
 

      CASA JUDETEANA DE PENSII BISTRITA NASAUD 

 

NOI PRECIZARI CU PRIVIRE LA ACORDAREA AJUTORULUI DE DECES, 
STABILITE PRIN O.U.G. NR. 32/2020 

 

In contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de 
protecţie socială, potrivit art. XIX din O.U.G. nr. 32/2020, in cazul solicitarii 
acordarii ajutorului de deces, documentele necesare se pot transmite atat 
prin serviciile postale, cat si electronic (prin e-mail: pensii.bistrita@cnpp.ro). 
In cazul certificatului de deces si a dovezii privind suportarea cheltuielilor 
ocazionate de deces, acestea se transmit doar in copie, nemaifiind nevoie si 
de exemplarul in original. 
 
Aceste prevederi inceteaza in termen de 60 de zile de la data incetarii starii 
de urgenta. 
 
Ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente: 
    a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 
11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările 
ulterioare; 
    b) copia certificatului de deces; 
    c) copia actului de identitate al solicitantului; 
    d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie 
cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar; 
    e) copia dovezii/declaraţiei pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile 
ocazionate de deces; 
    f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin 
care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în 
vârstă de peste 18 ani; 
    g) copia adeverinţei care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu 
vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii. 
 



ANEXA 11

 la norme


                            CERERE


             pentru acordarea ajutorului de deces


           Se aprobă               Înregistrată sub nr. ....... din .....


         .............             Viza pentru controlul financiar preventiv


          (semnătura)


             Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii ...........


    Subsemnatul(a) ..........., având codul numeric personal ........, domiciliat(ă) în ........, str. ...... nr. ........., bl. ......, sc. ......., et. ....., ap. ...., judeţul (sectorul) ......., posesor(posesoare) al(a) buletinului/cărţii de identitate seria ....... nr. ......, eliberat(ă) de ........., în calitate de ........., vă rog ca, în baza dosarului de pensie nr. ....... şi a celorlalte acte, să aprobaţi plata ajutorului de deces pentru ......, având calitatea de pensionar/membru de familie, conform certificatului de deces nr. ...... din ......, eliberat de Primăria ......... .


    Odată cu prezenta cerere depun şi următoarele acte:


    a) certificat de deces - copie şi original;


    b) act de identitate - copie şi original;


    c) documente din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile de înmormântare;


    d) cupon de pensie;


    e) adeverinţă de studii, după caz;


    f) act medical emis/vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă în cazul copilului în vârstă de până la 16 ani, după caz.


    În susţinerea cererii mele, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunile prevăzute de Codul penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale că am suportat cheltuielile ocazionate de deces, că nu am încasat şi nu voi încasa ajutorul de deces de la nicio altă unitate.


               Data ................              Semnătura


                                              ................


