
Anexa nr. 1
Anexa nr. 1 la Normele metodologice

StimaStimaţţii cetcetăţăţeni,eni, StatulStatul romromâân,n, îînn conformitateconformitate cucu prevederileprevederile constituconstituţţionale,ionale, doredoreşştete ssăă vvăă ajuteajute ssăă depdepăşăşiiţţii

momentelemomentele specialespeciale prinprin carecare trecetreceţţi,i, dvs.dvs. şşii familiafamilia dvs.dvs. PentruPentru aceastaaceasta vvăă adresadresăămm rugrugăăminteamintea ssăă citicitiţţii cucu foartefoarte

multmultăă atenatenţţieie formularulformularul şşii ssăă completacompletaţţii cucu sinceritatesinceritate toatetoate dateledatele solicitate,solicitate, conformconform indicaindicaţţiiloriilor dede maimai jos.jos.

CuCu speransperanţţaa ccăă situasituaţţiaia dvs.dvs. personalpersonalăă sese vava schimbaschimba îînn binebine ccââtt maimai curcurâând,nd, vvăă mulmulţţumimumim pentrupentru îînnţţelegere!elegere!

Cap.1.Cap.1.Cap.1.Cap.1.Cap.1.Cap.1.Cap.1.Cap.1. AcestAcest capitolcapitol alal cereriicererii sese completeazcompleteazăă dede ccăătretre solicitant.solicitant. DacDacăă solicitantulsolicitantul esteeste persoanapersoana îîndreptndreptăţăţitităă

sausau reprezentantulreprezentantul familiei,familiei, dateledatele sese vorvor repetarepeta lala Cap.Cap. 2.2.

(z(z(z(z z)z)z)z) (l(l(l(l l)l)l)l) (a(a(a(a aaaa aaaa a)a)a)a)

(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
BIBIBIBI - buletin de identitate PPPP - paşaport PSTPSTPSTPST - permis de şedere temporară CINCINCINCIN - certificat înregistrare
CICICICI - carte de identitate DIDIDIDI - document de identitate CRCRCRCR - carte de rezidenţă
CIPCIPCIPCIP - carte de identitate provizorie PSTLPSTLPSTLPSTL - permis de şedere pe termen lung

 În nume propriu În nume propriu În nume propriu În nume propriu

Nu

            Vă rog să aprobaţi acordarea:Vă rog să aprobaţi acordarea:Vă rog să aprobaţi acordarea:Vă rog să aprobaţi acordarea:

 Ajutorului pentru încălzire Ajutorului pentru încălzire Ajutorului pentru încălzire Ajutorului pentru încălzire Alocaţiei  Alocaţiei  Alocaţiei  Alocaţiei pt. susţinerea familieipt. susţinerea familieipt. susţinerea familieipt. susţinerea familiei Ajutorului social Ajutorului social Ajutorului social Ajutorului social

La data de

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

MobilTelefon

Apart. Sector

Judeţ

Sc.Bl.
Localitatea

Cod numeric personalCod numeric personalCod numeric personalCod numeric personal

Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?
şi anume (ţara) ……………………………………………………………

Nr.

UE

Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*  (copie atașată) Seria

StradaDomiciliul/Date de contact:Domiciliul/Date de contact:Domiciliul/Date de contact:Domiciliul/Date de contact:

Nr.

A. Subsemnatul(a):A. Subsemnatul(a):A. Subsemnatul(a):A. Subsemnatul(a):
NumeleNumeleNumeleNumele
PrenumelePrenumelePrenumelePrenumele

Non-UERomână

Eliberat de

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

Et.

Da, în localitatea …………………………………… ţara……………………………….

În calitate de reprezentant al familiei În calitate de reprezentant al familiei În calitate de reprezentant al familiei În calitate de reprezentant al familiei 
melemelemelemele

 În numele persoanei  În numele persoanei  În numele persoanei  În numele persoanei 
îndreptăţiteîndreptăţiteîndreptăţiteîndreptăţite

PentruPentruPentruPentruPentruPentruPentruPentru
Cap.2.Cap.2.Cap.2.Cap.2.Cap.2.Cap.2.Cap.2.Cap.2. DateDate despredespre persoanapersoana îîndreptndreptăţăţitităă

UNITATEAUNITATEAUNITATEAUNITATEA
ADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIVADMINISTRATIV
TERITORIALTERITORIALTERITORIALTERITORIALĂĂĂĂ...........................................................

