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DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul(a)_____________________________________________fiul (fiica)lui______________ şi al______________, 

născut(ă) la data de________________, în____________________, domiciliat (ă) 

în_______________________________________________________, posesorul Cărții de Identitate seria_____, nr. 

_________, eliberat de ____________________ la data de_____________________, student(ă) la FACULTATEA 

DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, program de studii _______________________________, anul _____, 

grupa________, declar următoarele: 
 

A. COMPONENŢA FAMILIEI (din care fac parte) şi numărul total de membri (care se iau în calcul 
pentru acordarea ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare - 2020):  

1. Prenumele fraţilor / surorilor (preşcolari, elevi, studenţi):  _____________________ 

                        _______________________ 

 2. Numele şi prenumele soţiei: _________________________________ 

 3. Numele şi prenumele copiilor: _________________________________. 

 Numărul total al membrilor de familie (incluzând şi subsemnatul): ________________. 
 

B. VENITUL BRUT TOTAL PE FAMILIE, martie 2020 este _____________________________,  care 
cuprinde următoarele venituri: 
 

 1. Salariul brut pentru luna martie 2020:  __________________ lei/lună 

 2. Pensie luna martie 2020 (cupon de pensie):  __________________ lei/lună 

 3. Venituri din spaţii proprii închiriate:  __________________ lei/lună 

 4. Venituri din asociere la societăţi cu capital            __________________ lei/lună 

      privat (inclusiv dividente):             

 5. Venituri din agricultură:             __________________ lei/lună 

 6. Alte venituri realizate de familie:            __________________ lei/lună 

(acte eliberate de organele Administraţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului de Stat, de la 
locul de domiciliu al părinţilor, susţinătorilor legali ai studentului - dacă este orfan) 
 
 

C.  VENITUL BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE este: __________________lei/lună 
  
Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele acte: __________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________. 
  

Declar pe propria  răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea veniturilor 
sau declararea falsă a acestora atrage după sine pierderea calităţii de student, restituirea ajutorului încasat 
şi suportarea consecinţelor legale, care este titlu executoriu împotriva mea în cazul obţinerii  fără drept a 
ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare pentru anul  2020. 

 
 

 Data__________________   Semnătura____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnă Decan, 

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, 

student(ă) la FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, program de 

studii  _________________, anul ____, grupa ________, vă rog să-mi aprobaţi 

acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării unui 

calculator  pentru anul 2020. 

 Menţionez că la sfârşitul anului precedent/sem.I am obţinut 

media _________ şi am acumulat un nr. de ________ credite. 

 

 

Codul numeric personal este: 

             

 

 

 

Data_______________   Semnătura ________________ 

 

 

nr. telefon:  ___________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 


