
DOCUMENTAŢIA NECESARĂ ÎN VEDEREA SOLICITĂRII AJUTORULUI DE DECES 
 
 
 

1. ÎN CAZUL DECESULUI ASIGURATULUI SAU AL UNUI MEMBRU DE FAMILIE 
AL ACESTUIA 

 

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt: 
    a) cerere tip pentru acordarea ajutorului de deces ; 
    b) certificat de deces (original şi copie); 
    c) act de identitate al solicitantului (original şi copie); 
    d) 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 (original şi copie); 
    e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de 
deces (original şi copie); 
    f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor 
sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii 
acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); 
    g) adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de 
familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de 
învăţământ organizată potrivit legii (original) ; 
    h) adeverinţă emisă de angajator din care să rezulte calitatea de 
asigurat al sistemului public de pensii la data decesului, după caz.   
 

2. ÎN CAZUL DECESULUI PENSIONARULUI SAU AL UNUI MEMBRU DE 
FAMILIE AL ACESTUIA 

 
Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt: 
    a) cerere tip pentru acordarea ajutorului de deces ; 
    b) certificat de deces (original şi copie); 
    c) act de identitate al solicitantului (original şi copie); 
    d) 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 (original şi copie); 
    e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de 
deces (original şi copie); 
    f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor 
sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii 
acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); 
    g) adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de 



familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de 
învăţământ organizată potrivit legii (original) ; 
 

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de 
ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat 
cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul 
supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa 
acestora, oricare persoană care face această dovadă. Dovada se 
poate face prin orice mijloc de probă admis de lege. 
 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1)  lit. c, din Legea nr. 
263/2010, modificată prin O.U.G. nr. 103/2017, ajutorul de deces 
se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare. 
 
Primirea cererilor privind acordarea ajutorului de deces se face 
zilnic, iar achitarea acestuia se face după următorul program: 
 
Luni, Miercuri şi Vineri – conform programului casieriei.  
 


