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                                                                                                          Anexa nr. 4 
DECLARAŢIE DE VENITURI 

 
Pentru determinarea veniturilor în vederea obţinerii dreptului de bursă socială, subsemnatul(a) 

________________________________, student la Facultatea de 
__________________________________, programul de 
studii_______________________________________________________________, în anul 
__________, declar toate veniturile obţinute de membrii familiei subsemnatului: 

 
 

1 

Venituri nete 
realizate pe 
ultimele trei luni 
(iulie, august, 
septembrie, 
respectiv, 
decembrie, 
ianuarie,februarie) 

Total, din care: ............... lei / lună
Salarii nete lunare ............... lei / lună
Pensii 

............... lei / lună 
Alocaţii de stat pentru copii
Alocaţii de plasament ............... lei / lună
Alte ajutoare primite de la stat ............... lei / lună
Venituri din concedii medicale pentru sarcină sau 
lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea 
temporară de muncă

............... lei / lună 

Venituri din închirierea unor spaţii proprii ............... lei / lună
Venituri din asociere la societăţi comerciale cu 
capital privat

............... lei / lună 

Venituri din agricultură ............... lei / lună
Alte categorii de venituri ............... lei / lună

 

2 
Numărul de 

membri ai familiei 

Total, din care: ....................  
Părinţi ....................  
Numărul fraţilor elevi ....................  
Numărul fraţilor studenţi ....................  
Numărul copiilor preşcolari ....................  
Alţi membri ai familiei ....................  

 

3 
Venituri nete realizate / membru de 
familie 

.......................................... lei / lună / persoană 

 
Pentru justificarea celor declarate, la prezenta declaraţie anexăm următoarele acte şi 

documente: 
Nr. 
crt. 

Denumirea actului, documentului 

 
 
 
 
 

 
 
Declar pe proprie răspundere că datele înscrise în prezenta declaraţie sunt reale, cunoscând că 

nedeclararea tuturor veniturilor realizate de propria familie sau declararea falsă a acestora atrage 
pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. 
 

           Data _____________                                                               Semnătura 
_________________ 


