
Anexa nr. 1 la Normele metodologice 
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(z(z(z(z z)z)z)z) (l(l(l(l l)l)l)l) (a(a(a(a a)a)a)a)

(*)  În cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de identitate: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
BI - buletin de identitate PST - permis de şedere temporară CR - carte de rezidenţă

    - B.I.   - buletin de identitateCI - carte de identitate PSP - permis de şedere permanentă CRP - carte de rezidenţă permanentă
CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate
P - paşaport CR - carte de rezidenţă

CR - carte de rezidenţă permanentă

Reprezentant legal al persoanei îndreptăţite

Mandatar al persoanei îndreptăţite

B. ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE, SOLICITANTU L POATE FI:

Persoană îndreptăţită

Localitatea

Strada

Nr. Bl.

Telefon

Mobil Fax

Judeţ

Română   sau

Sector

Nr

E-mail

eliberat de

A2.  DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI / PERSOANEI Î NDREPTĂŢITE

Sc. Apart.

la data de

CNP

Act identitate*

Cetăţenie şi anume (ţara) …………………………………………

Seria

UE

Non UE

A1.  DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI / PERSOANEI ÎN DREPTĂŢITE

Nume

Prenume

Dl. Dna.

 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI ŞI  

PROTECŢIEI SOCIALE 
        

AGENŢIA NA ŢIONAL Ă 
PENTRU  

PRESTAŢII SOCIALE 

CERTIFICARE PRIMAR 

L.S. 
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(z(z(z(z z)z)z)z) (l(l(l(l l)l)l)l) (a(a(a(a a)a)a)a)

(*)  În cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de identitate: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
BI - buletin de identitate P - paşaport PST - permis de şedere temporară
CI - carte de identitate PSP - permis de şedere permanentă
CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate

(z z) (l l) (a a) (z z) (l l) (a a)

NU

(z z) (l l) (a a) (z z) (l l) (a a)

E1.  SITUAŢIA PROFESIONAL Ă A SOLICITANTULUI / PERSOANEI ÎNDREPT ĂŢITE

E3. DACĂ A LUCRAT ÎN ULTIMELE 12 LUNI, ANTERIOR DATEI NA ŞTERII COPILULUI*?

 Independent* Lucrător agricol*

Altele……………………………………………………………………………………………………………………………..
*Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, organe competente

NU DAE2. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI?

Fără loc de muncă

în perioadaDA - se va menţiona CODUL 
perioadei asimilate conf. 
Anexei 1

în perioada

în perioada

DA NU

(*) se ataşează adeverinţă de la angajator (cu specificarea CUI pentru România)

E4. DACĂ A FOST ÎN ULTIMELE 12 LUNI ÎNTR-UNA DIN PERIOADELE  ASIMILATE

 în România în perioada

 în UE sau SEE, Elveţia în perioada

DA

Despăr ţit în fapt

D2.  STAREA CIVIL Ă A SOLICITANTULUI / PERSOANEI ÎNDREPT ĂŢITE

Salariat* Şomer* Lucrător ocazional Pensionar*

Elev* Student*

D3.  SITUAŢIA ŞCOLARĂ A SOLICITANTULUI / PERSOANEI ÎNDREPT ĂŢITE

Altele……………………………………………………………………………………………………..

Văduv (ă)

Divor ţat (ă) Uniune consensuală

Fără studii Generale Medii Superioare

C1.  DATE PERSONALE ALE PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE*

Nume

Prenume

Dl. Dna.

CNP

Act identitate*

Cetăţenie şi anume (ţara) …………………………………………

Seria

UE

Non UE

eliberat de

C2.  DATE DE CONTACT ALE PERSOANEI ÎNDREPT ĂŢITE*

Sc. Apart.

la data de

Telefon

Mobil Fax

Căsătorit ( ă) Necăsătorit ( ă)

Judeţ

E-mail

NU

D1. SOLICITANTUL / PERSOANA ÎNDREPT ĂŢITĂ ARE REŞEDINŢA ÎN AFARA ROMÂNIEI: 

Română   sau

Sector

Nr

Localitatea

Strada

Nr. Bl.

