
CARE SUNT ACTELE
NECESARE PENTRU A OBŢINE

PENSIA
DE URMAȘ

Au dreptul la pensie de urmaș copiii și soţul supravieţuitor, dacă persoana 
decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. 

Copiii au dreptul la pensie de urmaș: 
 • până la vârsta de 16 ani; 
 • dacă își continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea  
  acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani; 
 • pe toată durata invalidităţii de orice grad.

 Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinţi reprezintă însumarea drepturilor de 
urmaș, calculate după fiecare părinte. 
 Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard 
de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani. 
 Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este 
invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an. 
 Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă 
decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau 
tuberculozei și dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea 
este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie. 
 Soţul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, 
dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care 
asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie. 
 Soţul supravieţuitor care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în 
vârstă de până la 7 ani beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a 
vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru 
care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe 
economie stabilit.

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin aplicarea unui procent asupra 
punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei, în funcţie de 
numărul urmașilor îndreptăţiţi, astfel: 
 • pentru un singur urmaș - 50% 
 • pentru 2 urmași - 75% 
 • pentru 3 sau mai mulţi urmași - 100% 

Acte necesare pentru obţinerea pensiei de urmaș: 
 • cerere tip; 
 • certificatul de deces (original și copie), cauza decesului pentru susţinatorul decedat care nu are  
  calitatea de pensionar; 
 • adeverinţă de studii pentru urmașii copii peste vârsta de 16 ani;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • carnet de muncă (original și copie);
 • livret militar (original și copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului și ale urmașilor din care să rezulte gradul de rudenie cu  
  decedatul;
 • talonul de pensie al decedatului.

Cererea, împreună cu actele doveditoare, se depun de către solicitant, în 
termen de 90 de zile de la data decesulului susţinătorului sau în termen de 90 
de zile de la data îndeplinirii condiţiilor.


