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Dosar de pensie nr. _____________  
 
 
  

DECLARATIE 
 
 

Subsemnatul / (subsemnata) ________________________________________________, 
beneficiar/ă al/a unei de pensii de urmaş, născut(ă) la data de ___ / ___ /__________, 
cetăţean    român,    domiciliat   în localitatea ________________________________,    
strada ________________________________,   nr.___, bloc_____, scara ____, ap.____, 
judeţul _________________ identificat(ă) cu BI / CI seria ______, nr.  ______________, 
eliberat(ă) de __________________________, telefon _________________, cunoscând 
consecinţele falsului în declaraţii conform prevederilor art. 326 Cod Penal, "Declararea 
necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane sau unei unităţi în care aceasta 

îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine 

sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaraţia făcută 

serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă", declar prin prezenta că:  
 
Voi urma o formă de învăţământ superior, organizată potrivit legii, în anul universitar 
2022 - 2023 în cadrul ____________________________________________________ 
_________________________________________ (denumirea unităţii de invăţământ).  
 
Totodată, mă oblig, ca dupa data începerii anului universitar (01.10.2022), dar nu mai 
târziu de data de 25 octombrie 2022, să depun / transmit în original adeverința prin 
care fac dovada continuării studiilor pentru anul universitar 2022 - 2023.  
 
Înțeleg ca prezenta declarație să o folosesc pentru încasarea drepturilor de pensie de 
urmaț în luna octombrie 2022.  
 
Data,              Semnatura,  
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