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LANSARE DE CARTE LA BERIU  

La 27.08.09.  în sala La activitatea de lansare a cãrþii  au participat  primarii din zonã : 
ce poartã denumirea de „ primarul  comunei Orãºtioara de Sus , primarul  comunei  Turdaº, primarul  
Centru de documentare  ºi comunei Rapolt, primarul  comunei Mãrtineºti. 
informare „ din cadrul  Permanent în mijlocul  oamenilor  ºi a activitãþilor desfãºurate  sunt  
ªcolii Generale „ Constantin Alexandru Munteanu , primarul  municipiului Orãºtie . Cu  un deosebit respect 

Daicoviciu" Beriu , a avut loc lansarea cãrþii BERIU COORDONATE  s-a primit  prezenþa  d-lui  deputat  Iosif Veniamin  Blaga. 
MONOGRAFICE ½ , autori Petru  Baciu  Aurelia Baciu. Sponsorii  cãrþii ne-au onorat cu prezenþa .

Dorinþa  prof.  Petru Baciu de a scrie  monografia  comunei Beriu a Un spectacol  omagial ºi evocator  au încununat  activitatea  de lansare 
gãsit înþelegere ºi sprijin la primarul  comunei, Bîc Emil Moise ,care , cu a cãrþii: Pistol Petru, Andriºoiu  Felicia , Dora Ciama, Cãlin Ciama  meritã 
acordul consilierilor, a  hotãrât  redactarea  cãrþii . toatã preþuirea noastrã , au  imprimat o notã de eleganþã acestei  activitãþi.

Astfel o parte din  documentele  strânse într-o viaþã si-au  gãsit Meritã toatã admiraþia cei care au evocat  personalitatea  profesorului 
întruchiparea în aceastã carte , începutã la  cumpãna grea  dintre viaþã ºi moarte Petru Baciu , pe care-i  enumerãm : prof. Gabriel Petric, prof. Fumurescu  
, dar terminatã de soþia ºi colaboratoarea sa. S i lv ia  ,  p rof .  Miron   

Am dorit ,deci, „sã legiferez" prin aceastã carte un act  de culturã ai Simedrea.
cãrei  adevãraþi eroi sunt chiar  oamenii acestor locuri, mulþi dintre  ei  fiind  O  p r e z e n t a r e   
adevãraþi rapsozi populari, spiritualitatea având  edificiul unei tradiþii. elevatã, competentã ºi 

A scrie monografia  unui sat nu este  neapãrat  nevoie de veleitãþi  impresionantã a cãrþii a 
academice , dar presupune  neapãrat  aplecare  asupra documentelor  privitoare  f ã c u t - o  p r o f .  S i l v i a  
la viaþa satului ºi mai presus de orice sã te  identifici cu sufletul satului  , sã-i Beldiman , cunoscuta 
simþi  bãtãile chiar în sufletul tãu. A avea aceastã trãire trebuie sã fii în satul tãu meºterã în ale cuvântului .
alãturi ºi împreunã cu oamenii , sã le cunoºti graiul ºi firea , sã te naºti în casã Puterea cuvântului  
þãrãneascã , sã fii uimit de crestãturile de la  stâlpii târnaþului, de  jugul de la boi a fost preluatã de acordurile  
sau de rãzboiul de þesut. muzicii  ºi dus spre inima 

E nevoie sã fii vãzut în momentele lui liniºtite dar ºi în clipele de tuturor  participanþilor prin 
rãscruce dureroasã, când  oamenii au trebuit sã se înstrãineze  de ceea  ce  P i s to l  Pe t ru ,  Fe l i c i a   
aveau mai drag: pãmântul ºi animalele. Pãmântul  le a  luat puterea, le-a  lãsat  Andriºoiu  ( moderatoare ºi 
istovirea , dar  era  al  lui ºi îl iubea. solistã) , Dora Ciama ºi  

Satul  este urmãrit  pe cele douã coordonate : cea orizontalã sau nelipsitul  de la activitãþi  
materialã ºi cea  verticalã sau spiritualã, urmãrindu-se ce a dat satul în istoria  culturale, Cãlin Ciama.
neamului  ºi  culturii populare. Participanþii  au  

