
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 

______________                 ________________________ 
 
 
 

 

 



 

DECLARAŢIE 
A CELUILALT PĂRINTE (SOŢ/SOŢIE AL/A PERSOANEI ÎNDREPTĂŢITE) 

Subsemnatul (a)  

(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

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

D. AMăLUCRATă12ăLUNIăSUCCESIVEăÎNăULTIMELEă24ăLUNI,ăANTERIORăDATEIăNAŞTERIIă
COPILULUI*?

NU DA

NU DA
ăînăUEăsauăSEE,ăElve ia

înăperioada

E.ăAMăFOSTă12ăLUNIăSUCCESIVEăDINăULTIMELEă24ăLUNIăÎNTR-UNAăDINăPERIOADELEă
ASIMILATE,ăANTERIORăDATEIăNAŞTERIIăCOPILULUI

înăperioada

Strada

eliberat de la data de

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

Jude ă

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

Localitatea
Sc.Nr.

Jude ă

PST-permis de şedere temporară

A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI:

A3.ăăADRESAăDEăREȘEDIN ăSAUăCORESPONDEN ăAăSOLICITANTULUI:

Sc. Apart.Nr. Bl. Sector
Strada

Seria NrCNP  Act identitate*

Apart.Bl.

NU

A4.  DATE DE CONTACT: Telefon

B.ăAMăREŞEDIN Aă(loculădeăşedereăobişnuit )ăÎNăAFARAăROMÂNIEI:ă

Fax
E-mail
Mobil

Localitatea

(LUNAR/DEăINSER IE)
   ăF.ăăBENEFICIEZăDEăINDEMNIZA IEăPENTRUăCREŞTEREAăCOPILULUI/STIMULENTă

NU

C. LUCREZ ÎN AFARA ROMÂNIEI: 

DA

ăînăRomânia înăperioada

  NU

înăperioada

înăperioada

Declarăurm toarele:

DAă-ăseăvaămen ionaăCODULă
perioadei asimilate conf. 
Anexei 1

A1.  DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI
Nume

Cet enie

Prenume

ă( ara)ă……………………………………………ăRomân ăăăsau

DA

Sector

 
Cunoscândă prevederileă Coduluiă penală cuă privireă laă falsulă înă declara ii,ă respectivă faptulă c ă declarareaă necorespunz toareă aă

adev ruluiă f cut ăunui organăsauăuneiă institu iiădeă stată seăpedepseşteăcuă închisoare,ădeclarăpeăproprieăr spundereăc ădateleă şiă

informa iileăprezentateăcorespundărealit ii. 

          Data                   Semn turaă 
______________                  ______________________ 

 

 



ANEXA – Perioade  asimilate Cod 

Au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul 
public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective 

 
01 

S-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea 
acordării indemnizaţiei de şomaj 

 
02 

Au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 
03 

Au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de 
muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale în baza Legii 
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată 

 
04 

Au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii 05 
Se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, 
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii 

 
06 

Nu beneficiat de concediu şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului 07 

Au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap 08 

Au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului 09 
Se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este 
aceasta definită de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

      10 

Și-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate 11 

Au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat 12 
Frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului "A doua şansă", sau, după caz, universitar la nivelul 
studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un 
domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale 

        
       13 

Au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
14 

Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea în acelaşi an calendaristic a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, 
cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere 

15 

Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii şi începerea învăţământului universitar, cursuri de 
zi, în acelaşi an calendaristic 

 
16 

Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă şi începerea în acelaşi an 
calendaristic a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere 

       17 

Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului 
postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare 
de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere 

      18 

Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi şi începerea în acelaşi 
an calendaristic a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere 

      19 

Se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, 
universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în 
vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor 

      20 

Au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat 
acordul, organizate în condiţiile legii 

 
21 

Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, 
cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire 

 
22 

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 

Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 17A, tel : 0372.777.859, e-mail : contact@dasbacau.ro 

Stimate domn / doamnă ________________________________________________________________,în calitate de solicitant al 
serviciilor sociale furnizate de instituția noastră, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră, pentru respectarea noilor reglementări 
intrate în vigoare începând cu 25 mai 2018, să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, și anume: CNP 
_______________________,  domiciliul _________ _______________________________, precum și ale minorilor (după caz) 
_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

În consecință, prin semnarea acestui consimțământ, ați luat la cunoștință că vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter 
personal în interesul dumneavoastră legitim și că aceste date vor putea fi transmise către alte organisme sau instituții publice cu atribuții 
în aducerea la îndeplinire a drepturilor sau intereselor dumneavoastră, cu respectarea legislației în vigoare.  

De asemenea vă aducem la cunoștință că puteți renunța oricând la acest consimțământ printr-o cerere scrisă adresată instituției 
noastre. 

Nu în ultimul rând, ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și  organizatorice pentru asigurarea securității datelor 
dumneavoastră personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat asupra lor. 

Pentru orice alte informații cu privire la drepturile dumneavoastră puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la 
sediul nostru sau prin e-mail la protectiadatelor@dasbacau.ro.  

Numele și prenumele       Semnătura 

 


