
 
 
Numele şi prenumele studentului: 
Anul de studii  
Specializarea 
Orfan/Bolnav cronic 

DECLARAŢIE DE VENITURI 
   
 Pentru a beneficia de statutul de student aflat în situaţie socială deosebită, declar toate veniturile obţinute de 
membrii familiei mele, inclusiv de către subsemnatul, în perioada mai-iulie a.c.: 

A. Venituri realizate (media pe cele 3 luni): 
1 Salarii nete   Lei/luna 

2 Pensii de bază   Lei/luna 

3 Alte ajutoare primite de la stat  Lei/luna 

4 Venituri din spaţii proprii închiriate  Lei/luna 

5 Venituri din asociere la societăţi cu capital privat (inclusiv dividende)  Lei/luna 

6 Venituri din agricultură  Lei/luna 

7 Alte venituri realizate de familie  Lei/luna 

8 TOTAL VENITURI  Lei/luna 

B. Numărul membrilor familiei (inclusiv subsemnatul): 
Din care: 
elevi  

studenţi  

preşcolari  

C. Venitul mediu pe membru de familie:  lei/lună, 

Pentru justificarea celor declarate, anexez adeverinţe sau copii legalizate (se bifează căsuţele corespunzătoare actelor 
depuse): 
 OBLIGATORIU: declaraţia de venit (tip)  
 OBLIGATORIU: adeverinţă de venit de la ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ a localităţii de domiciliu privind veniturile 

realizate de membrii familiei din profesii independente sau din cedarea folosinţei bunurilor; 
 OBLIGATORIU: declaraţie pe onoare (tip) a fiecărui membru al familiei (inclusiv studentul) că membrii familiei nu 

au realizat alte venituri decât cele declarate. 
 DACĂ ESTE CAZUL: adeverinţă de la PRIMĂRIA LOCALITĂŢII, care atestă venitul net obţinut din agricultură de către 

membrii familiei; 
 DACĂ ESTE CAZUL: adeverinţă de venit pentru fiecare dintre membrii familiei (adeverinţă de salariu net/cupon de 

pensie/şomaj/ alte documente care atestă venitul net) pe ultimele 3 luni (aprilie, mai, iunie); 
 DACĂ ESTE CAZUL: adeverinţă de elev sau de student pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor; 
 DACĂ ESTE CAZUL: certificat de naştere în copie pentru fraţii preşcolari; 
 DACĂ ESTE CAZUL: pentru cei care nu realizează venit (inclusiv pentru student), declaraţie pe onoare (tip) a fiecărui 

membru al familiei (inclusiv studentul care solicită cămin) că membrii familiei nu au realizat nici un venit în cele 3 
luni. 

Declar  pe proprie răspundere că datele inserate mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea  veniturilor sau 
declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student şi  suportarea consecinţelor legale. 
  

Data                                                                                       Semnătura 


