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ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE DECES PREVAZUT DE 

LEGEA 263/2010 

 

PENTRU PERSOANE DECEDATE 

ASIGURATE IN SISTEMUL PUBLIC LA DATA DECESULUI 

 

- Cerere pentru eliberarea ajutorului de deces si declaratie pe propria raspundere pentru 

suportarea cheltuielilor de inmormantare, completate de solicitantul ajutorului de deces, formulare 

obtinute si completate la Casa Judeteana de Pensii.  

- Carte de identitate a solicitantului de ajutor deces, in original si copie. 

- Certificatul de deces al persoanei decedate in original si copie. 

- Dovada suportarii cheltuielilor de inmormantare, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in 

original si copie (factura, chitanta). 

- Adeverinta de salariat la momentul decesului sau de incetare a contractului de munca pe motiv 

de deces, eliberata de unitatea angajatoare, pe numele persoanei decedate, in original. 

- Extras REVISAL (raport salariat), eliberat de unitatea angajatoare sau de catre Inspectoratul Teritorial 

de Munca, pe numele persoanei decedate, in original. 

 

Cuantum ajutor deces: 

Perioada decesului Cuantum ajutor deces (lei) 

Incepand cu 09.01.2020 5429 

15.03.2019 - 09.01.2020 5163 

06.01.2018 – 14.03.2019 4162 

pana la 05.01.2018 3131 
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ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA AJUTORULUI DE DECES PREVAZUT DE 

LEGEA 263/2010 

 

PENTRU PERSOANE DECEDATE 

NEASIGURATE IN SISTEMUL PUBLIC LA DATA DECESULUI 

(doar pentru rude gradul I ASIGURATE – sot/sotie, fiu/fiica) 

 

- Cerere pentru eliberarea ajutorului de deces si declaratie pe propria raspundere pentru 

suportarea cheltuielilor de inmormantare, completate de solicitantul ajutorului de deces, formulare 

obtinute si completate la Casa Judeteana de Pensii.  

- Carte de identitate a solicitantului de ajutor deces, in original si copie. 

- Certificatul de deces al persoanei decedate in original si copie. 

- Dovada suportarii cheltuielilor de inmormantare, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in 

original si copie, in original si copie (factura, chitanta). 

- Adeverinta de salariat eliberata de unitatea angajatoare, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in 

original. 

- Extras REVISAL (raport salariat), eliberat de unitatea angajatoare sau de catre Inspectoratul Teritorial 

de Munca, pe numele solicitantului de ajutor de deces, in original. 

- Documente care atesta calitatea de ruda de gradul I a solicitantului de ajutor de deces cu persoana 

decedata – certificat de nastere, casatorie, in original si copie. 

- Declaratie notariala a solicitantul ajutorului de deces  din care sa reiasa ca decedatul nu a avut venituri 

la data decesului, iar solicitantul ajutorului de deces a avut in ingrijire persoana decedata si ca a 

suportat cheltuielile de inmormantare. 

 

Cuantum ajutor deces: 

Perioada decesului Cuantum ajutor deces (lei) 

Incepand cu 09.01.2020 2715 

15.03.2019 - 09.01.2020 2582 

06.01.2018 – 14.03.2019 2081 

pana la 05.01.2018 1566 
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