Trãim  timpuri de mari transformãri . Se schimbã portul, se schimbã apreciat aceastã activitate 
obiceiurile , s-a  modificat gospodãria þãranului  ca ºi mentalitatea  lui , culturalã iar domnul primar 
depãºeºte graniþele  în cãutarea unui  trai mai bun, uitând cã cel mai curat  , Bîc Emil Moise  ca ºi  
câºtig  se aflã în inima  omului: consilierii sãi  ºi toþi  

salariaþii primãriei  ºi a „ Dacã este  vorba, nu bogãþia  ci liniºtea  colibei  tale te face fericit ( Ioan 
ºcolii s-au implicat  activ  în Slavici).
buna reuºitã a activitãþii.Monografia  noastrã reînvie  virtuþile  þãranului  , îi  redã viaþa în  

T u t u r o r  l e  spiritul  cel mai autentic , oferã tinerilor  un cod de viaþã autentic, o cunoaºtere a 
mulþumim.   locurilor ºi a oamenilor pãstrãtori ai  tradiþiilor.

doamnei profesor BACIU AURELIA , care din iubire pentru cel alãturi de În calitate  de primar 
care a stat o viaþã, pentru soþul domniei sale, dar ºi din respect pentru noi , am  avut,zilele acestea 
toþi, a definitivat  prezenta  lucrare „ Beriu  coordonate monografice", este plãcerea de a fi gazda  unui 
un studiu amplu, care prin varietatea informaþiilor ºi prin frumuseþea eveniment deosebit pentru 
redactãrii,   este o invitaþie, pentru toþi cei care o parcurg, de a ne vizita n o i  t o þ i  :  l a n s a r e a   
meleagurile, spre a le admira frumuseþea ºi de a le valorifica potenþialul monografiei  comunei 
economic.Beriu .

Vã rog sã citiþi monografia comunei Beriu , spre a ne cunoaºte mai Datorãm  aceasta , 
bine , pe noi localnici, spre a vã familiariza  cu obiceiurile ºi datinile unui distins profesor, om 
noastre, care rãzbat  nealterat , din negura vremii, ºi de ce nu , spre a vã de culturã , care a iubit  
stabili aici, unde ospitalitatea proverbialã româneascã, se împleteºte cu nespus aceste meleaguri, 
mirificul  acestor locuri.d o m n u l u i  p r o f e s o r  

În calitate de primar vreau sã mulþumesc , de asemenea tuturor BACIU PETRU , care din 
acelora care, si-au adus direct , sau indirect contribuþia , la realizarea acestei pãcate a trecut în  nefiinþã, 
monografii. Vreau sã mulþumesc , directorului ªc. Gen. Beriu , doamnei înainte de a-ºi  vedea 
prof. S. Onescu , precum ºi sponsorilor acestui  eveniment , tuturor  finalizat , prezentul  studiu 
locuitorilor com. Beriu, precum ºi colegilor din administraþia publicã monografic. 
localã ºi judeþeanã.A d u c e m ,  n o i   

be r i en i i ,  mu l þumi r i ,  

Prof. Aurelia Baciu

Primar B'c Emil Moise

  "BERIU - COORDONATE  MONOGRAFICE":  autori Prof. Petru  Baciu ºi Prof Aurelia  Baciu
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LICITAÞIE   PUBLICÃ

