ANEXA NR.1

SOLICITARE SUPLIMENTARA DE INFORMATII
ADDITIONAL REQUEST FOR INFORMATION
Acest formular se utilize aza pe ntru solicita re a alocatie i de sta t pen ru cop ii sau/si a indemnizatie i pentru cre sterea co pilului /stimulentului lunar,
respe ctiv a indemnizatiilor luna re pentru copiii cu handicap, pe ntru u nu l sau mai multi co pii. Formula rul se comple teaza în între gime , folo sind
lite re de tipa r.
T his form is used for grantin g the child state allowance or/and child raise ind emnity or the stimulant, for one or m ore children. Complete the form in full
u sing capital letters.

1. Date pe rsonale / Personal details
data nasterii
date of birth

sex

masculin /male

feminin /female

nationalitate
nationality

tara
country

2. Adresa postala / postal address
Daca nu doriti sa utilizam în corespondenta numele dvs sau daca doriti sa primiti
corespondenta la o alta adresa, specificati aici adres a care doriti sa le primiti.
If you do not wish us to use your name in correspondence, or if you wish to receive mail at
different address, enter the details you want us to us here.

nume si prenume
nam e and surname

adresa: strada si numar, comuna/oras/municipiu, judet
address: street and number, town/city, county

cod postal
postcode

tara
country

3. Situatia familiala / dom estic situation
Starea civila

casatorit (a)

Civil status

married

necasatorit (a)
unmarried

Locuiti împreuna cu sotia si copilul/copiii în România
Are you living with your wife and children in Romania

da, cu sotia si copilul/copiii
yes, with my wife and children
da, cu sotia
yes, with my wife
da, cu copilul/copiii
yes, with the children
nu
no
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4. Detalii despre sot /sotie details about the husband/wife
nume si prenume

nume dinainte de casatorie, daca se aplica

nam e and surname

maiden name if applicable

act de identitate
identity card

cod numeric personal
national identification number

nationalitate
nationality

data nasterii
date of birth

sex
sex

feminin/ female

masculin / male

adresa: strada si numar, comuna/oras/municipiu, judet
address: street and number, town/city, county

cod postal
postcode

tara
country

5. Detalii despre copil/copii / details of child or children
Atasati o alta pagina daca doriti sa solicitati prestatii familiale pentru mai mult de 2 copii
Attach a separate sheet of paper if you wish to claim

ild benefits for more than 2 children

Doresc sa solicit prestatii familiale pentru urmatorii

i:

I wish to claim child benefi ts for:

Copilul nr.1 / child no. 1
adresa: strada si numar, comuna/oras/municipiu, cod postal
address: street and number, town/city, county, postcode

tara
country

specificati daca copilul dvs.urmeaza o forma de învatamânt:
please specify if your child is following the educational courses:

în România / in Romania

în alta tara/ in other country

specificati aici daca copilul dvs. are handicap si ce grad
please specify here if your child is with handicap and what degree

Copilul nr.2 / child no. 2
adresa: strada si numar, comuna/oras/municipiu, cod postal
address: street and number, town/city, county, postcode

tara
country

specificati daca copilul dvs.urmeaza o forma de învatamânt:
please specify if your child is following the educatio

în România / in Romania

courses:

în alta tara/ in other country

specificati aici daca copilul dvs. are handicap si ce grad
please specify here if your child is with handicap and what degree
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6. Domiciliu / resedinta dumneavoastra si locul de munca / your residence and employment
ati locuit în afara României în ultimii 2 ani:

nu

have you lived outside Romania during the last
2 years:

no

da, am locuit în perioada
yes, I lived in the period

si locuiesc din nou în România din data de
and I ha ve been living again in România since

ati lucrat în afara României în ultimii 2 ani:
have you worked outside Romania during the
last 2 years:

nu
no

da, am lucrat în perioada
yes, in the period

da lucrez, începând cu data de
yes I’m working starting with

aveti o copie a contractului de munca sau
un document justificativ
do you have a labor contract or other document

nu
no

da, ane xez o copie a acestui document
yes, I attach a copy of this documen t

lucrati în prezent în România cu contract
de munca?
are you currently working in Romania

nu
no

da, începând cu data de
yes, since

numele angajatorului / cod fiscal
nam e of employer / fiscal code

adresa: strada si numar, comuna/oras/municipiu, judet
address: street and number

cod postal
postcode

Desfasurati în prezent în România activitati
independente sau în agricultura ?
Are you currently self-employed in the Romania
or are you working in agriculture?

