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      Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecŃia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaŃie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. 
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit 
acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

 

 

DECLARAłIE 

pe propria răspundere 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata ......................................................., domiciliat(ă) în 
...................................., str............................... nr. ......., bl. ......, sc. ...., 
ap.  ..., judeŃul/sectorul ..........................., legitimat(ă) cu .......... seria ........... 
nr. .........., CNP ..........................................., beneficiar de pensie de urmaş în 
dosarul nr. .................., declar pe propria răspundere că urmez cursurile universitare 
de licenŃă/master/doctorat ale FacultăŃii ........................................................,  
din cadrul UniversităŃii ..................................., în anul .......... de studiu, în anul 
universitar 2022 – 2023.  

Mă oblig să prezint, până pe data de 24 octombrie 2022, adeverinŃa în original  din 
care să rezulte că în anul universitar 2022-2023 urmez o formă de învăŃământ superior, 
organizată potrivit legii. 

În caz contrar, îmi asum să restitui sumele încasate necuvenit. 

Am luat la cunoştinŃă de prevederile art.114 alin. (2) şi ale art.179 alin. (1) din Legea 
nr.263/2010: 

Art.84 (2)  În situaŃia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiŃiile 
prevăzute la art.84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se 
suspendă începând cu data de 01 octombrie a anului în curs.  

Art.179 (1) În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaŃii de asigurări 
sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit 
decizii de recuperare, prin care se stabileşte în sarcina beneficiarilor obligaŃia de 
restituire a acestor sume. 

Întocmită într-un exemplar, pe propria răpundere, cunoscând că declaraŃiile inexacte 
sunt pedepsite confom legii. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal din prezenta declaraŃie de 
către Casa JudeŃeană de Pensii Iaşi.  

 

Data:                                                                                                Semnătura: 



  

    

 


