
ACTE NECESARE pentru obţinerea ajutorului de deces: 

► În cazul în care decedatul era pensionar: 
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces; 
– cupon pensie decedat; 
– certificat de deces (original şi copie); 
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului 
ajutorului de deces; 
– actul de identitate al solicitantului (copie); 
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după 
caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar ( copie). 

► În cazul în care decedatul era asigurat în sistemul public de pensii: 
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces; 
– certificat de deces (original şi copie); 
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului 
ajutorului de deces; 
– actul de identitate al solicitantului (copie); 
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după 
caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (copie); 
–  calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, la data decesului,  va fi verificata de catre 
institutia noastra; 
► În cazul în care decedatul nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, dar un membru 
de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă) era asigurat în sistemul public de pensii: 
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces; 
– certificat de deces (original şi copie); 
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului 
ajutorului de deces; 
– actul de identitate al solicitantului (copie); 
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după 
caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (copie); 
– calitatea de asigurat în sistemul public de pensii al membrului de familie,  la data decesului, va fi 

verificata de catre institutia noastra 

 ► În cazul în care decedatul era membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă), care 
nu a avut un drept propriu de asigurări sociale şi s-a aflat în întreţinerea solicitantului 
pensionar: 
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces; 
– cupon pensie solicitant; 
– certificat de deces (original şi copie); 
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului 
ajutorului de deces; 
– actul de identitate al solicitantului (copie); 
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după 
caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (copie); 
– declaraţie că solicitantul l-a întreţinut pe decedat. 
Se vor prezenta următoarele documente, după caz: 
– act 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 (original); 
– adeverință care să certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 
26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original). 
În situația în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 
ani, ajutorul de deces se acordă cu condiția prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul 



expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă și data ivirii 
acesteia. 

PENSIA pe luna decesului : 

Beneficiari : 
Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, prevăzute în art. 120 alin. (1) din lege, se 
plătesc: 
a) soţului supravieţuitor; 
b) copiilor; 
c) părinţilor; 
d) în lipsa acestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun. 
 
ACTE NECESARE pentru obţinerea sumelor neincasate de catre pensionarul decedat: 
Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz: 
- cerere (anexa nr. 9); 
– certificatul de deces, în copie; 
– actul de identitate al solicitantului (copie); 
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (copie); 
– certificatul de moştenitor (copie); 
– copia cuponului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz. 

 

 

 

 