Informa\ii de la Guvern  
( PNDR)  în Guvernul a decis în ºedinþa  de guvern  din 29. iulie  2009   „ 
p e r i o a d a   STANDARDE  DE COST” În  administraþia  publicã mãsura  care   face 
2 0 0 7 -  parte  din procesul de  descentralizare Ministerul Finanþelor  , Ministerul 
2013 este Administraþiei  ºi  Internelor , Ministerul  Muncii ºi  Ministerul justiþiei  au 
d e   8  termen pânã în  15 septembrie  sã lucreze  la aceste standarde , adicã sã 
m i l i a r d e  evalueze cea ce statul  considerã cã e optim  pentru  funcþionarea  ºi e 
de euro iar absolut  necesar  sã existe.
contribuþia  Adicã ce-ºi  poate permite  statul sã finanþeze   de la primãrie sub  
naþionalã 1.000  de  locuitori  pânã la un minister  cu  2.000  3000 de angajaþi , sã 
d e  l a  spunã care este  nivelul optim de funcþionare , care este personalul necesar.
bugetul  de ªeful executivului  a spus cã personalul  unei structurii din 
stat în valoare de 2 miliarde euro. În acest program  pe mãsura 322  administraþia publicã trebuie stabilit în funcþie de dimensiunea acestuia  
Renovarea ,dezvoltarea satelor îmbunãtãþirea serviciilor de bazã pentru fãcându-se diferenþieri între  o primãrie dintr-o localitate cu 1000 de 
economie ºi populaþia ruralã ºi punerea în valoare a moºtenirii rurale  locuitori ºi una care are 100.000 de locuitori.
Primãria Comunei Beriu a depus acest proiect fiind de 2,5 milioane de euro Compania Naþionalã de Investiþii a finalizat  în luna iulie 2009 în 
, proiectul urmând aºi urma etapele  de evaluare , aprobare ºi finanþare.cadrul programului „ Construcþii sãli de sport” un total de 21 sãli de 

Numãrul proiectelor depuse este de 13346 cu o valoare publicã de sport în 16 judeþe.  
5.077, 55 mil. euro , iar 3109 proiecte în valoare publicã de 1.719,71 mil. Alocarea financiarã a Uniunii Europene din Fondul European 
euro au fost  contractate în valoare  publicã totalã de 1.520,09 mil . euroAgricol pentru dezvoltarea Ruralã ( FEADR)  acordã României prin 

Ministerul Agriculturii Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale pentru 
implementarea Programului Naþional de Dezvoltarea Ruralã

Existenþa ºi  funcþionarea  caselor de ajutor reciproc  este  Membrii Casei de Ajutor Reciproc Unirea  au dreptul  sã 
atestatã documentar încã din anul  1884 ,, când sub denumirea  de „ beneficieze de  împrumuturi , dupã cum urmeazã:
cutii  frãþeºti „ au  contribuit la întrajutorarea  pãturilor  mai puþin a) Împrumuturi  care  depind de  mãrimea  fondului  social  
avute ale populaþiei. ÎMPRUMUTUL   TRADIÞIONAL

La nivel de judeþ , casele de ajutor reciproc sunt  reunite în -     se  acordã  membrilor  care au cel  puþin 3 ( trei)  luni  Uniunea  Teritorialã care le controleazã  activitatea , iar uniunile  vechime;teritoriale formeazã Uniunea  Naþionalã a C.A.R .
- suma  împrumutului poate  fi de  3-5  ori  valoarea  fondului  C.A.R. Unirea este  o asociaþie, fãrã scop  patrimonial , instituþie  social;financiarã nebancarã , înregistratã în Registrul  de Evidenþã , deschis la 
-  împrumutul se poate restitui în maxim 36  rate  lunare;B.N.R. , având  peste  7738 de membri .
- dobânda se  achitã în rate lunare , odatã cu rata  la împrumut;Numeroasele  solicitãri  ale cetãþenilor din mai multe sate ºi  
- împrumuturile se  garanteazã cu giranþi ( un girant cu venit comune, cât ºi  strategia de dezvoltare adoptatã de  consiliul  director, a 

lunar de peste 650 lei la 2.000 lei împrumut + dobândã ) sau  determinat înfiinþarea de agenþii în câteva  comune, acþiune care continuã 
cu ipoteci imobiliare;în special  în perspectivã ca prin intermediul  caselor de ajutor reciproc sã 

se deruleze într-un viitor  apropiat , credite rambursabile  sau  ÎMPRUMUTUL  EGAL CU FONDUL  SOCIAL
nerambursabile acordate fie  de guvern  fie de instituþiile  europene. - împrumutul  este egal cu fondul social  ºi se garanteazã cu  

Pentru a deveni  membru al casei  de ajutor  reciproc , solicitantul acesta;
trebuie sã completeze o cerere de înscriere , care se analizeazã ºi sã aprobã ÎMPRUMUTUL  SUPLIMENTAR  ( DE COMPLETARE)de consiliul  director , sã cunoascã ºi sã respecte statutul propriu al CAR ºi 

