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C O M U N I C A T 
 

ÎN ATENŢIA ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR BENEFICIARI DE PENSIE DE URMAŞ! 
 
 

Copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia să prezinte adeverinţa din care 
să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2020 – 2021, urmează o formă de 
învăţământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinţei este 
25 septembrie 2020. 
 
În cazul nedepunerii adeverinţei menţionate, pensia de urmaş aferentă lunii 
octombrie 2020 se reţine de la plată potrivit procedurii. 
 
Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2020 şi, în consecinţă, studenţii 
urmaşi, în vârstă de până la 26 de ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la 
data de 25 septembrie 2020 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă 
fază, aceştia au obligaţia ca până la data menţionată să depună la sediul Casei 
Judeţene de Pensii Gorj o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. Modelul 
declaraţiei este ataşat la prezentul comunicat. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 
octombrie 2020, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţa din care să rezulte 
că în anul universitar în curs, respectiv 2020 – 2021, urmeză o formă de învăţământ 
superior, organizat potrivit legii. 
 
În cazul nedepunerii declaraţiei pe propria răspundere în sensul continuării 
studiilor, până la data de 25.09.2020, pensia de urmaş aferentă lunii octombrie 
2020 va fi reţinută de la plată, potrivit procedurii. Ulterior, în situaţia 
neprezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării studiilor, până la 
data de 20 octombrie 2020, pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie 2020 va fi 
reţinută de la plată, potrivit procedurii. 
 
Reamintim posibilitatea transmiterii prin mijloacele de comunicare electronică a 
adeverinţei de elev/strudent, ulterior, aceasta putând fi transmisă în original prin 
orice mijloc de transmitere poştal.  
 

CONDUCEREA, 


