„INSTRUCTIUNI REFERITOARE LA EXPORTUL IN STRAINATATE
AL PENSIILOR SI ALTOR DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE IN APLICAREA
REGULAMENTULUI 1408/1971, A REGULAMENTULUI 574/1972, A ACORDURILOR SI
CONVENTIILOR BILATERALE DE SECURITATE/ASIGURARI SOCIALE LA CARE
ROMANIA ESTE PARTE SI A LEGII nr. 19/2000”
Art. 1
Renuntarea la clauzele de resedinta (sedere obisnuita) in cazul beneficiarilor stabiliti pe teritoriul
statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu
care Romania aplica acorduri sau conventii bilaterale de securitate/asigurari sociale
In aplicarea prevederilor articolului 10 al Regulamentului nr. 1408/1971, a dispozitiilor acordurilor si
conventiilor bilaterale de securitate/asigurari sociale la care Romania este parte si care prevad exportul
prestatiilor, persoana care are dreptul la prestatii de invaliditate, de batranete sau de urmas si la ajutoare de
deces, dobandite potrivit legislatiei romane, va beneficia de aceste prestatii chiar daca resedinta sa (locul de
sedere obisnuita) este stabilita pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic
European sau pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica instrumente juridice bilaterale.
Art. 2
Renuntarea la clauzele de domiciliu in cazul beneficiarilor domiciliati pe teritoriul unui stat care nu
este membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau cu care Romania nu aplica
acorduri sau conventii bilaterale de securitate/asigurari sociale
In aplicarea prevederilor articolului 90 alin. 9 al Legii nr.19/2000, persoana care are dreptul la pensie sau la alte
drepturi banesti care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, va beneficia de aceste prestatii
chiar daca domiciliul sau este stabilit pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al
Spatiului Economic European sau cu care Romania nu aplica acorduri sau conventii bilaterale de
securitate/asigurari sociale.
Art. 3
Definitii
Termenii care sunt folositi in continuare in prezentele Instructiuni au urmatoarea semnificatie:
a. "beneficiar nerezident” desemneaza beneficiarul sistemului public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale, avand locul de sedere obisnuita (definit in legislatia romana in vigoare drept domiciliu
sau resedinta) pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau
pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica acorduri sau conventii bilaterale de securitate/asigurari
sociale care prevad exportul prestatiilor, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat care nu este membru
al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European si cu care Romania nu aplica acorduri sau
conventii bilaterale de securitate/asigurari sociale care prevad exportul prestatiilor.
Art. 4
Cheltuieli aferente platii prestatiilor
(1). Cheltuielile generate de transferul in strainatate al pensiilor si al altor drepturi de asigurari sociale si
indemnizatii prevazute de legi speciale acordate in cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale se suporta de catre beneficiari, prin diminuarea sumelor ce fac obiectul transferului, cu exceptia
situatiilor in care prevederile instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte dispun
altfel.
Art. 5
Confirmarea detaliilor bancare si a adresei de resedinta, respectiv de domiciliu
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(1). In vederea achitarii, prin transfer bancar, a prestatiilor mentionate la articolele 1 si 2 din cadrul prezentelor
Instructiuni, casele teritoriale de pensii vor utiliza informatiile bancare confirmate de beneficiarii sistemului
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, dupa cum urmeaza:
a. In cazul beneficiarilor stabiliti pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului
Economic European sau pe teritoriul statelor cu care Romania aplica sau a aplicat acorduri sau conventii
bilaterale de securitate/asigurari sociale: in cadrul formularelor de legatura transmise de institutiile de
asigurari sociale de pe teritoriul statului de resedinta (locul de sedere obisnuita);
b. In cazul beneficiarilor domiciliati pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale
Spatiului Economic European si cu care Romania nu aplica, respectiv nu a aplicat acorduri sau conventii
bilaterale de securitate/asigurari sociale: prin transmiterea la sediul casei teritoriale de pensii, a declaratiei
de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale, care constituie dovada in baza careia plata drepturilor banesti se face in
strainatate, ca urmare a optiunii titularului. Modelul acesteia este prevazut in anexa 1.
(2). Declaratia de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale se transmite la sediul casei teritoriale de pensii personal de catre titularul drepturilor
sau se depune prin mandatar desemnat cu procura speciala in acest sens, emisa conform legii, insotita de un
document care confirma detaliile bancare si de o copie a actului de identitate a titularului care atesta domiciliul
sau actual. Transmiterea declaratiei de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite si a documentelor care o
insotesc se poate face prin posta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, scanate, transmise la adresa
electronica oficiala a casei teritoriale de pensii, postate de institutia mentionata pe site-ul acesteia.
(3). Declaratia mentionata la alin. 1 lit. b. a prezentului articol poate fi utilizata si de catre beneficiarii sistemului
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale stabiliti pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene,
ale Spatiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care Romania aplica sau a aplicat acorduri sau
conventii bilaterale de securitate/asigurari sociale, in acest caz documentul care confirma detaliile bancare fiind
insotit de un act care atesta locul de sedere obisnuita.
