
Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material studenţilor Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca 
 ANEXA 2 

 

   
 
 

Declarație pe proprie răspundere pentru acordarea bursei de ajutor social 
 
Dată în fața mea: (numele și prenumele angajatului UAD)____________________________ 
Semnătura:____________________ 
Data:______________ 
 

Declarație 
 
Subsemnatul(a),____________________________________________,CNP____________________,
BI/CIseria_____, nr.____________ 
domiciliat  în________________________________________student(ă) al Facultății de Arte Plastice/ 
Arte Decorative și Design, specializarea____________________, anul de studiu_____, ciclu de studii 
licență/master,  
sub sancțiunea Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere următoarele: nu 
am obținut, în perioada________________________, alte venituri decât cele declarate în Anexa 1 a 
Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material studenţilor Universităţii de 
Artă şi Design din Cluj-Napoca și că nu am cunoștință că părinții mei au obținut alte venituri decât 
cele declarate; nu sunt angajat, nu primesc pensie, indiferent de tipul acesteia, nu primesc ajutor de 
șomaj, nu dețin proprietăți și, prin urmare, nu obțin venituri din exploatarea proprietăților, nu obțin 
venituri din agricultură, nu primesc alocații speciale de la bugetul de stat, venituri din concedii 
medicale pentru sarcină sau lăuzie, 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 obțin  venituri din activități autorizate, nu 
obțin dividente, nu dețin conturi de economii. 
 
Data________       Semnătura____________________ 
 
 
 
 
 
Notă 1:  
Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: „ Declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau 
unei instituții de stat, ori unei alte unități dintre cele care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, protrivit legii ori împrejurărilor, declarați făcută servește 
pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 
 
Notă 2:  
Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material studenţilor 
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca 
Art. 42  
(1) Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală şi, implicit, 
exmatricularea studentului. 
(2) Angajaţii Universităţii care favorizează obţinerea unei burse, având la bază documente fictive, vor fi 
sanctionaţi disciplinar, material sau penal, după caz. 
 
 