- valoarea acestuia nu poate depãºi  valoarea ratelor sã depunã lunar contribuþia la  fondul social, care potrivit aprobãrii 
achitate  din  vechiul împrumut.conferinþei membrilor , nu poate fi mai  micã de 5 lei ºi mai mare de 500 
ÎMPRUMUT  DE  CAPITALIZARElei.
-  se poate  acorda  numai  o singurã datã pe an , întreg  împrumut În data de 1  octombrie  2008 , CAR Unirea Deva a decis sã 

fiind  transferat în fondul social propriu al membrului , oferindu-i deschidã un punct de lucru în comuna Beriu, fapt  ce a fost posibil cu 
acestuia   posibilitatea sã acceseze un împrumut mai mare.sprijinul Primãriei  Comunei Beriu , care a pus la dispoziþia  un  spaþiu 

pentru  desfãºurarea  acestei  activitãþi , sediul punctului de lucru fiind  b) Împrumuturi care  nu depind  de fondul  social
situat  chiar ÎMPRUMUTUL  DE  URGENÞÃ lângã sediul  

-      seacordã  pentru 1,2,3, sau 4 sãptãmâni;primãriei.
- dobânda se achitã împreunã cu  rata , la  scadenþa  finalã a   L a   

împrumutului;finele  lunii  
Un interes  cu  totul aparte  au  manifestat  membrii casei de  iulie 2009 , în  
ajutor reciproc faþã e v i d e n þ e l e   

punctului  de de  dobânzile  substanþiale pe care  le-au  primit  la finele  anului trecut , 
lucru  Beriu al pentru  fondul social  deþinut, dobânzi care au  depãºit dobânda pentru  
CAR depozitele  la termen  constituite de  populaþie la  bãnci , iar faptul cã 

pentru  membrii  decedaþi , casa acordã indemnizaþii de  deces de peste  Unirea erau 
1.500 lei , a fost unanim  apreciat.înscriºi 174 de  

m e m b r i ,  Activitatea  Casei de  Ajutor  Reciproc Unirea  este  deosebit  de 
domiciliaþi pe complexã , fiind   destul de greu de oglindit în întregime , în doar câteva  
raza comunei. rânduri. De aceea , salariaþii Casei, responsabilii de agenþii comunale ºi 

împuterniciþii de  zonã vã stau la dispoziþie cu toate  detaliile.Punctul de  
lucru din Beriu  
este  deschis  
zilnic  , între  CONDUCEREAorele  9 ºi 17.

În data de 07.09. 2009  , ora 10,00  la 
Primãria  Comunei Beriu  va avea loc licitaþia 
publicã pentru  extindere reþele electrice  în satul 
Cãstãu în cadrul programului  electrificare  2007- 
2009 .

1. Proiect  de  hotãrâre  privind rectificarea bugetului  de venituri proprii ºi subvenþii pe anul 
2009 .

ªedinþa   a fost prezidatã de domnul  consilier  Stefãnie Ilie Mircea  preºedinte de 
ºedinþã , asistat  de  domnul  primar  BÎC EMIL MOISE  ºi  domnul  secretar  BRUZAN 
EUGEN - IOAN 

C.A.R  UNIREA ,  de acum  prezenta ºi în Beriu

Au început lucrãrile de 
asfaltare pe drumul 
Sibiºelului,  drumul care 
duce spre Baia ºi spre 
c a b a n a  P r i s l o p .

Lucrãri de 

asfaltare la sibiªel
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impune ca una dintre cele mai „ CASA  MEA  SE  VA NUMI 
frumoase biserici din zonã ºi judeþ.CASA DE RUGÃCIUNE  PENTRU  

Construcþia   este tip „ TOATE NEAMURILE” 
corabie” , cu altarul spre rãsãrit . 
Este ziditã în stil roman , cu 
numeroase elemente bizantine ºi  
moderne , cu arcade ºi  stâlpi  de            - MATEI  21.13 -
susþ inere într-o  îmbinare  
arhitectonicã specific.La Cãstãu  existã din cele mai  vechi 

