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2 septembrie 2020

IN ATENTIA ELEVILOR SI A STUDENTILOR
CARE PRIMESC PENSIE DE URMAS
Pentru evitarea suspendarii din plata a pensiilor de urmas incepand cu data de
01.10.2020, este obligatorie depunerea adeverintei de elev/student, la Casa
Judeteana de Pensii Arges, la urmatoarele termene:
1. Pentru copiii care au varsta peste 16 ani si urmeaza o forma de invatamant (liceu
zi/seral sau scoala postliceala), adeverinta de elev, insotita de un cupon de pensie
si copia actului de identitate a copilului urmas sau a tutorelui, unde este cazul, din
care rezulta ca in anul scolar 2020 – 2021 urmeaza o forma de invatamant
organizata conform legii, eliberata dupa inceperea anului scolar, va fi depusa pana
la data de 23.09.2020.
In cazul nedepunerii acestei adeverinte, pensia de urmas aferenta lunii octombrie
2020 se retine de la plata.
2. Studentii urmasi, in varsta de pana la 26 de ani, au obligatia ca pana la data de
23.09.2020 sa depuna o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca isi
continua studiile in anul universitar 2020 – 2021, insotita de un cupon de pensie si
copia actului de identitate a copilului urmas sau a tutorelui, unde este cazul.
Modelul Declaratiei oate fi descarcat de pe site-ul institutiei, rubrica “acte si
formulare necesare”.
Dupa inceperea anului universitar, pana la data de 23.10.2020, acestia au obligatia
de a depune adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte ca
urmeaza o forma de invatamant superior in anul universitar 2020 – 2021, insotita de
un cupon de pensie si copia actului de identitate a copilului urmas sau a tutorelui,
unde este cazul.
In situatia in care studentii urmasi nu depun declaratia pe propria raspundere in
sensul continuarii studiilor pana la data de 23.09.2020, pensia de urmas aferenta
lunii octombrie 2020 va fi retinuta de la plata.
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In situatia in care studentii urmasi nu vor depune adeverinta prin care se face
dovada continuarii studiilor pana la data de 23.10.2020, pensia de urmas aferenta
lunii noiembrie 2020 va fi retinuta de la plata.
Pensiile retinute de la plata, se vor plati in luna urmatoare prezentarii documentelor
solicitate, cu acordarea retroactiva a drepturilor suspendate.
Din motive de siguranta medicala, legate de prevenirea raspandirii si infectarii cu
COVID–19, precum si in scopul eficientizării activității depunerii acestor documente si a
reducerii timpului de așteptare, recomandam ca aceste documente sa fie transmise
prin e-mail la adresa relatii@cjparges.ro, prin fax la nr.0248.218.560 sau prin Posta
Romana SA.
Aida Ionela ENACHE
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