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SOLICITARE SUPLIMENTARĂ DE INFORMAŢII  
Acest formular se utilizează pentru solicitarea alocaţiei de stat pentru copii sau/şi a indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului , respectiv a stimulentului lunar, pentru unul sau mai mulţi copii. Formularul se completează în întregime, 
folosind litere de tipar.  
 
 

  

Date despre persoana care solicită dreptul la pentru alocaţia de stat (părinte al copilului/copiilor) 
 

Nume:.................................................................................................................................................................................... 

Prenume:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nume anterioare: ………………………………………………………………………………………………….. 

CNP:_____________Act de identitate serie ______, nr. ___________________ 

Adresa din Romania: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul naşterii: 
………………………………………………………… 

Data naşterii……………………………………………. 

Starea civilă 
                 - căsătorit (ă)                                                                                          - necăsătorit (ă) 

1. În prezent locuiţi în România1: 
a.  da, împreună cu soţul/soţia (în cazul în care e necăsătorit(ă) mama/tatăl copilului/copiilor)2  şi copilul/copiii 
b. da, doar cu soţul/soţia (în cazul în care e necăsătorit(ă) mama/tatăl copilului/copiilor)2 şi copilul/copiii locuiesc (se 
menţionează unde şi cu cine).................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
c. da, doar cu copilul/copiii, iar soţul/soţia (în cazul în care e necăsătorit(ă) mama/tatăl copilului/copiilor)2 locuieşte 
în............................................................................................................ .................................... .................................... 
d. nu,  …………………………… 
e. altă situaţie, descrieţi situaţia:.................................................................................................................................................. 
................................................................................................ .................................... ............................................................. 
.................................... .................................... ....................................................................................................................... 

2. Aţi locuit sau locuiţi în afara României1 
a. nu 
b. da, am locuit din data de (zi, luna, an)3..............................................până în data de (zi, lună, an)3............................. 
c. da, locuiesc din data de (zi, luna, an)3........................................................ 

  În cazul în care aţi locuit sau locuiţi în afara României: 
Număr personal de identificare / asigurare4: ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  
!!!!!! Se anexează o copie după act 
Adresa din străinătate:……………………………………………………………………………………………........ 
.....................................................................................................................................................................................…….. 

3. Aţi lucrat sau lucraţi în afara României1: 
a. nu 
b. da, am lucrat din data de (zi, lună, an)3........................................................până în data de (zi, lună, an)3............................. 
c. da, lucrez din data de (zi, lună, an)3........................................................ 

În cazul în care aţi lucrat sau lucraţi în afara României: 

Numele şi adresa angajatorului:  
…..........................................................................................................................................................................………… 

………………………………........................................................................………………………………………………….. 

!!!!!! Se anexează o copie după contractul de muncă sau copii după alte tipuri de acte doveditoare 

Natura activităţii independente :  
…...................................................................................................................................................................................…… 

…………………………………….............................................……………………………………………………………….. 
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4. Lucraţi în prezent în România cu contract de muncă1: 

a. da, începând cu data de.......................................................... 

        - numele angajatorului/cod fiscal....................................................... 

        - desfăşor o activitate independentă sau în agricultură 

b. nu: 

        - sunt şomer, 

        - sunt în concediu medical 

        - sunt în concediu creştere copil 

        - sunt pensionar de invaliditate 

        - alte situaţii (vă rugăm să specificaţi)................................................................................................................................... 

             ...................................................................................................................................................................... 

5. Beneficiaţi de prestaţii sociale1 

a. nu 
b. da, din România (vă rugăm să 
specificaţi)................................................................................................................................. 
  ...................................................................................................................................................................... 
c. da, din alte ţări (vă rugăm să specificaţi ţara, prestaţia şi suma)............................................................................................ 
  ...................................................................................................................................................................... 

 
 

Date despre soţ/soţie, mama/tatăl copiilor sau partener de viaţă1 

Nume:.................................................................................................................................................................................... 

Prenume:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nume anterioare: ………………………………………………………………………………………………….. 

CNP:_____________Act de identitate serie ______, nr. ___________________ 

 

Adresa din Romania: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul naşterii: 
………………………………………………………… 

Data naşterii……………………………………………. 