AGENAGENAGENAGENŢŢŢŢIAIAIAIA JUDEJUDEJUDEJUDEŢŢŢŢEANEANEANEANĂĂĂĂ
PENTRUPENTRUPENTRUPENTRU PLPLPLPLĂŢĂŢĂŢĂŢIIII ŞŞŞŞIIII INSPECINSPECINSPECINSPECŢŢŢŢIEIEIEIE

SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALĂĂĂĂHUNEDOARAHUNEDOARAHUNEDOARAHUNEDOARA

 

CCCCCCCCEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE        ––––––––        DDDDDDDDEEEEEEEECCCCCCCCLLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAAŢŢŢŢŢŢŢŢIIIIIIIIEEEEEEEE        PPPPPPPPEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOPPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        RRRRRRRRĂĂĂĂĂĂĂĂSSSSSSSSPPPPPPPPUUUUUUUUNNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE        

ppppppppeeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrruuuuuuuu        aaaaaaaaccccccccoooooooorrrrrrrrddddddddaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaa        uuuuuuuunnnnnnnnoooooooorrrrrrrr        ddddddddrrrrrrrreeeeeeeeppppppppttttttttuuuuuuuurrrrrrrriiiiiiii        ddddddddeeeeeeee        aaaaaaaassssssssiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeennnnnnnnţţţţţţţţăăăăăăăă        ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiiaaaaaaaallllllllăăăăăăăă        



(z(z(z(z z)z)z)z) (l(l(l(l l)l)l)l) (a(a(a(a aaaa aaaa a)a)a)a)

(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii s trăini sau apatriz i:
CNCNCNCN - Certificat de naștere PSTPSTPSTPST - permis de şedere temporară CINCINCINCIN - certificat înregistrare
BIBIBIBI - buletin de identitate DIDIDIDI - document de identitate CRCRCRCR - carte de rez idenţă
CICICICI - carte de identitate PSTLPSTLPSTLPSTL  - permis de şedere pe termen lung
CIPCIPCIPCIP  - carte de identitate provizorie
PPPP - paşaport

RomânăRomânăRomânăRomână

AAAAjutorul pentru  Î Î Î Încălzirea LLLLocuinței (pentru sezonul rece anterior)

Starea civilă?Starea civilă?Starea civilă?Starea civilă?

NumeleNumeleNumeleNumele
PrenumelePrenumelePrenumelePrenumele

UEUEUEUE
Non-UENon-UENon-UENon-UE

Cod numeric personalCod numeric personalCod numeric personalCod numeric personal

Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?

E ne rg ie  t e rm icăE ne rg ie  t e rm icăE ne rg ie  t e rm icăE ne rg ie  t e rm ică G a z e  na t u ra leG a z e  na t u ra leG a z e  na t u ra leG a z e  na t u ra le L e m ne ,  că rb u niL e m ne ,  că rb u niL e m ne ,  că rb u niL e m ne ,  că rb u niE ne rg ie  e le c t ricăE ne rg ie  e le c t ricăE ne rg ie  e le c t ricăE ne rg ie  e le c t rică

şi anume (ţara) ……………………………………………………………

pensionarsalariat

Ţara ………………………………………………..
 Nu Nu Nu Nu

Ţara ………………………………………………..

medii

În perioada anilor …………………………………

LocalitateaLocalitateaLocalitateaLocalitatea

Nr.Nr.Nr.Nr.

Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate? NuNuNuNu Da Da Da Da (se vor atașa acte doveditoare)

În perioada anilor …………………………………

studentşomer

generale

elevlucrător ocazional

Ţara ………………………………………………..

leileileilei

superioare

 Da Da Da Da

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?

Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

 Nu Nu Nu Nu
În perioada anilor …………………………………

lucrător agricol

 uniune consensuală

 văduv(ă)  divorţat(ă)

SectorSectorSectorSector

SeriaSeriaSeriaSeria

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?

Eliberat deEliberat deEliberat deEliberat de

 căsătorit(ă)  necăsătorit(ă)

Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială?     (se vor ataşa acte doveditoare)

Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)

Bl.Bl.Bl.Bl. Et.Et.Et.Et.Nr.Nr.Nr.Nr.

