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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

 

 

 

Anunț privind menținerea măsurilor cu caracter temporar referitoare la 

transmiterea certificatelor de viață 

 

Având în vedere atât faptul că, în cea mai mare parte a statelor lumii, afectate de pandemia 

provocată de coronavirusul SARS-CoV-2, se mențin restricțiile, impuse în anul 2020, privind 

circulația persoanelor și/sau accesul acestora în incinta instituțiilor (utilizându-se, în unele 

state, exclusiv, comunicarea on-line), cât și faptul că solicitanții/beneficiarii drepturilor de 

pensie din sistemul public de pensii din România, care au locul de ședere permanent pe 

teritoriul respectivelor state, sunt persoane cu grad de risc sanitar ridicat, aceștia aflându-se 

în imposibilitatea de a da curs solicitărilor caselor teritoriale de pensii din România de a 

transmite certificatele de viață, se vor menține măsurile cu caracter temporar în ceea ce 

privește acest aspect, stabilite de către Casa Națională de Pensii Publice și anume: 

•  În cazul beneficiarilor de drepturi de pensie internațională și/sau alte drepturi care se 

plătesc de către casele teritoriale de pensii, care nu și-au confirmat, până în prezent, 

existența prin transmiterea certificatului de viață, drepturile acestora vor fi achitate: 

a. fie după efectuarea unor verificări minime a existenței persoanei, prin intermediul poștei 

electronice sau al telefonului, în cazurile în care se cunosc aceste coordonate, activitate 

asigurată de funcționarii casei teritoriale de pensii prin relaționare cu beneficiarii. 

Precizăm că, și în cazul acestor demersuri, se vor respecta dispozițiile GDPR (Regulamentul 

nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date); 

 

b. fie prin valorificarea unor certificate de viață sau a unor dovezi similare acestora  

completate/emise de către orice autoritate/instituție ale cărei servicii pot fi accesate de 

beneficiari, în condițiile actuale, inclusiv poliție, spital, medic de familie, centre de 

carantină, centre de asistență și îngrijire, instituții bancare etc. 

 Certificatele de viață sau alte dovezi similare vor fi acceptate și în format scanat sau poză,  

 transmise electronic pe adresele de corespondență ale caselor teritoriale de pensii  

•  În ceea ce privește obligațiile ce revin persoanelor care au solicitat acordarea unor 

drepturi de pensie internațională – cazuri noi, în vederea punerii în plată a pensiilor 

stabilite prin decizie de admitere a cererii, casele teritoriale de pensii vor utiliza orice 

dovadă primită din partea solicitantului stabilit pe teritoriul unui stat în care se aplică 

masuri excepționale care îngrădesc exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale, 

care atestă faptul că acesta este în viață (o confirmare din parte autorităților că solicitantul 
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de drepturi de pensie este în viață, certificatul de viață completat de solicitant în partea B și 

de către orice autoritate legală în partea C, inclusiv poliție, spital, medic de familie, centre 

de carantină etc.) 

În concluzie vă comunicăm faptul că, certificatele de viață sau alte dovezi similare pot fi 

transmise, cu acordul beneficiarilor datorită datelor cu caracter personal pe care le 

conțin, electronic, în format scanat sau poză, pe adresa de corespondență electronică a 

instituției noastre - public@cjpsalaj.ro, iar adresabilitatea telefonică se poate face la nr. 

0260/622145 int. 20. 

 

CONDUCEREA CASEI JUDEȚENE DE PENSII SĂLAJ 
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