Are lungime de 30 m , timpuri un locaº de cult ortodox  cu hramul „ 
lãþime de 8-15 m ºi înãlþime în  Stretenia” , dar  datele scrise lipsesc.
interior de 16m.Fiind o construcþie veche , ea a fost 

Din pronaos , uºa din demolatã ºi pe acelaºi loc din centrul satului 
stânga duce spre cor ºi  clopotniþã , s-a construit  actuala bisericã .Aprobarea s-a 
pe o scarã de lemn în spiral , cu 100 primit prin Înaltul  Decret de curte  cu nr. 
trepte . Interiorul  bisericii e masiv 1810 din 11 mai 1865 al Înaltului  Guvern 
ºi impresionant . El are  cele trei Regesc ºi prin  Comitetele  Naþiuni Sãteºti , 
pãrþi constitutive ; pronaos , naos  Conrad Smidt, construcþia începând la  1 
ºi altar cu trei   ferestre mari spre octombrie 1868 ºi se terminã în 6 decembrie 
nord, cu douã ferestre mari ºi una 1874.
de jumãtate spre sud , cinci Lucrãrile sunt  conduse de preotul  
geamuri  mai mici ale altarului  ºi Aron  Daniil , pânã în  1874,1 septembrie   
un geam  medalion . Iconostasul când acesta moare . Proiectul de construcþie  
sau tâmpla bisericii  e din lemn ºi aparþine ing. Iosif  Dancher, iar  construcþia 
are la mijloc Uºile  împãrãteºti  ºi este executatã de echipa zidarului Iosif  

lateral  Uºile  diaconeºti. în care preotul  pregãteºte darurile de  pâine 
Icoanele  de pe catapeteasmã ºi vin  pentru  Sfânta  Liturghie. 

sunt  aranjate  în ordine specific În  1925 sub preotul Andrei Octavian, 
ritualului ortodox . Au   fost lucrate  nepot  al preotului  Ioan  Daniil, biserica a 
de pictorul  Ioan Opriºan din Orãºtie  fost zugrãvitã de K. Smidt din Orãºtie.
în anul 1876. Acelaºi  pictor  În 1957 sub preotul  Isar Alexandru , 
consemneazã în 1876   pe dosul  biserica  a fost  electrificatã .
icoanei  Naºterea Domnului  de la În 1965  sub preotul Rãdulescu 
altar urmãtoarele : Nicodim a fost din nou reparatã ºi zugrãvitã, 
„ În anul  1874 , 5  December, s-a iar în octombrie 1965 târnositã de I.P.S. 
slujit  Sf. Liturghie în biserica  Arhiepiscop Teoctist al Aradului , devenit 
Greco- orientalã din Cãstãu , fiind mai târziu  patriarh.
preot Ion Daniil, corator  Achim  În anul  1998 Episcopul Dr. Timoteiu 
Vasiloiu , Ion Pop jude , V. Andreiu- Seviciu oficiazã slujba vecerniei alãturi de 
casier comunal, Nicolae Cãtãnici- un sobor de preoþi .
docente, Ion  Samoilescu , cantor” Din   1979 paroh la aceastã bisericã 
.(Scrisã de I.  Opriºan , pictor este Sorel  Udilã , sub pãstorirea  cãruia s-a 
Cãstãu, 1876 / II ). refãcut acoperiºul  cu þiglã , s-a vopsit turnul , 

Biserica are  hramul  „ a fost  reparatã tencuiala exterioarã , s-a 
Sfinþii Arhangheli Mihail ºi  împodobit biserica cu covoare , odoare, 
Gavril”.       icoane, prosoape ornamentale , s-au  aranjat  

În  faþa  altarului , în naos , în împrejurimile bisericii ºi casa parohialã , 
pãrþile  laterale sunt situate cele douã carul mortuar ºi garajul .
strane ºi  douã tetrapoduri pe care Turnul bisericii s-a reamenajat , s-au  
sunt expuse  icoane. În  mijlocul pregãtit pereþii  pentru picturã , în  tempera, 
altarului este Sfânta  Masã sau s-au fixat lambriuri , s-au  fixat lambriuri , s-
Pristolul pe care în timpul  liturghiei , au reamenajat ºi s-au  vopsit scaunele.
pâinea ºi  vinul  se prefac în Trupul  ºi Toate acestea au însemnat trudã, 
Sângele   lui Hristos. Tot pe Sfânta pricepere din partea preotului Sorel Udilã , 