Alte situatii
Other situations

nu
no

da, începând cu data de
yes, since

sunt somer
I am unemployed

sunt în concediu medical
yes, I am in medical leave

sunt în concediu de crestere a copilului
yes, I am in child raise leave

sunt pensionar de invaliditate
yes, I am an invalidity pensioner

alte situatii (va rugam specificati)
other situations (please specify)

Beneficiati de prestati i familiale?
Do you receive a benefit?

nu
no

da, din România
yes, from Romania

da, din alte tari / atasez o copie a deciziei de acordare a
acesteia/acestora
yes, from other countries and I attach o copy of the decision granting the
non-Romanian benefits
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7. Domiciliu / resedinta si locul de munca al sotului/sotiei/ residence and employment for your husband/wife:
partenerul dvs a locuit. în afara României
în ultimii 2 ani :
has your partner lived outside the Romania
during the last 2 years:

nu
no

da, a locuit în periaoda
yes, my partner lived in the period

si locuieste din nou în România din data de
and has been living in Romania again since

partenerul dvs a lucrat în afara României în

nu

ultimii 2 ani:

no

has your partner worked outside the Romania
during the last 2 years:

da, a lucrat în perioada
yes, in the period

da lucreaza, începând cu data de
yes he/she is working starting with

partenerul dvs are o copie a contractului de

nu

munca sau un document justificativ

no

does your partner have a labor contract or
other document

partenerul dvs lucreaza în prezent în
România cu contract de munca?
Is your partner currently working in Romania
with a labor contract

da, anexez o copie a acestui document
yes, I attach a copy of this document

nu
no

da, începând cu data de
yes, since

numele angajatorului / cod fiscal
nam e of employer / fiscal code

adresa: strada si numar, comuna/oras/municipiu, judet
address: street and number

cod postal
postcode

Desfasoara partenerul dvs în prezent în

nu

România activitati independente sau în

no

agricultura?

da, începând cu data de

Is your partner currently self-employed in the
Romania or is he working in agriculture?

Alte situatii
Other situations

yes, since

este somer
he is unemployed

este în concediu medical
yes, he is in medical leave

este în concediu de crestere a copilului
yes, he is in child raise leave

este pensionar de invaliditate
yes, he is an invalidity pensioner

alte situatii (va rugam specificati)
other situations (please specify)

Beneficiaza partenerul dvs. de prestatii

nu

familiale?

no

Does your partner receive a benefit?

da, din România
yes, from Romania

da, din alte tari / atasez o copie a deciziei de acordare a
acesteia/acestora
yes, from other countries and I attach o copy of the decision granting the
non-Romanian benefits
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8.

Alte prestatii familiale / previous benefits or other benefits

Dumneavoastra sau partenerul dvs. ati
beneficiat de alocatii familiale pentru
copii?

nu

Did you or your partner claim or receive child
benefits before?

yes, from Romania

no

da, din România
da, din alte tari / atasez o copie a deciziei de acord re a
acesteia/acestora
yes, from other countries and I attach o copy of the decision granting the
non-Romanian benefits

9.

Plata prestatiilor fa miliale / payment of the child benefits
Contul în care doriti sa fie platite prestatiile familiale
The account into which you want to be paid your child benefits

În cont personal
In personnel account

Numar cont bancar
Bank account number

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Nume titular cont
Name of account holder

Asigurati-va ca ati completat corect
Be sure to fill this in correctly

În cont de card
In card account

Numar cont de card
Bank card number

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Nume titular cont de card
Name of card holder

Asigurati-va ca ati completat corect
Be sure to fill this in correctly

Mandat postal
Money - order

10. Docume nte justificative / enclosures
Atasez urmatoarele documente
I am enclosing the following documentary evidence

copie dupa …….
copy of ….

copie dupa …….
copy of ….

copie dupa …….
copy of ….

copie dupa …….
copy of ….

alte documente (specificati)
other documents, namely
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11. Se mnatura / signature
Data
Date

Numele solicitantului
Name of claimant

Semnatura solicitantului
Declar pe proprie raspundere ca datele si informatiile prezentate sunt complete si
corespund realitatii si ma oblig sa aduc în scris, la cunostinta autoritatilor, orice
modificare a situatiei mele care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor.
Signature of claimant
I declare that the information on this form is true and complete and I obliged myself to announce
the authorities of any modification in my family or professional situation that can lead to the end of
my rights.
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