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ANEXA nr. 1 

la Normele metodologice 

 

CERERE  

�i 

DECLARA�IE PE PROPRIA R�SPUNDERE 

pentru acordarea  

indemniza�iei pentru cre�terea copilului/stimulentului �i aloca�iei de stat pentru copii 

Domnului director executiv 
 

I.  Subsemnata (ul), 

Nr. Bl. Sc. Ap.

com.; sat

Telefon Fax

E-mail

Nr.

Eliberat de sec�ia de poli�ie

Jude�ul

Actul de identitate 1,2) Seria

Sector

Numele �i prenumele

Mun./ora�

Cod numeric personal

Adresa:  Str.

V� rog s�-mi aproba�i acordarea*): 

- indemniza�iei pentru cre�terea copilului                

- aloca�iei de stat pentru copii 

- stimulentului pentru cre�terea copilului  

Doresc s� primesc aceste drepturi*): 

- la domiciliu prin mandat po�tal 

- în cont personal                                            nr.  

deschis la banca____________________________________________________________________________ 

       -      în cont de card       nr.  

 
deschis la banca____________________________________________________________________________ 

_______________________ 
1)  În cazul cet��enilor români se va specifica tipul de act de identitate: 
  - B.I.   - buletin de identitate 
  - C.I. - carte de identitate 
  - C.I.P. - carte de identitate provizorie 
2)

 Pentru cet��enii str�ini sau apatrizi: 
  - C.I. - carte de identitate 
  - L.S.T. - legitima�ie de �edere temporar� 
  - D.I. - document de identitate. 
*) Se va marca cu “X” c�su�a corespunz�toare 

               

               

CERTIFICARE PRIMAR 
 
 L.S
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Având calitatea de*): 

- p�rinte natural  

- p�rinte adoptiv 

- persoan� care are în încredin�are copil în vederea adop�iei 

- tutore 

- persoan� care are copilul în plasament  

- persoan� care are copilul în plasament în regim de urgen�� 

 

Men�ionez c�, în conformitate cu OUG nr.148/2005, sunt *): 

- persoana îndrept��it� 

- reprezentant legal al persoanei îndrept��ite 

- mandatar al persoanei îndrept��ite 

 

II. Declar pe propria r�spundere urm�toarele: 

 

A. Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul: 

Nr.Seria

Cod numeric personal 

1.   Numele �i prenumele

Act de identitate/act doveditor³

 

Nr.Seria

Cod numeric personal 

2.   Numele �i prenumele

Act de identitate/act doveditor³

 

Nr.Seria

Cod numeric personal 

3.   Numele �i prenumele

Act de identitate/act doveditor³

 

 

B. Referitor la copiii pe care îi am în între�inere: 

 

N r.Seria

C od  n um eric  p erson al 

1 .   N u m ele �i prenu m ele

A ct d e id en titate/act doved itor³

 
___________________________________________ 

3  se vor specifica datele înscrise în certificatele de na�tere ale copiilor 
Având calitatea de copil*) : 
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- Natural 

- Incredin�at în vederea adop�iei 

- Adoptat 

- Tutelat  

- Dat în plasament 

- Dat în plasament de urgen�� 

Nr.Seria

Cod numeric personal 

2.   Numele �i prenumele

Act de identitate/act doveditor³

 

Având calitatea de copil*) : 

- Natural 

- Incredin�at în vederea adop�iei 

- Adoptat 

- Tutelat  

- Dat în plasament 

- Dat în plasament de urgen�� 

Nr.Seria

Cod numeric personal 

3.   Numele �i prenumele

Act de identitate/act doveditor³

 
Având calitatea de copil*) : 

- Natural 

- Incredin�at în vederea adop�iei 

- Adoptat 

- Tutelat  

- Dat în plasament 

- Dat în plasament de urgen�� 

Nr.Seria

Cod numeric personal 

4.   Numele �i prenumele

Act de identitate/act doveditor³

 
Având calitatea de copil*) : 

- Natural 

- Incredin�at în vederea adop�iei 

- Adoptat 

- Tutelat  

- Dat în plasament  

- Dat în plasament de urgen�� 
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C. Referitor la situa�ia înainte de solicitarea drepturilor*): 

 

Men�ionez c� în ultimele 12 luni în anul anterior na�terii copilului am fost în una sau mai multe din situa�iile 

de mai jos, dup� cum urmeaz�: 
 

a. salariat/�  
 

Denumire angajator  
 
 