(*) Se completează doar în situaţia în care solicitantul nu este persoana îndreptăţită 



Vă rog să aprobaţi acordarea următoarelor drepturi:Vă rog să aprobaţi acordarea următoarelor drepturi:Vă rog să aprobaţi acordarea următoarelor drepturi:Vă rog să aprobaţi acordarea următoarelor drepturi:

F. COPII:

  Indemnizaţia de creştere a copilului până la vârsta de UN AN

  Indemnizaţia de creştere a copilului până la vârsta de DOI ANI

  Stimulent de inserţie

  Alocaţia de stat pentru copii

  Indemnizaţia de creştere a copilului până la vârsta de TREI ANI (copil cu handicap) pentru

 

Părinte adoptiv   Persoană care are copilul în plasament în regim de urgenţă

Copilul este persoană cu handicap:

  Nu   Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare în gradul de handicap)

Părinte natural   Persoană care are în încredinţare copil în vederea adopţiei

Tutore   Persoană care are copilul în plasament 

Act de identitate/act doveditor * Seria Nr.

Pentru copilul sus menţionat, persoana îndreptăţită are calitatea de:

  Nu   Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare în gradul de handicap)

4. Numele şi prenumele

Cod numeric personal

Copilul este persoană cu handicap:

Tutore   Persoană care are copilul în plasament 

Părinte adoptiv   Persoană care are copilul în plasament în regim de urgenţă

Nr.

Părinte natural   Persoană care are în încredinţare copil în vederea adopţiei

Pentru copilul sus menţionat, persoana îndreptăţită are calitatea de:

1. Numele şi prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/act doveditor * Seria

2. Numele şi prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/act doveditor * Seria Nr.

Părinte natural   Persoană care are în încredinţare copil în vederea adopţiei

Pentru copilul sus menţionat, persoana îndreptăţită are calitatea de:

Copilul este persoană cu handicap:

Tutore   Persoană care are copilul în plasament 

Părinte adoptiv   Persoană care are copilul în plasament în regim de urgenţă

  Nu   Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare în gradul de handicap)

3. Numele şi prenumele

Cod numeric personal

Act de identitate/act doveditor * Seria Nr.

Pentru copilul sus menţionat, persoana îndreptăţită are calitatea de:

Părinte natural   Persoană care are în încredinţare copil în vederea adopţiei

Copilul este persoană cu handicap:
  Nu   Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare în gradul de handicap)

Tutore   Persoană care are copilul în plasament 

Părinte adoptiv   Persoană care are copilul în plasament în regim de urgenţă

  



-
(z z) (l l) (a a) (z z) (l l) (a a)

-

-
(z z) (l l) (a a) (z z) (l l) (a a)

-

-
(z z) (l l) (a a) (z z) (l l) (a a)

-

-
(z z) (l l) (a a) (z z) (l l) (a a)

-

3. Numele şi prenumele

Nr.

Părinte adoptiv   Persoană care are copilul în plasament în regim de urgenţă

Copilul este persoană cu handicap:

Act de identitate/act doveditor *

Părinte natural   Persoană care are în încredinţare copil în vederea adopţiei

Tutore

Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de:

  Da, tata în perioada

  Nu

Copilul este persoană cu handicap:   Nu   Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare)

Seria
Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de:

Părinte natural   Persoană care are în încredinţare copil în vederea adopţiei

Tutore

Copilul este persoană cu handicap:   Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare)

Cod numeric personal

  Nu

Cod numeric personal

Pentru acest copil parinţii au beneficiat de indemnizaţie de creştere/stimulent conf. OuG nr.148/2005:
  Nu   Da, mama în perioada

  Da, tata în perioada

  Persoană care are copilul în plasament 

Act de identitate/act doveditor *

Seria

  Persoană care are copilul în plasament 

Cod numeric personal

  Nu   Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare)

Nr.

