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

 

  

 
ÎN ATENȚIA COPIILOR BENEFICIARI DE PENSIE DE URMAȘ PRIVIND 

DOVADA CONTINUĂRII STUDIILOR 

 

Potrivit prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările și completările ulterioare: “În situația copilului, beneficiar al unei pensii 

de urmaș, în condițiile 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.” 

Având în vedere că în prezent instituțiile de învățământ comunică electronic adeverințele prin 

care se face dovada continuării studiilor beneficiarilor de pensie de urmaș (copiii urmași în vârstă 

de peste 16 ani) și că aceștia le transmit caselor teritoriale de pensii prin aceași modalitate, 

adeverințele susamintite, transmise electronic, constituie dovada privind continuarea studiilor și 

vor fi avute în vedere la acordarea pensiei de urmaș, urmând ca beneficiarii să prezinte 

originalul până la sfârșitul anului școlar 2020-2021. 

Adeverințele prin care se face dovada continuării studiilor, trebuie să conțină număr de 

înregistrare, semnătură și ștampilă și vor fi însoțite de o copie a actului de identitate și a 

cuponului de pensie. 

În situația în care adeverința este transmisă după data de la care drepturile de pensie au fost 

reținute de la plată pe motivul netransmiterii dovezii continuării studiilor, pe lângă documentele 

mai sus menționate se va transmite/depune și o cerere de recomunicare la plată a drepturilor 

reținute. 
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