 
 
Cod fiscal 
 
 
b. perioade asimilate: 

- �i-a înso�it so�ul/so�ia trimis/trimis� în misiune permanent� în str�in�tate  

- beneficiar de indemniza�ie de �omaj  

- realizare perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în 

condi�iile prev�zute de actele normative cu caracter special care 

reglementeaz� concedierile colective  

 

- concedii medicale �i de indemniza�ii pentru incapacitate temporar� de 

munc�, cauzat� de boli obi�nuite sau de accidente în afara muncii  

 

- concedii medicale pentru prevenirea îmboln�virilor �i recuperarea 

capacit��ii de munc�, exclusiv pentru situa�iile rezultate ca urmare a unor 

accidente de munc� sau boli profesionale  

 

- concedii medicale pentru maternitate  

- concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav  

- concedii medicale de risc maternal  

- beneficiar de pensie de invaliditate  

- absolvent/� cursurile de zi ale înv���mântului universitar cu examen de 

licen�� sau de diplom� organizat în prima sesiune de licen�� 

 

- în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale înv���mântului 

universitar, organizat potrivit legii, 

 

- în perioada cuprins� între absolvirea cursurilor de zi ale înv���mântului 

medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licen�� �i începerea 

reziden�iatului 

 

- concediu f�r� plat� pentru a participa la cursuri de formare �i perfec�ionare 

profesional� din ini�iativa angajatorului sau la care acesta �i-a dat acordul, 

organizate în condi�iile legii 

 

- contract individual de munc� în str�in�tate, pe baza acordurilor 

guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state 

 

- întrerupere temporar� a activit��ii, din ini�iativa angajatorului, f�r� încetarea 

raportului de munc�, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau 

similare, potrivit legii 

 

- militar în termen/termen redus/ concentrat, mobilizat sau în prizonierat/ 

efectuare serviciu militar pe baz� de voluntariat 

 

- beneficiar al indemniza�iei pentru cre�terea copilului în vârst� de pân� la 2  

               
               

               
               

               



 5 

ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap  

- beneficiar al concediului �i indemniza�iei pentru cre�terea copilului cu 

handicap cu vârsta cuprins� între 3 �i 7 ani, potrivit Legii nr.448/2006, 

republicat� 

 

 

c. am realizat venituri din activit��i independente  

  

d. am realizat venituri din activit��i agricole  

 

 
 

D. Am beneficiat   DA           / NU           de indemniza�ie de maternitate          /indemniza�ie pentru cre�terea copilului  

     începând cu data de ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

E. Declar c� m� ocup de cre�terea �i îngrijirea copilului, c� acesta locuie�te împreun� cu mine �i c� nu este 

încredin�at sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public. 

 

F. Declar c� m� oblig ca în termenul prev�zut de Ordonan�a de urgen�� Guvernului nr.148/2005, s� comunic în 

scris prim�riei orice modificare a situa�iei mele cu privire la cre�terea �i îngrijirea copilului sau la realizarea de 

venituri profesionale care poate conduce la încetarea/ suspendarea/modificarea drepturilor. 

 

Cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declara�ii, respectiv declararea 

necorespunz�toare a adev�rului f�cut� unui organ sau institu�ii de stat se pedepse�te cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amend�, declar pe proprie r�spundere c� datele �i informa�iile prezentate corespund realit��ii. 

 

 

  Data           Semn�tura solicitantului 

______________                  ______________________ 
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III. DECLARA�IE A CELUILALT P�RINTE (SO�/SO�IE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE) 

 
I. Subsemnata (ul), 

 

Nr. Bl. Sc. Ap.

Adresa:  Str.

Sector

Numele �i prenumele

Cod numeric personal

 

Telefon Fax

E-mail

Nr.

Eliberat de sec�ia de poli�ie

Jude�ul

Actul de identitate 1) Seria

Localitatea

 

 
Declar urm�toarele*): 

 
   Beneficiez de indemniza�ie pentru cre�terea copilului 

   Nu beneficiez de indemniza�ie pentru cre�terea copilului 

 
 

 
 

Cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declara�ii, respectipv declararea 

necorespunz�toare a adev�rului f�cut� unui organ sau institu�ii de stat se pedepse�te cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amend�, declar pe proprie r�spundere c� datele �i informa�iile prezentate corespund realit��ii. 
 

 

 

Data                    Semn�tura  

______________                  ______________________ 
 
 