JudeţJudeţJudeţJudeţ
TelefonTelefonTelefonTelefon

La data deLa data deLa data deLa data de

Sc.Sc.Sc.Sc.

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

StradaStradaStradaStrada
Domiciliul/Date de contact:Domiciliul/Date de contact:Domiciliul/Date de contact:Domiciliul/Date de contact:

MobilMobilMobilMobil

Apart.Apart.Apart.Apart.

Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?

Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?

fără studii

Altele …………………………………………………………………………………..

 despărţit(ă) în fapt

NuNuNuNu

Da,Da,Da,Da, din alte ţări

Da,Da,Da,Da,din România

AAAAjutor  S S S Social

AAAAlocația pentru  S S S Susținerea  F F F Familiei
Drepturi în cursDrepturi în cursDrepturi în cursDrepturi în curs

 Da Da Da Da

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

independent

Cap.3.Cap.3.Cap.3.Cap.3.Cap.3.Cap.3.Cap.3.Cap.3. DateDate despredespre familiafamilia persoaneipersoanei îîndreptndreptăţăţiteite formatformatăă dindin .............. persoanepersoane majoremajore (inclusiv(inclusiv persoanapersoana
îîndreptndreptăţăţitităă)) şşii ................ copii:copii:

a)a)a)a)a)a)a)a) DateDate despredespre partenerul/partenerapartenerul/partenera persoaneipersoanei îîndreptndreptăţăţite:ite:



(z(z(z(z z)z)z)z) (l(l(l(l l)l)l)l) (a(a(a(a aaaa aaaa a)a)a)a)

 Nu Nu Nu Nu

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? leileileilei

În perioada anilor …………………………………
 Da Da Da Da

Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?
Ţara ………………………………………………..

 Da Da Da Da

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

independent elevlucrător ocazional

Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?

Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?

fără studii

lucrător agricol
Altele …………………………………………………………………………………..

Eliberat deEliberat deEliberat deEliberat de

generale

RomânăRomânăRomânăRomână

SeriaSeriaSeriaSeria
La data deLa data deLa data deLa data de

Nr.Nr.Nr.Nr.Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)

În perioada anilor …………………………………

În perioada anilor …………………………………

Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate? NuNuNuNu Da Da Da Da (se vor atașa acte doveditoare)

şi anume (ţara) ……………………………………………………………

pensionarsalariat

Ţara ………………………………………………..
 Nu Nu Nu Nu

Ţara ………………………………………………..

medii

studentşomer

superioare

NumeleNumeleNumeleNumele
PrenumelePrenumelePrenumelePrenumele

UEUEUEUE
Non-UENon-UENon-UENon-UE

Cod numeric personalCod numeric personalCod numeric personalCod numeric personal

Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?

b)b)b)b) DateDate despredespre copiiicopiii persoaneipersoanei îîndreptndreptăţăţite:ite:

(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
CNCNCNCN - certif icat de naștere PSTPSTPSTPST - permis de şedere temporară CINCINCINCIN - certif icat înregistrare
BIBIBIBI - buletin de identitate DIDIDIDI - document de identitate CRCRCRCR - carte de rezidenţă
CICICICI - carte de identitate PSTLPSTLPSTLPSTL  - permis de şedere pe termen lung
CIPCIPCIPCIP - carte de identitate provizorie
PPPP - paşaport

Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*  (copie atașată) Seria Nr.

1111....
NumeleNumeleNumeleNumele
PrenumelePrenumelePrenumelePrenumele

Cod numeric personalCod numeric personalCod numeric personalCod numeric personal

Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu 
persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?

copil natural copil adoptat copil în plasament familial

copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?
preșcolar elev cls. I -VIII Școala nr………………………………..

fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?     (se vor ataşa acte doveditoare)

NuNuNuNu Da,Da,Da,Da, din alte ţări

Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate? NuNuNuNu Da Da Da Da (se vor atașa acte doveditoare)

DaDaDaDa,din România

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:



(*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
CNCNCNCN - certificat de naștere PSTPSTPSTPST - permis de şedere temporară CINCINCINCIN - certificat înregistrare
BIBIBIBI - buletin de identitate DIDIDIDI - document de identitate CRCRCRCR - carte de rezidenţă
CICICICI - carte de identitate PSTLPSTLPSTLPSTL - permis de şedere pe termen lung
CIPCIPCIPCIP - carte de identitate provizorie
PPPP - paşaport

