide și la care puteți avea acces numai
dumneavoastră
3. introducerea unei parole care trebuie să conțină minim 8 caractere din care o literă
mare și o cifră
4. acceptarea prin bifarea căsuțelor corespunzătoare ”Termenilor și condițiilor” și ”
Politica de Confidențialitate și Prelucrarea datelor cu caracter personal.”
5. apăsarea butonului ”înregistrare”
6. confirmarea adresei de mail prin apăsarea link-ului transmis în mod automat pe
aceasta. Aici vă rugăm să vă uitați și în căsuța aferentă ”Spam”
7. în pagina nou deschisă sau după autentificare veți introduce codul aflat pe mandatul
poștal și data trecerii în rezervă a titularului din ultima decizie de pensie.
Ultima operațiune va putea fi efectuată de maximum 5 ori într-o zi, reluarea ei va fi
posibilă următoarea zi.

