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In atentia copiilor beneficiari de pensie de urmas 
 

 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si a 
Normelor de aplicare a acestora - HG nr. 257/2011, copiii au dreptul la pensie de urmas si dupa 
implinirea varstei de 16 ani, dacă aceştia urmează studiile într-o formă de învăţământ organizată 
potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fără a depăşi vârsta de 26 de ani. 
 
Potrivit dispozitiilor continute de art. 114 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, in situaţia copilului, 
beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada 
continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. 
 
Copiii urmasi in varsta de peste 16 ani au obligatia sa prezinte adeverinta din care sa rezulte ca 
in anul scolar in curs, respectiv 2018 – 2019 urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit 
legii. Data scadenta de depunere a adeverintei este 25 septembrie 2018. 
 
Intrucat anul universitar incepe la data de 1 octombrie 2018, studentii urmasi, in varsta de pana 
la 26 ani fiind in imposibilitatea prezentarii pana la data de 25 septembrie 2018 a adeverintei 
privind continuarea studiilor, intr-o prima etapa, acestia au obligatia ca pana la data mentionata 
sa depuna la Casa Judeteana de Pensii Bistrita Nasaud (sau casa de pensii unde se afla dosarul de 
pensie) o declaratie pe propria raspundere in acest sens. Ulterior, dar nu mai tarziu de data de 
25 octombrie 2018, acestia au obligatia de a prezenta adeverinta din care sa rezulte ca in anul 
universitar in curs, respectiv 2018 – 2019, urmeaza o forma de invatamant superior, organizată 
potrivit legii. 
 
In cazul nedepunerii, pana la data de 25.09.2018, a adeverintei solicitate sau a declaratiei pe 
propria raspundere in sensul continuarii studiilor universitare, pensia de urmas va fi suspendata 
incepand cu data de 1 octombrie 2018. 
 
IMPORTANT: ADEVERINTELE DE SCOLARIZARE VOR FI ELIBERATE PENTRU ANUL SCOLAR 2018 – 2019 
SI VOR FI INSOTITE DE UN CUPON DE PENSIE (COPIE SAU ORIGINAL) SI CARTEA DE IDENTITATE 
(COPIE). 
 
ADEVERINTELE DE SCOLARIZARE PENTRU PENSIILE DE URMAS SUSPENDATE VOR FI INSOTITE DE O 
CERERE DE REPUNERE, CUPON DE PENSIE (COPIE SAU ORIGINAL) SI CARTEA DE IDENTITATE 
(COPIE). 
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