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Anexa nr. 5 
 
Dată în fața mea: (numele și prenumele angajatului USVT)  
Semnătura:_______________  
Data:____________________  
  

DECLARAȚIE1 
  
  Subsemnatul(a) ___________________________________2, domiciliat în judeţul 
____________, municipiul/oraşul/comuna/satul _______________________________, 
strada __________________, nr. _______, bl.______, sc. _______, et. ________, ap. 
_______, telefon____________, e-mail |____________, posesor al C.I., seria __________, 
nr. ____________, student(ă) al (a) Facultăţii de 
__________________________________________, în regim __________3 programul de 
studiu ___________________________________________ în anul _________ de studiu, nr. 
matricol___________, cunoscând prevederile aer. 326 Codul penal, privind falsul în declaraţii, 
declar pe proprie răspundere următoarele4: 

 nu am obţinut, în perioada______________________5, alte venituri decât cele 
declarate şi că nu am cunoștință că membrii familiei mele / membrii familiei la care 
mă aflu în plasament au obţinut alte venituri decât cele declarate 

 nu sunt angajat 
 nu primesc pensie, indiferent de tipul acesteia 
 nu primesc ajutor de şomaj  
 nu deţin proprietăţi şi, prin urmare, nu obţin venituri din exploatarea proprietăţilor 
 nu obţin venituri din activităţi agricole  
 nu primesc alocații speciale de la bugetul de stat 
 nu obţin venituri din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie, sau 

indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă 
  nu obțin venituri din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor  
 nu beneficiez de drepturi în bani și natură din partea structurilor militare  
 nu obțin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală  
 nu obţin venituri din activităţi autorizate, nu obţin dividende, nu deţin conturi de 

economii  
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu, corespunzând realităţii şi înţeleg că Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I ” 
din Timişora are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Data ___________                                                                         Semnătura 
_____________ 
 

 
1 Declaraţia se completeaza de mână 
2 Se scriu cu majuscule numele şi prenumele  
3 Bugetat sau taxă 
4 Se bifeaza de solicitant doar acele cazuri în care se încadrează situaţia sa 
5 Se menţionează perioada de referinţă pentru calculul venitului net mediu pe membru al 

familiei   


