
Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin HG nr.52/2011) 

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

DI-document de identitate

P-paşaport CR-carte de rezidenţă
CI-carte de identitate CIP-carte de identitate provizorie

AGEN IA NA IONAL  PENTRU
PL I ŞI INSPEţ IE SOţIAL

pentru

CERERE

MINISTERUL MUNţII, FAMILIEI, PROTEţ IEI
SOţIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNIţE

CERTIFICARE

PRIMAR

 acordarea indemniza iei de creştere a copilului / stimulentului de inser ie /

Nr
ăRomân ăăăsauCet enie

Prenume

ă( ara)ă……………………………………………
SeriaCNP  Act identitate*

Subsemnatul/a

A. Acest capitol al cererii se completează de către solicitant. Dacă solicitantul este persoana îndreptăţită sau

reprezentantul familiei, datele se vor completa la Cap. C. 

Doamn  / Domnule director al A.J.P.I.S.
indemniza iei lunare  / sprijinului lunar şi aloca iei de stat pentru copii

Jude ă
Sector

Pentru

A5.  DATE DE CONTACT: Telefon

Strada

A3. SOLICITANTULăAREăREŞEDIN Aă(loculădeăşedereăobişnuit )ăÎNăAFARAăROMÂNIEI:ă
ara

Localitatea

A4.ăăADRESAăDEăRE EDIN ăSAUăCORESPONDEN ăAăSOLICITANTULUI:

Sc.Nr. Bl.

E-mail
Mobil

Sc.Nr.
Jude ă

Mandatarăalăpersoaneiăîndrept ite
Reprezentantălegalăalăpersoaneiăîndrept ite
Persoan ăîndrept it

B. ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE, SOLICITANTUL POATE FI:

Apart.

Fax

PSTL-permis de şedere pe termen lung

NU DA,ăînălocalitatea

A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI:

CRP-carte de rezidenţă permanentă

Strada
SectorApart.Bl.

Localitatea

Stimaţi cetăţeni, Statul român, în conformitate cu prevederile constituţionale, doreşte să vă ajute să depăşiţi momentele

speciale prin care treceţi, dvs. şi familia dvs. Pentru aceasta vă adresăm rugămintea să citiţi cu foarte multă atenţie
formularul şi să completaţi cu sinceritate toate datele solicitate, conform indicaţiilor de mai jos.
   În cazul în care se solicită şi alocaţia de stat se va completa un singur formular.

BI-buletin de identitate PST-permis de şedere temporară

eliberat de la data de

(*)ăPentrulăcet eniiăromâni: (*)Pentruăcet eniiăstr iniăsauăapatrizi:

A1.  DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI
Nume

L.S.

 
 



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

DI-document de identitate

P-paşaport CR-carte de rezidenţă
CI-carte de identitate CIP-carte de identitate provizorie

NU DA

C. Date privind persoana îndreptăţită

Venituri din salarii si 
asimilate salariilor

Venituri din activitati 
agricole, silvicultura si 
piscicultura

 Superioare

C7. ăDAC ăESTEăPERSOAN ăCUăDIZABILITATEă*:
(se vor ataşa actele doveditoare: mandat poştal/extras de cont/decizie/adeverinţă, etc.)

Elev* ăLucr torăagricol  Independent

E-mail

NU DA,ăînălocalitatea

Localitatea

C5.  DATE DE CONTACT *:

Strada
Apart. Sector

Mobil Fax

Jude ă

Telefon

Nr. Bl. Sc.

Localitatea Jude ă

ara

C4.ăăADRESAăDEăRE EDIN ăSAUăCORESPONDEN ăăALEăPERSOANEIăÎNDREPT ITEă*:

C3.ăPERSOANAăÎNDREPT IT ăAREăREŞEDIN AăÎNăAFARAăROMÂNIEIă*:ă

PSTL-permis de şedere pe termen lung CRP-carte de rezidenţă permanentă

C2. ADRESAăDINăDOCUMENTULăDEăIDENTITATEăALEăPERSOANEIăÎNDREPT ITEă*:

Sc. Apart. Sector
Strada
Nr. Bl.

la data de

(*)ăPentrulăcet eniiăromâni: (*)Pentruăcet eniiăstr iniăsauăapatrizi:
BI-buletin de identitate PST-permis de şedere temporară

eliberat de
CNP  Act identitate* Seria Nr

C1.  DATEăPERSONALEăALEăPERSOANEIăÎNDREPT ITEă*:
Nume

Cet enie ăRomân ăăăsau ă( ara)ă……………………………………………

Prenume

 Salariat*

 Student*

ăŞomer* ăLucr torăocazional

D1.ăăSITUA IAăPROFESIONAL ăAăSOLICITANTULUIă/ăPERSOANEIăÎNDREPT ITE

C6. ăSITUA IAăŞCOLAR ă*:
ăF r ăstudii  Generale  Medii

DA

ăF r ălocădeămunc ăCasnică( ) Altele……………………………………………………..
*Se vor ataşa adeverinţe, după caz, de la unitatea şcolară, angajator, organe competente

D2.ăDAC ăLUCREAZ ăÎNăAFARAăROMÂNIEI? NU

NU

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

D5.ăDAC ăAăFOSTă12ăLUNIăSUCCESIVEăDINăULTIMELEă24ăLUNIăÎNTR-UNAăDINăPERIOADELEă
ASIMILATE,ăANTERIORăDATEIăNAŞTERIIăCOPILULUI*?

Venituri realizate in 
perioadele asimilate

Venituriădinăactivit iă
independente

D4. ăÎNăCELEă12ăLUNIăSUCCESIVEăLUCRATEăAăREALIZATăVENITURIăDIN:

înăperioadaDAă-ăseăvaămen ionaăCODULă
perioadei asimilate conf. 
Anexei 1

înăperioada

 Pensionar*

D3.ăDAC ăAăLUCRATă12ăLUNIăSUCCESIVEăÎNăULTIMELEă24ăLUNI,ăANTERIORăDATEIăNAŞTERIIă
COPILULUI*?

DA NU
ăînăRomânia înăperioada

înăperioadaăînăUEăsauăSEE,ăElve ia
-
-

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



  
 



      

    I. Persoana îndrept it  se ocup  de creştereaă şiă îngrijireaă copiluluiă i locuieşteă împreun ă cuă acesta, 

copilul nefiind încredin atăsauădatăînăplasamentăuneiăalteăpersoaneăoriăunuiăorganismăprivatăautorizatăsauă

serviciu public. 

     

    J. Cunoscând prevederile Codului penalăcuăprivireălaăfalsulăînădeclara ii,ărespectivăfaptulăc ădeclararea 

necorespunz toareăaăadev ruluiă f cut ăunuiăorganăsauăunei institu iiădeăstată seăpedepseşteăcuă închisoare,ă

declarăpeăproprieăr spundereăc ădateleăşiăinforma iileăprezentateăcorespundărealit ii. 

      

       Data           Semn turaăsolicitantului 

______________                 ________________________ 
 
 
 

 

 





23

Au beneficiat de indemnizatia lunara prevazuta la art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor 
acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si/sau de prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 132/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
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