CERTIFICARE PRIMAR

ANEXA nr. 1
La Normele metodologice

L.
Nr.

/

/
CERERE
ŞI
DECLARATAIE PE PROPRIA
RĂSPUNDERE
pentru acordarea
indemnizatiei pentru creşterea copilului / stimulentului şi alocatiei de stat pentru copii
Domnului director executiv

I.

Subsemnata(ul),

Numele şi prenumele

Cod numeric personal
Adresa: str.
Bl.

Nr.

Sc.

Ap.

Sector

Mun. / oraş
Com ; sat
Judetul
Telefon

Fax

E-mail
Actul de identitate

1,2)

Seria

Nr.

Eliberat de sectia de politie
Vă rog să-mi aprobati acordarea *):
- indemnizatiei pentru creşterea copilului
- alocatiei de stat pentru copii
- stimulentului pentru creşterea copilului
Doresc să primesc aceste drepturi *) :
- la domiciliu prin mandat poştal
- în cont personal
deschis
-

nr.
la

în cont de card
nr.
deschis la banca

1)

În cazul cetătenilor 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 cetătenii străini sau apatrizi:
- C.I.
– carte de identitate
- L.S.T. – legitimatie de şedere temporară
- D.I.
– document de identitate
,, ,,
*)
Se va marca cu X căsuta corespunzătoare

banca

1

Având calitatea de *) :
- părinte natural
- părinte adoptiv
- persoană care are în încredintare copil în vederea adoptiei
- tutore
- persoană care are copilul în plasament
- persoană care are copilul în plasament în regim de urgentă
Mentionez că, în conformitate cu OUG nr. 148 / 2005, sunt *) :
- persoana îndreptătită
- reprezentant legal al persoanei îndreptătite
- mandatar al persoanei îndreptătite
II.

Declar pe propria răspundere următoarele:

A. Referitor la copilul / copiii pentru care solicit dreptul:
Numele şi prenumele
Cod numeric personal

1.

Act
doveditor3

de

identitate

Numele şi prenumele
Cod numeric personal
Act de identitate
doveditor3

/

act

Seria

Nr.

/

act

Seria

Nr.

act

Seria

Nr.

2.

Numele şi prenumele
Cod numeric personal
Act de identitate /
doveditor3
3.

B. Referitor la copiii pe care îi am în întretinere:
Numele şi prenumele
Cod numeric personal
Act de identitate /
doveditor3
1.

3

act

Seria

se vor specifica datele înscrise în certificatele de naştere ale copiilor

Nr.

2

Având calitatea de copil *) :
- Natural
- Încredintat în vederea adoptiei
- Adoptat
- Tutelat
- Dat în plasament
- Dat în plasament de urgentă

Numele şi prenumele

2.

Cod numeric personal
Act de identitate / act doveditor3

Seria

Nr.

Seria

Nr.

Seria

Nr.

Având calitatea de copil *) :
- Natural
- Încredintat în vederea adoptiei
- Adoptat
- Tutelat
- Dat în plasament
- Dat în plasament de urgentă

3.

Numele şi prenumele
Cod numeric personal
Act de identitate / act doveditor3
Având calitatea de copil *) :

- Natural
- Încredintat în vederea adoptiei
- Adoptat
- Tutelat
- Dat în plasament
- Dat în plasament de urgentă

4.

Numele şi prenumele
Cod numeric personal
Act de identitate / act doveditor3

Având calitatea de copil *) :
- Natural
- Încredintat în vederea adoptiei
- Adoptat
- Tutelat
- Dat în plasament
- Dat în plasament de urgentă

3

C. Referitor la situatia înainte de solicitarea drepturilor*) :
- salariat / ă
Denumire angajator

Cod fiscal
-

beneficiar de indemnizatie de şomaj
perioadă de stagiu de cotizare ( concedieri colective )
concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă
concedieri 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 cursurile de zi ale învătământului universitar
militar în termen/termen redus
stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială
beneficiar al indemnizatiei pentru creşterea copilului în vârstă de
până la doi ani, respective 3 ani în cazul copilului cu handicap

-

independent
agricultor

DA
/NU
de indemnizatie de maternitate/ indemnizatie pentru creşterea copilului
D. Am beneficiat
începând
cu
data
de
……………………………………………………………………………………………
E. Declar că mă ocup de creşterea şi îngrijirea copilului, că acesta locuieşte împreună cu mine şi că nu este
încredintat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.
F. Declar că mă oblig ca în termenul prevăzut de Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 148/2005, să
comunic în scris primăriei orice modificare a situatiei mele cu privire la creşterea şi îngrijirea copilului sau la
realizarea de venituri profesionale care poate conduce la încetarea sau suspendarea dreptului.
Declar pe proprie răspundere că datele şi informatiile prezentate corespund realitătii, sub sanctiunea
prevăzută de legea penală.

Data

Semnătura

4

III.

DECLARATIE A CELUILALT PĂRINTE ( SOT/SOTIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)

I. Subsemnata(ul),
Numele şi prenumele

Cod numeric personal
Adresa: str.

Bl.

Nr.

Sc.

Ap.

Sector

Localitatea

Judetul
Fax

Telefon
E – mail

Actul de identitate

Seria

1)

Nr.

Eliberat de sectia de politie

Declar următoarele

*)

:

Beneficiez de indemnizatie pentru creşterea copilului
Nu beneficiez de indemnizatie pentru creşterea copilului
Declar pe propria răspundere că datele şi informatiile prezentate corespund realitătii, sub sanctiunea
prevăzută de legea penală.
Data

Semnătura

5

Art. 6 al. 3 lit. e norme

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Subsemnata ( ul ),
Numele şi prenumele

Cod numeric personal
Adresa: Str.
Sc.

