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,. AGENŢIA NAŢIONALĂ 
/ � PENTRU 

/ � PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ 

C'E<J{.<E.<J{.<E. - (J)<E.CLJl(J{ll.<Ţl<E. <PE <P<J{.CJ<IXJ.Wl <J.{flS<PV;N©<E.<J{.<E. 

pentru acorâarea unor ârepturi âe asistenţă socială 

Stimaţi cetăţem; Statu{ român, fu conformitate Cit prevedenie constit11ţio11ale, doreşte să vă ajute să depăşiţi 

1110111entele specia(e prin care treceţi, dvs. şi famifia dvs. <Pentm aceasta vă adresă111 mgămintea să citiţi cu foarte 
111uliă atenţie fon1111{ani( şi să co111pfeta,ti cu sinceritate toate datele so{icitate, confonn i1u{icaţiiCor de 111ai jos, 

Cu speranţa că situaţia cfcis. personafă se va scfii1116a în 6i11e cât 111ai curând; vă 11111(ţu111i111 pentnt fnţelegere! 

Cap, 1. )I.cest capito{ a{ cererii se completează de către soficitant. ©acă soucitantu( este persoana îndreptăţită 

sau reprezentantu{ fami(iei, datele se vor repeta şi [a Cap. 2. 

Subsemnatul{a}: 

Numele I I I I I I I I I I 

Prenumele I I I I ! I I . I 

I Cod numeric personal I ! I I I .1 I I . I I I I I I 

Cetăţenia? 
DI�omână 

QuE 

}QNon-UE 
şi anume (ţara) ...... ............................................................... 

Act de identitate/doveditor* (copie ataşală) 
I I Seria I Nr. I I I i ! 

Eliberat de . I I I I i I La data de I I I I I I 
(, zl n li (I I I 

(*} Pentru cetăteoii români: Pentru cetătenii străini say ooabizi; Pentru ce!!iJenii UE, SEE sau Confed. Elve2ană1 

BI - buletin de identitate P - paşaport PST - poonis de ,;edere temporara aN - certificat înregistrare 

CI - carte de identitate Dl - document de identitate CR - carte de rezidentă 

a P - carte de identitate provizorie PSTI. - nermis de şedere oe termen lung 

Domiciliul/Date de contact: Strada I I i I I I I I I i. I i I 

Nr. I BI. j I 
Se. I I Et. Apart. I I i 

Sector I 

Localitatea . I i I I I ! I ! I I i I 

Jude\ 
i I I I 

Telefon ! . ! ' ' I 
Mobil . i ! i I i ! ' 

Reşedinţa (loc de şedere obişnuită) este în afara României? 

0f.Ju ,,, ,,.,;,) j Jba, în localitatea .......................................... ţara .....................................

OJ În llllme propriu Qîn calitate de repre.zentanl afjamifiei mefe O În llllmefe persoanei 
îndreptăţite 

'Văriwsă ap,___p6tlfiJ1fQTdârg 

LJJ1julondi,i.ioaa{ QJ!wcaţieipt. su.sţinereaJamiliei

Pentm 
Cap.2. ©ate despre persoa1111 îndreptăţită 

Q )ljulmllfui pentru înailzire

I 

I 

I) 

I 

I 

! 

















Cod Categoria de venituri 
Acte Venitul 
doveditoare' realizat** lei 

21 Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite 
administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau 
stabilite de adunarea aenerală a actionarilor 

22 Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor 
hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi adeverinţă 

actualizarea acestora cu indicele de inflat;e eliberată de 
23 Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de Adm. financiară 

neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă 

24 Orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în 
vederea imounerii 

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR 

25 Veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei 
adeverinţă 

bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau 
eliberată de 

alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente 
Adm. financiară 

VENITURI DIN INVESTIŢII 

26 Dividende 

27 Venituri impozabile din dobânzi 

28 Câştiguri din transferul titlurilor de valoare adeverinţă 

29 Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază eliberată de 

de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare Adm. financiară 

30 Venituri din lichidarea unei persoane juridice 

PENSII 

PENSII DE STAT 

31 Pensia pentru limită de vârstă 

32 Pensia anticipată mandat poştal 
33 Pensia anticipată parţială /extras de cont/ 

34 Pensia de invaliditate decizie 

35 Pensia de urmaş 

PENSII AGRICULTORI 

36 Pensie agricultor mandat poştal 
37 Indemnizaţia minimă pentru pensionari /extras de cont/ 

decizie 

PENSII MILITARE 

38 Pensie de serviciu 

39 Pensia de invaliditate mandat poştal 

40 Pensia de urmaş 
/extras de cont/ 
decizie 

41 Pensia 1.0.V.R. 

INDEMNIZAŢII 

42 lndemnizajia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea 
de muncă ca urmare a participării la revoluţie şi pt. urmaşii acestora mandat poştal 

/extras de cont/ 

43 Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I invaliditate/nevăzători decizie 

handicao arav 
44 Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă adeverinţă 

annaîator 
45 Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor 

interoreti sau executanti 

INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI 

46 Indemnizaţia pentru maternitate adeverinjă 

anaaiator 
47 Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani 

mandat poştal 

48 Stimulent lunar/de inserţie /extras de cont/ 

49 Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicap 
decizie 










