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ANUNŢ IMPORTANT
pentru copiii pensionari de urmaş – ELEVI ŞI STUDENŢI

Copiii urmasi în vârstă de peste 16 ani au obligatia să prezinte  o ADEVERINTĂ din 
care să rezulte că în anul scolar în curs, respectiv 2020-2021 urmează o formă de 
învătământ organizată potrivit legii. 

ADEVERINTA trebuie depusă la C.J.P. Vaslui  până la data de 24 septembrie 2020.

Studentii urmasi au obligatia ca până la data de 24 septembrie 2020 să depună la 
Casa Judeteană de Pensii Vaslui o DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform 
căreia îsi continuă studiile în anul universitar 2020-2021.

Până la data de  26 octombrie 2020, studentii urmasi care au depus declaratia pe 
proprie răspundere privind continuarea studiilor  au obligatia de a prezenta 
ADEVERINTA din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2020-2021, 
urmează o formă de învătământ superior, organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii, până la data de 24.09.2020, a adeverintei de elev sau a declaratiei pe 
propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, pensia de urmaş va fi retinută de 
la plată începând cu data de 1 octombrie 2020.

Studentii urmasi care depun declaratie pe propria răspundere până la data de 24.09.2020 dar nu 
depun si adeverinta de student până la data de 26 octombrie 2020 vor fi obligati să restituie 
pensia aferentă lunii octombrie iar pensia de urmas se va suspenda începând cu data de              
1 octombrie 2020.

Adeverinţa, la care se anexează cuponul de pensie, trebuie să cuprindă, obligatoriu, următoarele 
elemente: � denumirea instituţiei de învăţământ; �  numele şi prenumele beneficiarului; � tipul de 
învăţământ; � anul de studiu 2020-2021.

Depunerea documentelor se face la Ghişeul nr. 1 – Stabiliri pensii, de luni până joi între orele   0800 –
1400 şi vineri între orele 0800 – 1200 SAU pot fi transmise si prin e-mail, dar în acest caz documentele 
originale trebuie trimise si prin postă sau predate personal, la o dată ulterioară.