, Nr.
, Ap.

, Sector

, Localitatea

Judetul

,

Telefon
Actul de identitate

, Bl.

, Fax
, Seria

, E-mail
, Nr.

, Eliberat de sectia de politie

,
Declar că mă aflu în concediu pentru creşterea copilului de la data de

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, respectiv
declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau institutii de stat se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe propria răspundere că datele şi
informatiile prezentate corespund realitătii.

Data,

Semnătura,

Art. 8 al. 1 pct. f

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Subsemnata ( ul ),
Numele şi prenumele

Cod numeric personal
Adresa: Str.
Sc.

, Nr.
, Ap.

, Sector

, Localitatea

Judetul

,

Telefon
Actul de identitate

, Bl.

, Fax
, Seria

, E-mail
, Nr.

, Eliberat de sectia de politie

,
Declar că, neîndeplinind conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de
maternitate şi a indemnizatiei aferente, nu beneficiez, în acelaşi timp cu drepturile prevăzute de
OUG nr. 148 / 2005, de indemnizatia de maternitate.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, respectiv
declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau institutii de stat se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe propria răspundere că datele şi
informatiile prezentate corespund realitătii.

Data,

Semnătura,

Art. 11 al. 1 norme
DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Subsemnata ( ul ),
Numele şi prenumele

Cod numeric personal
Adresa: Str.
Sc.

, Nr.
, Ap.

, Sector

, Bl.

, Localitatea

Judetul

,

Telefon

, Fax

Actul de identitate

, Seria

, E-mail
, Nr.

, Eliberat de sectia de politie

,
Declar că realizez venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor
Codului fiscal.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, respectiv
declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau institutii de stat se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe propria răspundere că datele şi
informatiile prezentate corespund realitătii.

Data,

Semnătura,

SC
( sediu )
C.U.I. / C.F.
ADEVERINTĂ
Nr …………../…………………...
Prin prezenta se adevereşte că d-na / dl ………………………………CNP
Domiciliat (ă) în loc……………………….. , str………………………nr…….,bl……, sc…….,et…….ap….
judet………………………..,este angajat (ă) în unitatea noastră cu contract individual de muncă, de la data
de …………………………………………
În vederea îndeplinirii conditiilor prevăzute de OUG nr. 148 / 2005, necesare pentru acordarea indemnizatiei
lunare pentru creşterea copilului, timp de 12 luni în ultimul an anterior datei naşterii copilului sau, după caz,
de la data la care s-a realizat încredintarea în vederea adoptiei, s-a aprobat adoptia ori s-a instituit
plasamentul sau tutela, vă comunicăm următoarele:
A Ultima zi de concediu de maternitate este………………………………………………………..
A A beneficiat de indemnizatie de maternitate în perioada de la………….până la…………………
A Se află în concediu pentru creşterea copilului de la data de………………………………………
A realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, cu modificările
ulterioare sau venituri supuse impozitului pe venit, dar care potrivit legii sunt scutite de plata acestuia, după
cum urmează :
A A realizat venituri cu caracter salarial în perioada de la ………………. până la…………………..
A A beneficiat de concedii şi de indemnizatii de :
- risc maternal

în perioada de la…………………până la…………………
în perioada de la…………………până la…………………
- îngrijirea copilului bolnav
în perioada de la…………………până la………………...
în perioada de la…………………până la………………..
- incapacitate temporară
în perioada de la…………………până la……………….
în perioada de la…………………până la…………………
în perioada de la…………………până la………………
- prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacitătii de muncă
în perioada de la…………………până la………………

A A beneficiat de pensie de invaliditate

în perioada de la…………………până la………………

Subsemnatul…………………………………….având functia de …………………………………….declar
că datele cuprinse în prezenta adeverintă sunt reale.

s.s. reprezentantul legal

VIZAT BANCĂ
Semnătură
Ştampilă

Către,
DIRECTIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ
ŞI FAMILIE A JUDETULUI CONSTANTA

Subsemnatul(a)
, nr.
, bl.
, sc.
identitate
seria
, nr.
eliberat de
CNP
, în calitate de 1
- alocatiei de stat:
- indemnizatiei/ stimulentului
pentru creşterea copilului:
pentru copilul (copiii):2

a) în contul personal nr._
( filiala )
b) în contul de card nr. _
( filiala )

domiciliat(ă) în
, str.
, et. , ap.
posesor al actului de
la
data
de
,
, vă rog a dispune virarea:
[]
[]
CNP:
CNP:
CNP:
deschis la sucursala
.
deschis la sucursala
.

Mentionez că sunt de acord că, în cazul în care îmi vor fi virate în contul curent personal sume care
ulterior se vor constata că nu mi se cuvin, sumele să fie stornate din contul meu în favoarea Directiei de
Muncă,
Solidaritate
Socială
şi
Familie
Constanta
de
către
sucursala
(filiala)
.
Mă oblig ca, în cazul în care voi renunta la primirea alocatiei prin virarea în contul curent personal,
să anunt în scris Directia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Constanta.
Mă oblig să trimit o dată pe an Directiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Constanta o
declaratie de confirmare a alocatiei de stat pentru copii pe perioadele anterioare sau o copie a extrasului de
cont privind această prestatie.
Localitatea şi data,

1
2

Semnătura,

se mentionează calitatea persoanei: titular sau reprezentant legal al copilului ( copiilor )
se completează în cazul în care s-a bifat alocatia de stat

