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CERTIFICARE PRIMAR                                                                                                  ANEXA nr.1 
La Normele metodologice 

 
 
             

CERERE 
şi 

DECLARAłIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
pentru acordarea 

indemnizaŃiei pentru creşterea copilului/stimulentului şi alocaŃiei de stat pentru copii 
Domnului director  executiv 

 
I. Subsemnata (ul), 

 
Nume şi prenume                    

 
                    

 
Cod numeric personal              

 
Adresa: Str.                     

 
Nr.     Bl.         Sc.   Ap.    sector   

 
Mun./oraş                     

 
Com./sat                     

 
JudeŃul             

 
Telefon            Fax            

 
E-mail   ________________________________________________________ 

 
Actul de identitate1,2    Seria     Nr.          

 
Eliberat de secŃia de poliŃie                 

 
Vă rog să-mi aprobaŃi acordarea*) : 

- indemnizaŃiei pentru creşterea copilului 

- alocaŃiei de stat pentru copii 

- stimulentului pentru creşterea copilului 

Doresc să primesc aceste drepturi*) : 
- la domiciliu prin mandat poştal 

- în cont personal   Nr. 
 

deschis la banca____________________________________________________________________ 

                                                 
1 In cazul cetăŃenilor 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 cetăŃenii străini sau apatrizi: 
- C.I. –  carte de identitate 
- L.S.T –  legitimaŃie de şedere temporară 
- D.I. –  document de identitate 

LS 
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Având calitatea de*): 

- părinte natural  

- părinte adoptiv  

- persoană care are în încredinŃare copil în vederea adopŃiei  

- tutore  

- persoană care are copilul în plasament  

- persoană care are copil în plasament în regim de urgenŃă  

 

MenŃionez că, în conformitate cu OUG nr.148/2005, sunt*): 

- persoana îndreptăŃită  

- reprezentant legal al persoanei îndreptăŃite  

- mandatar al persoanei îndreptăŃite  

 

II. Declar pe propria răspundere următoarele: 
 

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

1. Nume şi prenume                    
 

Cod numeric personal              
 

Act de identitate/act doveditor3    Seria    Nr.         
 
 

2. Nume şi prenume                    
 

Cod numeric personal              
 

Act de identitate/act doveditor3    Seria     Nr.         
 
 

3. Nume şi prenume                    
 

Cod numeric personal              
 

Act de identitate/act doveditor3    Seria     Nr.         
 
 

B. Referitor la copiii pe care îi am în întreŃinere: 
 

1. Nume şi prenume                    
 

Cod numeric personal              
 

Act de identitate/act doveditor3    Seria     Nr.         
 

 

                                                                                                                                                                   
*) Se va marca cu “X” căsuŃa corespunzătoare 
3 se vor specifica datele înscrise în certificatele de naştere ale copiilor 
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Având calitatea de copil*): 

 

- Natural  

- ÎncredinŃat în vederea adopŃiei  

- Adoptat  

- Tutelat  

- Dat în plasament  

- Dat în plasament de urgenŃă  

 
2. Nume şi prenume                    

 
Cod numeric personal              

 
Act de identitate/act doveditor3    Seria     Nr.         

 
 

Având calitatea de copil*): 

 

- Natural  

- ÎncredinŃat în vederea adopŃiei  

- Adoptat  

- Tutelat  

- Dat în plasament  

- Dat în plasament de urgenŃă  

 
3. Nume şi prenume                    

 
Cod numeric personal              

 
Act de identitate/act doveditor3    Seria     Nr.         

 
 

Având calitatea de copil*): 

- Natural  

- ÎncredinŃat în vederea adopŃiei  

- Adoptat  

- Tutelat  

- Dat în plasament  

- Dat în plasament de urgenŃă  

 
4. Nume şi prenume                    

 
Cod numeric personal              

 
Act de identitate/act doveditor3    Seria     Nr.         
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Având calitatea de copil*): 

 

- Natural  

- ÎncredinŃat în vederea adopŃiei  

- Adoptat  

- Tutelat  

- Dat în plasament  

- Dat în plasament de urgenŃă  

 
5. Nume şi prenume                    

 
Cod numeric personal              

 
Act de identitate/act doveditor3    Seria     Nr.         

 
 

Având calitatea de copil*): 

 

- Natural  

- ÎncredinŃat în vederea adopŃiei  

- Adoptat  

- Tutelat  

- Dat în plasament  

- Dat în plasament de urgenŃă  

 
6. Nume şi prenume                    

 
Cod numeric personal              

 
Act de identitate/act doveditor3    Seria     Nr.         

 
 

Având calitatea de copil*): 

 

- Natural  

- ÎncredinŃat în vederea adopŃiei  

- Adoptat  

- Tutelat  

- Dat în plasament  

- Dat în plasament de urgenŃă  

 
7. Nume şi prenume                    

 
Cod numeric personal              

 
Act de identitate/act doveditor3    Seria     Nr.         
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Având calitatea de copil*): 

 

- Natural  
- ÎncredinŃat în vederea adopŃiei  
- Adoptat  
- Tutelat  
- Dat în plasament  
- Dat în plasament de urgenŃă  
 
 
C. Referitor la situaŃia înainte de solicitarea drepturilor*): 
 
- Salariat/ă  

 
Denumire angajator             

 
             

 
Cod fiscal             

 
- beneficiar de indemnizaŃie de şomaj  
- perioadă de stagiu de cotizare (concedieri colective)  
- concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă  
- concedii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor  
- concedii medicale pentru maternitate  
- concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav  
- concedii medicale de risc maternal  
- beneficiar de pensie de invaliditate  
- absolvent/ă cursuri de zi ale învăŃământului universitar  
- militar în  termen/termen redus  
- stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială  
- beneficiar al indemnizaŃiei prevăzută de OUG nr.148/2005  
 
 
D. Am beneficiat DA           /NU               de indemnizaŃie de maternitate/indemnizaŃie pentru creşterea 

copilului începând cu data de _______________________________________ 

 
E. Declar că mă ocup de creşterea şi îngrijirea copilului, că acesta locuieşte împreună cu mine şi că 

nu este încredinŃat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau 
serviciu public. 

 

Cunoscând prevederile art.292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraŃii, respectiv declararea 

necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituŃii de stat se pedepseşte cu închisoare de 

la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe propria răspundere că datele şi informaŃiile prezentate 

corespund realităŃii. 

 

Data           Semnătura solicitantului 

 

______________       ___________________________ 
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III. DECLARAłIE A CELUILALT PĂRINTE (SOł/SOłIE) A PERSOANEI SOLICITANTE) 
 
Subsemnata (ul), 
 

Nume şi prenume                    
 

                    
 

Cod numeric personal              
 

Adresa: Str.                     
 

Nr.     Bl.         Sc.   Ap.    sector   
 
 
 

Localitatea                      
 

JudeŃul             
 

Telefon            Fax            
 

E-mail   ________________________________________________________ 
 

Actul de identitate1    Seria     Nr.          
 

Eliberat de secŃia de poliŃie                 
 
 
Declar următoarele*): 
 
 Beneficiez de indemnizaŃie pentru creşterea copilului 
 Nu beneficiez de indemnizaŃie pentru creşterea copilului 

 
 
Cunoscând prevederile art.292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraŃii, respectiv declararea 

necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituŃii de stat se pedepseşte cu închisoare de 

la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe propria răspundere că datele şi informaŃiile prezentate 

corespund realităŃii. 

 
 
 
Data           Semnătura solicitantului 

 

______________       ___________________________ 

 