Antoni din Orãºtie. Masã se aflã Antimisul, Evanghelia , sfeºnice  putere  de a mobiliza oamenii în jurul 
Construcþia a costat  în afarã de cu lumânãri , cruci ºi Chivotul, o bisericã în bisericii.

contribuþia  localnicilor ., suma de 12.000 miniaturã în care se pãstreazã Sfânta  Cãstãienii  au fost  ºi au rãmas  cu 
florini sumã care se plãteºte din „ Casa Cuminecãturã pentru cei grav bolnavi  ce nu multã dãruire  faþã de bisericã, dovadã sunt  
alloidalã”. pot servi la Liturghie. Chivotul  de aici a fost participarea credincioºilor  la  Sfintele  

Biserica Ortodoxã Românã din executat de cãtre Ilie Bodiºtean  din Orãºtie slujbe ºi donaþiile  fãcute.  
Cãstãu  este aºezatã pe o costiºã, este o în  1928 cu 3.400 lei. 
construcþie impunãtoare , vizibilã din orice În partea stângã a  altarului  se aflã Preot  paroh,
parte a hotarului , chiar ºi de la distanþã , se Proscomidiarul , o nisã de perete   , cu   geam           SOREL  UDILÃ    

BISERICA   ORTODOXÃ CÃSTÃU

ACHIZI|II UTILAJE NOI LA PRIM{RIA BERIU
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fotbal rural ÎN JUDEÞUL HUNEDOARA 
Gr{dini|ele

COMUNEI BERIU

SERECA

C{ST{U

SIBI:EL

Acþiunea” CUPA PRIMÃRIILOR” Ediþia  a II a 2009   care 
s-a desfãºurat cu sprijinul  Asociaþiei  Judeþene  de Fotbal  ºi a 
Consiliului Judeþean  Hunedoara a luat sfârºit  pe data de  15 august  
2009  când a avut loc finala ºi semifinala  competiþiei, gazdã fiind  
Primãria  Comunei Certejul de  Sus .

Astfel s-a jucat  finala între Primãria Ilia ºi  Primãria  
Rãchitova  meciul fiind câºtigat  de echipa din Ilia cu scorul  de 4-1, 
meciul fiind foarte echilibrat. 

Drãgoþel Gheorghe spune cã a avut onoarea ºi plãcerea  de a 
conduce  echipa  Primãriei   Beriu ºi de a juca  semifinalele competiþiei cu echipa Primãriei  Bãiþa , meci 
pe care l-am  câºtigat  cu scorul de 2-1. 

La sfârºitul  competiþiei  echipele au fost premiate 
cu cupe , tricouri ºi mingi de fotbal de cãtre organizatori.

De menþionat  faptul cã toate aceste echipe care s-
au înscris în competiþie , au dat dovadã de seriozitate ºi 
plãcerea de a juca fotbal, unele dintre ele ridicându-se la 
un nivel înalt , putând  face  faþã oricând  competiþiei 
campionatului judeþean.

De aceea îmi  doresc ca la anul  cu sprijinul  
primarului Bîc Emil Moise  ºi a Consiliului Local  sã ne 
înscriem în competiþia  Judeþeanã de fotbal.

Mulþumim tuturor celor care s-au implicat  în 
aceastã acþiune. 

ECHIPA PRIMÃRIEI  BERIU  UN ONARANT   LOC III 

Coordonator echipa de fotbal
  DRÃGOÞEL   GHEORGHE   

În   data  de  01  august  2009 s-a 
înfiinþat  Asociaþia  de Dezvoltare  
Intercomunitarã „Gemina „ Geoagiu 
care are  în   componenþa  Primãria 
Comunei  Beriu  reprezentatã prin 
primar- Bîc Emil Moise , Primãria  
Oraºului  Geoagiu  reprezentatã prin 
primar  Mariº  Simion, Primãria  
Comunei Romos  reprezentatã de  
primar Pãtrunjan Mircea , Primãria  
Comunei Turdaº reprezentatã de 
primar  Lupu Aurel , Primãria  
Comunei Rapolt  reprezentatã de  
primar Roman Octavian , Primãria  
Comunei Balºa reprezentatã de primar 
Meteºan Simion, Primãria  Comunei 
Orãºtioara de Sus reprezentatã de 
primar Bodea Viorel .