(4). In cazul beneficiarilor nerezidenti stabiliti pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului
Economic European care nu si-au exprimat optiunea cu privire la valuta in care doresc sa primeasca drepturile
ce li se cuvin din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale platile vor fi efectuate in
Euro, cu exceptia beneficiarilor stabiliti pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in cazul
carora platile vor fi efectuate in GBP.
(5). In cazul beneficiarilor nerezidenti, stabiliti pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene
sau ale Spatiului Economic European, cu care Romania aplica sau a aplicat acorduri sau conventii bilaterale de
securitate/asigurari sociale, respectiv cu care Romania nu aplica niciun instrument juridic bilateral in domeniul
propriu de responsabilitate, care nu si-au exprimat optiunea cu privire la valuta in care doresc sa primeasca
drepturile ce li se cuvin din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale platile vor fi
efectuate in USD.
Art. 6
Utilizarea certificatului de viata ca instrument de verificare administrativa
(1). Pentru a evita efectuarea unor plati necuvenite sau catre beneficiari nerezidenti a caror situatie s-a modificat,
cu efecte asupra obligatiei casei teritoriale de pensii competente, de a achita drepturile de pensie si a altor
drepturi care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, se va utiliza certificatul de viata ca
si instrument de verificare administrativa.
(2). Se aproba modelul unic de certificat de viata, care constituie dovada pe baza careia se continua plata
drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenti ai sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,
prevazut in anexa 2.
(3). Certificatul de viata va fi transmis beneficiarilor nerezidenti in versiune bilingva, utilizandu-se, alaturi de
limba romana, o limba de circulatie internationala.
(4). Certificatul de viata va fi emis in dublu exemplar, din care unul va ramane la casa teritoriala de pensii
competenta, insotit de dovada comunicarii (confirmare de primire sau recomandata).
Art. 7
Confirmarea existentei noilor beneficiari nerezidenti
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(1). In cazul noilor beneficiari nerezidenti, daca intre data depunerii cererii de pensionare si data primei plati a
pensiei stabilite prin decizia de pensionare s-au scurs mai mult de 180 de zile calendaristice, casa teritoriala de
pensii competenta va transmite, impreuna cu decizia de pensionare, un exemplar al certificatului de viata,
urmand ca prima plata a drepturilor de pensie sa se efectueze, in acest caz, dupa primirea exemplarului
completat al certificatului, semnat si stampilat, care atesta faptul ca beneficiarul este in viata.
(2). In situatia in care beneficiarii nerezidenti au transmis, prin modalitatile prevazute la art. 5 din cadrul
prezentelor Instructiuni, detaliile bancare actuale, in perioada mentionata la alin. (1), obligatia confirmarii
existentei noilor beneficiari nerezidenti prin transmiterea unui certificat de viata se stinge.
Art. 8
Confirmarea existentei beneficiarilor nerezidenti aflati in plata
(1). Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, beneficiarul nerezident aflat in plata are obligatia de a transmite anual, pana cel tarziu la data de 31
decembrie a fiecarui an, un certificat de viata.
(2). In vederea prezentarii certificatului de viata mentionat la alin. 1, casa teritoriala de pensii competenta
transmite acestuia, la adresa sa de resedinta, respectiv domiciliu, dupa caz, in luna octombrie a fiecarui an, un
exemplar al certificatului de viata completat in Partea A, indicand data limita de transmitere a certificatului de
viata de catre beneficiar.
(3). Beneficiarul nerezident are obligatia de a completa Partea B a certificatului de viata, in fata unei autoritati
legale de pe teritoriul statului de resedinta, respectiv domiciliu, dupa caz.
(4). La solicitarea beneficiarului nerezident, autoritatea legala mentionata la alin. 3 certifica faptul ca Partea B a
certificatului de viata a fost semnata personal de titularul drepturilor, completand, in acest sens, Partea C a
certificatului.
(5). In situatia in care beneficiarul nerezident nu prezinta sau nu transmite certificatul de viata mentionat la alin.
1 – 4, in termenul stipulat la alin. 1, casa teritoriala de pensii competenta suspenda drepturile cuvenite titularului,
incepand cu luna februarie a anului in curs.
(6). Daca beneficiarul nerezident transmite certificatul de viata mentionat la alin. 1-4, dupa expirarea termenului
stipulat la alin. 1, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor
fi reluate in plata de la data suspendarii, cu respectarea termenului general de prescriptie.
Art. 9
Confirmarea detaliilor bancare si/sau adresei de resedinta, respectiv de domiciliu
Beneficiarii nerezidenti vor confirma detaliile bancare si/sau adresa de resedinta, respectiv de domiciliu, potrivit
modalitatilor prevazute in cadrul prezentelor Instructiuni ori de cate ori vor interveni modificari ale
informatiilor respective.
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