Starea civilă 
                 - căsătorit (ă)                                                                                          - necăsătorit (ă) 

1. În prezent locuiţi în România1: 
a.  da, împreună cu soţul/soţia (în cazul în care e necăsătorit(ă) mama/tatăl copilului/copiilor)2  şi copilul/copiii 
b. da, doar cu soţul/soţia (în cazul în care e necăsătorit(ă) mama/tatăl copilului/copiilor)2 şi copilul/copiii locuiesc (se 
menţionează unde şi cu cine)......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
c. da, doar cu copilul/copiii, iar soţul/soţia (în cazul în care e necăsătorit(ă) mama/tatăl copilului/copiilor)2 locuieşte 
în............................................................................................................ .................................... .................................... 
d. nu,  …………………………… 
e. altă situaţie, descrieţi situaţia:.................................................................................................................................................. 
................................................................................................ .................................... ............................................................. 
.................................... .................................... ....................................................................................................................... 

2. Aţi locuit sau locuiţi în afara României1 
a. nu 
b. da, am locuit din data de (zi, luna, an)3..............................................până în data de (zi, lună, an)3............................. 
c. da, locuiesc din data de (zi, luna, an)3........................................................ 

  În cazul în care aţi locuit sau locuiţi în afara României: 
Număr personal de identificare / asigurare4: …………………………………………….................................................… 
……………………………………………………………………………………………………………..............…… 
 !!!!!! Se anexează o copie după act 
Adresa din străinătate:……………………………………………………………………………………………........ 
.....................................................................................................................................................................................…….. 
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3. Aţi lucrat sau lucraţi în afara României1: 
a. nu 
b. da, am lucrat din data de (zi, lună, an)3........................................................până în data de (zi, lună, an)3............................. 
c. da, lucrez din data de (zi, lună, an)3........................................................ 

În cazul în care aţi lucrat sau lucraţi în afara României: 

Numele şi adresa angajatorului:  
…..........................................................................................................................................................................………… 

………………………………........................................................................………………………………………………….. 

!!!!!! Se anexează o copie după contractul de muncă sau copii după alte tipuri de acte doveditoare 

Natura activităţii independente :  
…...................................................................................................................................................................................…… 

…………………………………….............................................……………………………………………………………….. 

4. Lucraţi în prezent în România cu contract de muncă1: 

a. da, începând cu data de.......................................................... 

        - numele angajatorului/cod fiscal....................................................... 

        - desfăşor o activitate independentă sau în agricultură 

b. nu: 

        - sunt şomer, 

        - sunt în concediu medical 

        - sunt în concediu creştere copil 

        - sunt pensionar de invaliditate 

        - alte situaţii (vă rugăm să specificaţi)................................................................................................................................... 

             ...................................................................................................................................................................... 

5. Beneficiaţi de prestaţii sociale1 

a. nu 
b. da, din România (vă rugăm să 
specificaţi)................................................................................................................................. 
  ...................................................................................................................................................................... 
c. da, din alte ţări (vă rugăm să specificaţi ţara, prestaţia şi suma)............................................................................................ 
  ...................................................................................................................................................................... 

 

Date despre copil/copiii  
 

1. Nume:.................................................................................................................................................................................... 

Prenume:………………………………………………………………………………………………………………….. 

CNP:_____________Certificat de naştere ______, nr. ___________________ 

Adresa unde locuieşte în prezent copilul (în cazul în care locuieşte în România se trece data de când locuieşte în 

România) : …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul naşterii: ………………………………………… Data naşterii……………………………………………. 

 

2. Nume:.................................................................................................................................................................................... 

Prenume:………………………………………………………………………………………………………………….. 

CNP:_____________Certificat de naştere ______, nr. ___________________ 

Adresa unde locuieşte în prezent copilul (în cazul în care locuieşte în România se trece data de când locuieşte în România) : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul naşterii: ………………………………………… Data naşterii……………………………………………. 
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3. Nume:.................................................................................................................................................................................... 

Prenume:………………………………………………………………………………………………………………….. 

CNP:_____________Certificat de naştere ______, nr. ___________________ 

Adresa unde locuieşte în prezent copilul (în cazul în care locuieşte în România se trece data de când locuieşte în România) : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul naşterii: ………………………………………… Data naşterii……………………………………………. 

 

Date despre persoana cu care locuieşte/locuiesc copilul/copiii pentru care se solicită prestaţia/prestaţiile 
(se completează în cazul în care la punctul 1 s-a încercuit lit. d sau e)  

1. Nume:.................................................................................................................................................................................... 

Prenume:………………………………………………………………………………………………………………….. 

