
CO�FIRMAREA DETALIILOR BA�CARE 
 
În vederea achitării drepturilor prin transfer bancar, casele teritoriale de pensii vor utiliza 
informaţiile bancare confirmate de beneficiarii sistemului public de pensii, după cum 
urmează: 

� În cazul persoanelor stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al 
Spaţiului Economic European, pe teritoriul Turciei sau Macedoniei, detaliile bancare 
pot fi comunicate în cadrul formularelor europene de legătură transmise de 
instituţiile de asigurări sociale de pe teritoriul statului de şedere obişnuită.  

� În cazul tuturor beneficiarilor stabiliţi în străinătate, detaliile bancare pot fi 
comunicate: 

o din iniţiativa persoanelor interesate, prin depunerea sau transmiterea, de către 
titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest 
sens, la sediul casei teritoriale de pensii, a declaraţiei de transfer în 

străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale  
� declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor 

sistemului public de pensii trebuie însoţită de:  
• un document care confirmă detaliile bancare şi de  

• o copie a actului de identitate a titularului care atestă 

domiciliul său actual/ locul de şedere obişnuită 

o din iniţiativa casei teritoriale de pensii, prin transmiterea, de către casa 
teritorială de pensii, a unui exemplar al certificatului de viaţă beneficiarul 
drepturilor căruia i se trimite un asemenea certificat având obligaţia de a-l 
restitui casei de pensii, în termenul indicat de respectiva instituţie. 

 
� IMPORTA�T!  

o DACĂ LA DOSARUL DE PENSIE NU SE AFLĂ DETALIILE BANCARE 
SAU ACESTEA AU FOST COMUNICATE CU MAI MULT DE 6 LUNI ÎN 
URMĂ, ESTE NECESAR SĂ COMUNICAŢI CASEI TERITORIALE DE 
PENSII ÎN EVIDENŢA CĂREIA SE AFLĂ DOSARUL DVS. DETALIILE 
BANCARE ACTUALE, CONFORM MODALITĂŢILOR DESCRISE MAI 
SUS. 

 

 

Serviciile bancare pe care Citibank România le va presta pentru C�PAS sunt 

următoarele: 
 

� deschiderea pentru fiecare casă teritorială de pensii de conturi curente în moneda 
naţională şi valută;  

� efectuarea schimburilor valutare ordonate de casele teritoriale de pensii; 
� instalarea, configurarea şi accesul la platforma de internet banking a Citibank România 

– CitiDirect Online Banking la nivelul fiecărei case teritoriale de pensii; 
� efectuarea de plăţi ordonate de casele teritoriale de pensii în favoarea clienţilor 

nerezidenţi. 
 
 


