Casa Judeţeană de Pensii Iaşi
Nesecret

COMUNICAT DE PRESĂ

In atentia elevilor si studentilor beneficiari de
pensie de urmas
Conform prevederilor Legii263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, au dreptul
la pensie de urmaş copiii şi soŃul supravieŃuitor, dacă persoana decedată era pensionar
sau îndeplinea condiŃiile pentru obŃinerea unei pensii.
Copiii au dreptul la pensie de urmaş:



până la vârsta de 16 ani;
dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăŃământ organizată potrivit legii,
până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

Copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani au obligaŃia să prezinte adeverinŃă din care
să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2021-2022 urmează o formă de
învăŃământ organizată potrivit legii.
Potrivit prevederilor art.114 alin.2 din Legea nr.263/2010, privind sistmul unitar de
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în situaŃia copilului, beneficiar
al unei pensii de urmaş, în condiŃiile prevăzute la art.84 lit.b, care nu face dovada
continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începand cu data de 01 octombrie a
anului in curs.
Prin urmare data scadentă de depunere a adeverintelor este de 25 septembrie
2021.
În cazul nedepunerii adeverinŃei mai sus mentionate pensia de urmaş aferentă lunii
octombrie 2021 se retine de la plată potrivit procedurii.
Intrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2021 şi, în consecintă studenŃii
urmaşi, în vârstă de până la 26 de ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la
data de 25 septembrie 2021 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă
fază, aceştia au obligaŃia ca până la data menŃionată să depună la sediul instituŃiei
noastre o declaratie pe propria răspundere în acest sens.Declaratiile completate şi
semnate pot fi transmise şi electronic pe adresa cjp.iasi@cnpp.ro.
Modelul declaraŃiei se găseşte la sediul CJP Iaşi şi pe site-ul instituŃiei www.cjpiasi.ro
În cazul nedepunerii declaratiei pe propria răspundere în sensul continuării
studiilor până la data de 25.09.2021, pensia de urmaş aferentă lunii octombrie
2021 va fi reŃinută de la plată potrivit procedurii.

Studenţii urmași care au depus declaratia pe proprie raspundere au obligaŃia ca pană la
data de 25 octombrie a anului in curs să prezinte adeverinŃa in original sau
copie/electronic din care să rezulte că în anul universitar în curs, urmează o formă
de învăŃământ superior, organizată potrivit legii.
În situaŃia neprezentării adeverinŃei prin care se face dovada continuării studiilor,
intr-una din formele mentionate mai sus până la data 25 octombrie a anului in curs,
pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie 2021 va fi reŃinută de la plată conform
procedurii.
In cazul prezentarii adeverinţei prin care se face dovada continuarii studiilor, in
copie/electronic, dacă pană la data de 25 decembrie a anului in curs nu se prezintă
originalul adeverinţei, pensia de urmas pensia de urmas se suspendă cu data de
01.01.2021.
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