4. Numele şi prenumele

  Nu

Nr.SeriaAct de identitate/act doveditor *

2. Numele şi prenumele

  Da, mama în perioada

  Da, tata în perioada

Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de:

Pentru acest copil parinţii au beneficiat de indemnizaţie de creştere/stimulent conf. OuG nr.148/2005:

Părinte adoptiv

  Nu

G1. ALŢI COPII AFLA ŢI ÎN ÎNTRE ŢINERE

  Persoană care are în încredinţare copil în vederea adopţiei

Tutore   Persoană care are copilul în plasament 

1. Numele şi prenumele

Părinte natural 

Cod numeric personal

  Persoană care are copilul în plasament în regim de urgenţă

  Persoană care are în încredinţare copil în vederea adopţiei

  Persoană care are copilul în plasament 

Copilul este persoană cu handicap:   Nu   Da (se va ataşa copie după certificatul de încadrare)

Nr.

Părinte adoptiv   Persoană care are copilul în plasament în regim de urgenţă

Părinte natural 

Pentru copilul sus menţionat, solicitantul are calitatea de:

Tutore

  Da, mama în perioada

  Da, tata în perioada

Pentru acest copil parinţii au beneficiat de indemnizaţie de creştere/stimulent conf. OuG nr.148/2005:

Părinte adoptiv   Persoană care are copilul în plasament în regim de urgenţă

Pentru acest copil parinţii au beneficiat de indemnizaţie de creştere/stimulent conf. OuG nr.148/2005:

Act de identitate/act doveditor *

  Da, mama în perioada

Seria

 



 

 

Număr cont bancar
În cont 
bancar

H. MODALITATEA DE PLAT Ă

Mandat poştal

Nume titular cont

Deschis la banca

(z z) (l l) (a a) (z z) (l l) (a a)

(lunar/de inserţie)

până la

 Nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate/indemnizaţia de creştere a copilului/stimulent

I. PERSOANA ÎNDREPTĂŢITĂ

 A beneficiat de indemnizaţia de maternitate/indemnizaţia de creştere a copilului/stimulent

(lunar/de inserţie) în perioada de la

 

 

J. Persoana îndreptăţită se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului, aceasta locuieşte împreună cu 

copilul şi care nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat 

autorizat sau serviciu public. 

 

Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea 

necorespunzătoare a adevărului f ăcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare, 

declar pe proprie răspundere că datele şi informa ţiile prezentate corespund realităţii. 

      

 

  Data          Semnătura solicitantului 

______________                 ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

DECLARAŢIEDECLARAŢIEDECLARAŢIEDECLARAŢIE    

A CELUILALT PĂRINTE A CELUILALT PĂRINTE A CELUILALT PĂRINTE A CELUILALT PĂRINTE (SOŢ/SOŢIE AL/A PERS(SOŢ/SOŢIE AL/A PERS(SOŢ/SOŢIE AL/A PERS(SOŢ/SOŢIE AL/A PERSOANEI OANEI OANEI OANEI ÎNDREPTĂŢITEÎNDREPTĂŢITEÎNDREPTĂŢITEÎNDREPTĂŢITE))))    

    

Subsemnatul (a)Subsemnatul (a)Subsemnatul (a)Subsemnatul (a)    

(*)  În cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de identitate: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
BI - buletin de identitate PST - permis de şedere temporară

    - B.I.   - buletin de identitateCI - carte de identitate PSP - permis de şedere permanentă
CIP - carte de identitate provizorie DI - document de identitate

Unde este cazul vor fi ataşate şi copii după certificate

E-mail

D. DACĂ LUCREAZĂ ÎN AFARA ROMÂNIEI: 

NU   DA

Judeţ Telefon

Mobil Fax

A.  DATE PERSONALE 

Nume
Numele înainte de căsătorie

Prenume

Dl. Dna.

Non UE

Apart. Sector

B.  DATE DE CONTACT

CNP Cetăţenie Română

Act identitate*

Sc.

UE

Localitatea

Nr

Strada
Nr. Bl.

Seria

P - paşaport

C. DACĂ ARE REŞEDINŢA (locul de şedere obişnuită) ÎN AFARA ROMÂNIEI: 

NU   DA

 

Declar următoarele: 

Beneficiez de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent (lunar/de inserţie)

Nu beneficiez de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent (lunar/de inserţie)
 
 Prin semnarea prezentei, am luat la cunoştin ţă că cele declarate sunt corecte şi complete, iar 

declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale. 

 
 
  

          Data                   Semnătura  

______________                  ______________________ 


