
“1. CONDITIIlE LEGALE DE ACORDARE A AJUTORULUI DE DECES, PRECUM 

SI A DREPTURILOR BANESTI CUVENITE SI NEINCASATE DE CATRE DECEDAT, 

AFERENTE LUNII DECESULUI SAU ANTERIOARE ACESTEIA 

 In conformitate cu prevederile art.125 al Legii nr.263/2010, privind 

sistemul unitar de pensii publice: 
    (1) 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. 

    (2) Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice 

mijloc de probă admis de lege. 

 

 In privinta acestor aspecte, HG nr.257/2011, privind 

aprobarea Normelor de aplicare ale legii nr.263/2010, vine cu 

precizari suplimentare:  
ART. 108  

În cazul decesului asiguratului sau al 

pensionarului, ajutorul de deces se achită unei 

singure persoane, care dovedeşte cu documente că a 

suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care 

poate fi, după caz: 

    a) soţul supravieţuitor; 

    b) copilul; 

    c) părintele; 

    d) tutorele; 

    e) curatorul; 

    f) oricare altă persoană. 

    ART. 109 

    (1) Dovada că au fost suportate cheltuielile 

ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare 

în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria 

răspundere a solicitantului ajutorului de deces. 

    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul 

persoanelor prevăzute la art. 108 lit. f), dovada că 

au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se 

face prin înscrisuri doveditoare în acest sens sau 

prin declaraţie pe propria răspundere autentificată. 

 

 

     (3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin 

legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai 

mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut la 

art. 33 alin. (5). 

 

 De asemenea, acelasi act normativ prevede, la art.126 faptul ca: 



  
    (1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces 

în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat 

sau pensionar la data decesului. 

    (2) Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi: 

    a) soţul; 

    b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în 

plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare 

familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă 

studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 

de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de 

vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea 

vârstelor menţionate; 

    c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. 

    (3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie 

reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art. 125 alin. (3). 

 

 Termenul in care se onoreaza o solicitare de acordare a unui ajutor de 

deces, precum si institutia careia ii revine sarcina achitarii acestuia sunt 

prevazute de catre art.129: 

 
(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la 

solicitare de: 

    a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la 

art. 6 alin. (1) pct. I (adica asiguratul in baza unui contract 

individual de munca), II şi V, respectiv al unui membru de familie 
al acestuia; 

    b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru 

şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de 

familie al acestuia; 

    c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii 

sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului 

prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), respectiv al 

unui membru de familie al acestuia. 

(2) În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de 

pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat 

anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces 

se achită de casa teritorială de pensii la care se află în 

evidenţă. 

 

ART. 130 

    (1) Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau 

mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta. 

    (2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor 

justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, 

calculat de la data decesului, (adica de 3 ani!) 

    (3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. 

(1) se achită la nivelul cuvenit la data decesului. 

 



 

 

In cazul in care persoanei decedate i se cuvin drepturi banesti (pensie 

sau indemnizatii aferente lunii decesului sau anterior acesteia), posibilitatea 

legala de incasare a acestora este prevazuta de catre art.120: 

 
    (1) Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia 

pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi 

restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se 

plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în 

lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului 

comun. 

    

    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul 

termenului general de prescripţie (adica 3 ani, termen ce curge 

de la data decesului!)” 

 

 

2. ACTE NECESARE RIDICARII AJUTORULUI DE DECES, PRECUM SI A 

ULTIMELOR DREPTURI CUVENITE PERSOANEI DECEDATE (conform art. 80 si 113 

din HG nr.257/2011) 

 

    Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor 

documente: 

    a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit 

modelului prevăzut în anexa nr. 11; 

    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). 

 

Actele necesare în vederea acordării sumelor cuvenite si 

neincasate sunt, după caz: 

    - cerere (anexa nr. 9); 

    - certificatul de deces, în original şi în copie; 



    - actul de identitate al solicitantului (original şi în 

copie); 

    - acte de stare civilă ale solicitantului, din care să 

rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie); 

    - certificatul de moştenitor (original şi copie); 

    - copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după 

caz.” 

 