NuNuNuNu DaDaDaDa, din alte ţări

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate? NuNuNuNu Da Da Da Da (se vor atașa acte doveditoare)

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?     (se vor ataşa acte doveditoare)

NuNuNuNu Da,Da,Da,Da, din alte ţări

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?     (se vor ataşa acte doveditoare)

NuNuNuNu Da, Da, Da, Da, din alte ţări

Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?
preșcolar elev cls. I -VIII Școala nr………………………………..
fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu 
persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?

copil natural copil adoptat copil în plasament familial
copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

Cod numeric personalCod numeric personalCod numeric personalCod numeric personal
Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*  (copie atașată) Seria Nr.

Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate? NuNuNuNu DaDaDaDa (se vor atașa acte doveditoare)

4.4.4.4. NumeleNumeleNumeleNumele
PrenumelePrenumelePrenumelePrenumele

Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?
preșcolar elev cls. I -VIII Şcoala nr………………………………..
fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

Nr.

Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu 
persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?

copil natural copil adoptat copil în plasament familial
copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate? NuNuNuNu Da Da Da Da (se vor atașa acte doveditoare)

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?     (se vor ataşa acte doveditoare)

3.3.3.3. NumeleNumeleNumeleNumele
PrenumelePrenumelePrenumelePrenumele

Cod numeric personalCod numeric personalCod numeric personalCod numeric personal
Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*  (copie atașată) Seria

Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?
preșcolar elev cls. I -VIII Școala nr………………………………..
fără studii elev cls.IX-XII Loc. ……………………………………..

Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu Relaţia de rudenie cu 
persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?persoana îndreptăţită?

copil natural copil adoptat copil în plasament familial
copil în tutelă copil în curatelă copil încredinţat spre adopţie

DaDaDaDa,din România

Da,Da,Da,Da,din România

Da,Da,Da,Da,din România

2.2.2.2. NumeleNumeleNumeleNumele
PrenumelePrenumelePrenumelePrenumele

Cod numeric personalCod numeric personalCod numeric personalCod numeric personal
Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*Act de identitate/doveditor*  (copie atașată) Seria Nr.

c)c)c)c)c)c)c)c) DDateate despredespre celelaltecelelalte persoanepersoane majoremajore dindin familiafamilia persoaneipersoanei îîndreptndreptăţăţiteite::



(z(z(z(z z)z)z)z) (l(l(l(l l)l)l)l) (a(a(a(a aaaa aaaa a)a)a)a)

(z(z(z(z z)z)z)z) (l(l(l(l l)l)l)l) (a(a(a(a aaaa aaaa a)a)a)a)

Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate? NuNuNuNu Da Da Da Da (se vor atașa acte doveditoare)

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? leileileilei

Altele …………………………………………………………………………………..

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?  Nu Nu Nu Nu
În perioada anilor ………………………………… Ţara ………………………………………………..

 Da Da Da Da
În perioada anilor ………………………………… Ţara ………………………………………………..

superioare

Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?
salariat pensionar şomer student
independent lucrător agricol lucrător ocazional elev

Ţara ………………………………………………..
 Da Da Da Da

În perioada anilor ………………………………… Ţara ………………………………………………..

Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară? fără studii generale medii

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?  Nu Nu Nu Nu
În perioada anilor …………………………………

Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată) SeriaSeriaSeriaSeria Nr.Nr.Nr.Nr.
Eliberat deEliberat deEliberat deEliberat de La data deLa data deLa data deLa data de

Cod numeric personalCod numeric personalCod numeric personalCod numeric personal

Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia? UEUEUEUE
şi anume (ţara) ……………………………………………………………

RomânăRomânăRomânăRomână Non-UENon-UENon-UENon-UE

UEUEUEUE
Non-UENon-UENon-UENon-UE

Cod numeric personalCod numeric personalCod numeric personalCod numeric personal

Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?
RomânăRomânăRomânăRomână

şi anume (ţara) ……………………………………………………………

pensionarsalariat

Ţara ………………………………………………..
 Nu Nu Nu Nu

Ţara ………………………………………………..

medii

studentşomer

superioare

NuNuNuNu Da Da Da Da (se vor atașa acte doveditoare)

Eliberat deEliberat deEliberat deEliberat de

generale

În perioada anilor …………………………………

În perioada anilor …………………………………
 Da Da Da Da

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

independent

SeriaSeriaSeriaSeria
La data deLa data deLa data deLa data de

Nr.Nr.Nr.Nr.Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)

elevlucrător ocazional

Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?

Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?

fără studii

lucrător agricol
Altele …………………………………………………………………………………..

 Nu Nu Nu Nu

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? leileileilei

În perioada anilor …………………………………
 Da Da Da Da

Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?
Ţara ………………………………………………..

PrenumelePrenumelePrenumelePrenumele1.1.1.1.

2.2.2.2. NumeleNumeleNumeleNumele
PrenumelePrenumelePrenumelePrenumele

Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?

NumeleNumeleNumeleNumele



(z(z(z(z z)z)z)z) (l(l(l(l l)l)l)l) (a(a(a(a aaaa aaaa a)a)a)a)

(z(z(z(z z)z)z)z) (l(l(l(l l)l)l)l) (a(a(a(a aaaa aaaa a)a)a)a)

Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate? NuNuNuNu Da Da Da Da (se vor atașa acte doveditoare)

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? leileileilei

Altele …………………………………………………………………………………..

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?  Nu Nu Nu Nu
În perioada anilor ………………………………… Ţara ………………………………………………..

 Da Da Da Da
În perioada anilor ………………………………… Ţara ………………………………………………..

superioare

Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?
salariat pensionar şomer student

independent lucrător agricol lucrător ocazional elev

Ţara ………………………………………………..
 Da Da Da Da

În perioada anilor ………………………………… Ţara ………………………………………………..

Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară? fără studii generale medii

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?  Nu Nu Nu Nu
În perioada anilor …………………………………

Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată) SeriaSeriaSeriaSeria Nr.Nr.Nr.Nr.
Eliberat deEliberat deEliberat deEliberat de La data deLa data deLa data deLa data de

Cod numeric personalCod numeric personalCod numeric personalCod numeric personal

Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia? UEUEUEUE
şi anume (ţara) ……………………………………………………………

RomânăRomânăRomânăRomână Non-UENon-UENon-UENon-UE

UEUEUEUE
Non-UENon-UENon-UENon-UE

Cod numeric personalCod numeric personalCod numeric personalCod numeric personal

Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?Cetăţenia?

RomânăRomânăRomânăRomână
şi anume (ţara) ……………………………………………………………

pensionarsalariat

Ţara ………………………………………………..
 Nu Nu Nu Nu

Ţara ………………………………………………..

medii

studentşomer

superioare

NuNuNuNu Da Da Da Da (se vor atașa acte doveditoare)

Eliberat deEliberat deEliberat deEliberat de

generale

În perioada anilor …………………………………

În perioada anilor …………………………………
 Da Da Da Da

Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani?

independent

SeriaSeriaSeriaSeria
La data deLa data deLa data deLa data de

Nr.Nr.Nr.Nr.Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)Act de identitate/doveditor* (copie atașată)

elevlucrător ocazional

Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?Situaţia şcolară?

Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?Situaţia profesională?

fără studii

lucrător agricol
Altele …………………………………………………………………………………..

 Nu Nu Nu Nu

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ?Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii ? leileileilei

În perioada anilor …………………………………
 Da Da Da Da

Ţara ………………………………………………..În perioada anilor …………………………………

Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani?
Ţara ………………………………………………..

PrenumelePrenumelePrenumelePrenumele

4.4.4.4.
NumeleNumeleNumeleNumele

PrenumelePrenumelePrenumelePrenumele

Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?Grad de dizabilitate?