Asocierea s-a fãcut  pentru a 
obþine  finanþare pentru  promovarea  
turismului  în zonã. 

"nfiin|are  
A.D.I. Gemina
"nfiin|are  

A.D.I. Gemina

este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o Cine are dreptul la pensie de urmas?
patrime din salariul mediu brut, utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de  Daca persoana decedata era pensionar sau 
stat. Sotul supravietuitor care are dreptul la o îndeplinea conditiile pentru obtinerea unei 
pensie proprie si îndeplineste conditiile pensii, au dreptul la pensie de urmas:  A.   Copii:
prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de  pâna la vârsta de 16 ani;
urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea daca îsi continua studiile într-o forma de 
mai avantajoasa pensie.  Acte necesare:învatamânt organizata potrivit legii, pâna la 
 cerere pentru înscrierea la pensie de urmas; terminarea acestora, fara a depasi vârsta de 26 
actele de stare civila ale solicitantilor; decizia de de ani; pe toata durata invaliditatii de orice grad. 
pensie/talon de pensie (pentru cazurile în care daca aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau 
sustinatorul decedat avea calitatea de în una dintre situatiile prevazute mai sus;  B.    
pensionar); adeverinta de studii (elev sau Sotul supravietuitor:
student); cauza decesului (cu exceptia situatiilor la împlinirea vârstei-standard de pensionare, 
în care sustinatorul decedat avea calitatea de daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. 
pensionar); declaratie pe propria raspundere din Daca durata casatoriei a fost mai mica de 15 ani, 
care sa rezulte ca urmasul nu a fost condamnat dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de 
prin sentinta ramasa definitiva pentru urmas cuvenit se diminueaza cu 0,5% pentru 
infractiunea de omor sau tentativa de omor fiecare luna, respectiv 6% pentru fiecare an de 
comisa asupra sustinatorului; pentru cazurile în casatorie în minus; indiferent de vârsta, pe 
care sustinatorul decedat nu avea calitatea de perioada în care este invalid de gradul l sau II, 
pensionar sunt necesare si: carnetul de munca daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an; 
(original si copie); alte acte prevazute de lege indiferent de vârsta si de durata casatoriei, daca 
privind vechimea în munca sau vechimea în decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a 
serviciu realizata în alte sectoare de activitate; unui accident de munca, a unei boli profesionale 
livretul militar (original si copie); diploma de sau a tuberculozei si daca nu realizeaza venituri 
studii (original si copie) sau adeverinta din care lunare dintr-o activitate profesionala pentru care 
sa rezulte durata normala si perioada studiilor, asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai 
precum si certificarea absolvirii acestora; mici de o patrime din salariul mediu brut, 
pentru persoanele care au urmat utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor 
cursurile unor institutii  de sociale de stat; care nu îndeplineste conditiile 
î n v a t a m â n t  u n i v e r s i t a r  î n  prevazute de lege, pe o perioada de 6 luni de la 
strainatate este necesara dovada data decesului, daca în aceasta perioada nu 
recunoasterii acestora de catre realizeaza venituri lunare dintr-o activitate 
statul român; adeverinta privind profesionala pentru care asigurarea este 
s p o r u r i l e  s i  a d a o s u r i l e  obligatorie sau acestea sunt mai mici de o 
reglementate prin lege sau prin patrime din salariul mediu brut, utilizat la 
contractul colectiv/individual de fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de 
munca ;  adever in ta  pr iv ind  stat; care are în îngrijire la data decesului 
conditiile de munca speciale si/sau sustinatorului unul sau mai multi copii în vârsta 
deosebite; acte pentru dovedirea de pâna la 7 ani, pâna la data împlinirii de catre 
calitatii de beneficiar al Decretului-ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în 
lege nr. 118/1990, Legii nr. care nu realizeaza venituri lunare dintr-o 
341/2000 etcactivitate profesionala pentru care asigurarea 

PENSIA DE URMA:
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