CNP:_____________ct de identitate ______, nr. ___________________ 

Legătura de rudenie cu copilul (copiii) :   …………............................................................................................… 

Adresa: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul naşterii: ………………………………………… Data naşterii……………………………………………. 

 
Observaţii.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal (Legea nr. 286/2009) cu privire la falsul în declaraţii , respectiv că 
declararea necorespunzătoare adevărului făcută unui funcţionar public sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în 
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie 
răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii. 
 
Data:                                             Numele şi prenumele:                                                                     Semnătura: 
 
  1. 
                                                     
                                                       2. 
 
 
Instrucţiuni de completare 
1. Se încercuieşte răspunsul care corespunde 
2. Se taie peste ce nu corespunde 
3. Se completează data exactă (zi,lună,an) 
4. Pentru cei care au locuit sau locuiesc în Cehia: a se menţiona numărul naşterii; Cipru: pentru resortisantul cipriot, a se indica numărul de 
identificare cipriot, dacă nu este resortisant cipriot, numărul din certificatul de înregistrare al străinilor (ARC); Danemarca, a se indica 
numărul CPR ; Finlanda: a se indica numărul de înregistrare al populaţiei ; Suedia: a se indica numărul personal (personnummer) ; Islanda: 
a se indica numărul personal de identificare (kennitala); Liechtenstein: a se indica numărul de asigurare AHV; Lituania: a se indica 
numărul personal de identificare; Letonia: a se indica numărul de identitate de stat; Ungaria a se indica numărul TAJ (identificarea 
asigurării sociale); Malta: pentru resortisanţii maltezi a se indica numărul cardului de identitate sau pentru persoanele care nu au naţionalitate 
malteză a se indica numărul de securitate socială maltez; Norvegia: a se indica numărul personal de identificare (fødselsnummer); Belgia: a 
se indica numărul de securitate socială naţional (NISS); Germania: privind sistemul general de asigurări de pensie, a se indica numărul de 
asigurare (VSNR); Spania: a se indica numărul care apare pe cardul naţional de identitate (DNI) sau NIE, în cazul cetăţenilor străini, chiar şi 
în situaţia în care cardul este expirat; Polonia: a se indica numerele PESEL şi NIP; Portugalia: a se indica numărul de înregistrare din 
sistemul general de pensii, dacă persoana în cauză a fost asigurată în sistemul de securitate socială pentru funcţionarii publici în Portugalia; 
Slovacia: a se indica numărul de naştere; Slovenia: a se indica numărul personal de identificare (EMSO) şi numărul fiscal; Suedia: a se 
indica numărul de asigurare AVS/AI (AHV/IV). 
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Anexa 
Date despre copil/copiii  

4. Nume:.................................................................................................................................................................................... 

Prenume:………………………………………………………………………………………………………………….. 

CNP:_____________Certificat de naştere ______, nr. ___________________ 

Adresa unde locuieşte în prezent copilul (în cazul în care locuieşte în România se trece data de când locuieşte în România) : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul naşterii: ………………………………………… Data naşterii……………………………………………. 

 

5. Nume:.................................................................................................................................................................................... 

Prenume:………………………………………………………………………………………………………………….. 

CNP:_____________Certificat de naştere ______, nr. ___________________ 

Adresa unde locuieşte în prezent copilul (în cazul în care locuieşte în România se trece data de când locuieşte în România) : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul naşterii: ………………………………………… Data naşterii……………………………………………. 

 

6. Nume:.................................................................................................................................................................................... 

Prenume:………………………………………………………………………………………………………………….. 

CNP:_____________Certificat de naştere ______, nr. ___________________ 

Adresa unde locuieşte în prezent copilul (în cazul în care locuieşte în România se trece data de când locuieşte în România) : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul naşterii: ………………………………………… Data naşterii……………………………………………. 

 

7. Nume:.................................................................................................................................................................................... 

Prenume:………………………………………………………………………………………………………………….. 

CNP:_____________Certificat de naştere ______, nr. ___________________ 

Adresa unde locuieşte în prezent copilul (în cazul în care locuieşte în România se trece data de când locuieşte în România) : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul naşterii: ………………………………………… Data naşterii……………………………………………. 

 

8. Nume:.................................................................................................................................................................................... 

Prenume:………………………………………………………………………………………………………………….. 

CNP:_____________Certificat de naştere ______, nr. ___________________ 

Adresa unde locuieşte în prezent copilul (în cazul în care locuieşte în România se trece data de când locuieşte în România) : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul naşterii: ………………………………………… Data naşterii……………………………………………. 

 


