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ÎN ATENȚIA ELEVILOR ȘI STUDENŢILOR BENEFICIARI AI UNEI PENSII DE URMAȘ 

 
 
 

               În conformitate cu prevederile art. 84 lit. b) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de 

urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la 

terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani. 

Având în vedere prevederile legale : 

 

A. Elevii urmaşi, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de  25 

septembrie 2022, adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2022 – 2023, urmează o formă de 

învățământ organizată potrivit legii. 

!!! În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține 

de la plată. 

B. Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz: 

➢ să transmită/depună la sediul caselor teritoriale de pensii  - până la data de 25 

septembrie 2022 - o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor; 

În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2022, pensia aferentă lunii 

octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii. 

➢ să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2022 - 

adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2022-2023, urmează o 

formă de învățământ superior, organizată potrivit legii; 

!!! În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2022 a adeverinței în original, pensia de 

urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată. 

Succes în noul an scolar! 
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