
                                    

                                                                                                  
                                                                                                                                                    

          
      

 

 
                       Tel.: +4 0246 212 381  

 
      petitii.giurgiu @cnpp.ro 
      www.cjpgiurgiu.ro  
      _________________________________________________________________________________________________________________________________  
      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 
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ANUNT 

privind procedura de lucru pentru acordarea ajutoarelor de deces 

 

 

Avand in vedere Ordonanta de Urgenta nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de 

protecție social 

Incepand cu data de 1 aprilie 2020 pe toata perioada starii de urgenta cat si inca 60 de zile de la 

incetarea starii de urgenta , in conformitate cu prevederile art. XIX. – alin.1 si 2 dinordonanta de urgenta 

,ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poștale, 

fie în format electronic: 

- 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; 

-  copia certificatului de deces; 

 - copia actului de identitate al solicitantului; 
- 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; 
 - copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces 
(chitanta sicriu sau inmormantare); 
 - copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care 
l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani; 
 - copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 
26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii. 
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Date de contact : 
 
Pentru pensionari 
Nr.telefon : 0246/213057 tasta 4 sau 0246/212381 tasta 4 
Nr.fax :        0246/212388; 
Adresa e-mail:  
- cristina.racaru@cnpp.ro;anamaria.ionescu@cnpp.ro- ptr.ajutoare de deces sau alte situatii legate de 
plata pensiei 
- petitii.giurgiu@cnpp.ro – ptr.sesizari legate de plata pensiei sau alte tipuri de prestatii achitate prin casa 
de pensii 
 
Pentru asigurati/salariati 
Nr.telefon : 0246/212381 tasta 9 
Nr.fax :        0246/212388; 
Adresa e-mail:  
- luminita.rosu@cnpp.ro;ciprian.ulea@cnpp.ro pentru ajutoare de deces asigurati/neasigurati si adeverinte 
stagiu de cotizare. 
 
Nota:  
Ajutorul de deces se poate solicita in termenul de prescriptie de 36 de luni , calculate de la data decesului; 
 Modelul de cerere si declaratie se gaseste pe site-ul casei de pensii Giurgiu 
 Adresa Casei de Pensii Giurgiu :Municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu, B-dul. Independentei, Bl. 105 – 106, 
parter; 
 Ajutorul de  deces se poate achita prin mandat postal sau in contul solicitantului ( pentru plata in cont se 
impune inaintarea  extrasului  de cont) ;                              
Avem rugamintea sa mentionati pe cerere un numar de telefon pentru informatii suplimentare,daca este 
cazul . 
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