3.3.3.3.
NumeleNumeleNumeleNumele



Cap.Cap.Cap.Cap.Cap.Cap.Cap.Cap. 4.4.4.4.4.4.4.4. ÎÎnn continuarecontinuare sese vorvor completacompleta datedate privindprivind locuinlocuinţţaa familiei/persoaneifamiliei/persoanei singuresingure îîndreptndreptăţăţitităă::

 împreună cu altă persoană singură sau familie

 Casă cu curte
 Casă fără curte  1 cameră
 Apartament la bloc  2 camere Altele ............................................
 Locuinţă socială  3 camere Modul de  dobândire  a l locuinţe iModul de  dobândire  a l locuinţe iModul de  dobândire  a l locuinţe iModul de  dobândire  a l locuinţe i
 Locuinţă de serviciu  4 camere
 Locuinţă de necesitate  > 4 camere
 Instituţionalizat/nu are locuinţă

 COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri)  COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri)  COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri)  COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) 

D acă ar e  înch e iată p ol i ţă d e  as i gu r ar e  a l ocu inţe i ?D acă ar e  înch e iată p ol i ţă d e  as i gu r ar e  a l ocu inţe i ?D acă ar e  înch e iată p ol i ţă d e  as i gu r ar e  a l ocu inţe i ?D acă ar e  înch e iată p ol i ţă d e  as i gu r ar e  a l ocu inţe i ?

 ENERGIE ELECTRICĂ ENERGIE ELECTRICĂ ENERGIE ELECTRICĂ ENERGIE ELECTRICĂ Denumire furnizorDenumire furnizorDenumire furnizorDenumire furnizor

  Codul client     Codul client     Codul client     Codul client   

Denumire furnizorDenumire furnizorDenumire furnizorDenumire furnizor GAZE NATURALE GAZE NATURALE GAZE NATURALE GAZE NATURALE
  Codul client    Codul client    Codul client    Codul client  

D acă p ol i ţa acop e r ă r i s cu r i l e  ob l i gator i i  (cu tr e m u r ,  alu ne căr i  d e  t e r e n ,  inu nd aţ i i )D acă p ol i ţa acop e r ă r i s cu r i l e  ob l i gator i i  (cu tr e m u r ,  alu ne căr i  d e  t e r e n ,  inu nd aţ i i )D acă p ol i ţa acop e r ă r i s cu r i l e  ob l i gator i i  (cu tr e m u r ,  alu ne căr i  d e  t e r e n ,  inu nd aţ i i )D acă p ol i ţa acop e r ă r i s cu r i l e  ob l i gator i i  (cu tr e m u r ,  alu ne căr i  d e  t e r e n ,  inu nd aţ i i )
Nr. poliță  .................................................... Va labilă  de  la  ........................ La  .............................Nr. poliță  .................................................... Va labilă  de  la  ........................ La  .............................Nr. poliță  .................................................... Va labilă  de  la  ........................ La  .............................Nr. poliță  .................................................... Va labilă  de  la  ........................ La  .............................

 ENERGIE TERMICĂ ENERGIE TERMICĂ ENERGIE TERMICĂ ENERGIE TERMICĂ
Codul titularului de contract   Codul titularului de contract   Codul titularului de contract   Codul titularului de contract   

Denumire furnizorDenumire furnizorDenumire furnizorDenumire furnizor

NuNuNuNu

NuNuNuNu DaDaDaDa

Da, la  socie ta teaDa, la  socie ta teaDa, la  socie ta teaDa, la  socie ta tea  ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................

Fam i l ia/p e r soana s ingu r ă înd r e p tăţ i tă l ocu i e şte :Fam i l ia/p e r soana s ingu r ă înd r e p tăţ i tă l ocu i e şte :Fam i l ia/p e r soana s ingu r ă înd r e p tăţ i tă l ocu i e şte :Fam i l ia/p e r soana s ingu r ă înd r e p tăţ i tă l ocu i e şte :
 singură

R e gim u l  j u r id i c al  l ocu inţe iR e gim u l  j u r id i c al  l ocu inţe iR e gim u l  j u r id i c al  l ocu inţe iR e gim u l  j u r id i c al  l ocu inţe i
 Proprietate personală

M od e l  l ocu inţă:M od e l  l ocu inţă:M od e l  l ocu inţă:M od e l  l ocu inţă:

  În închiriere public/privat

cons trucţiacons trucţiacons trucţiacons trucţia cucucucu pe re ţipe re ţipe re ţipe re ţi e xte r ior ie xte r ior ie xte r ior ie xte r ior i dindindindin cărăm idăcărăm idăcărăm idăcărăm idă ne ars ăne ars ăne ars ăne ars ă s aus aus aus au dindindindin oriceoriceoriceorice altealtealtealte m ate r ialem ate r ialem ate r ialem ate r iale ne s upus ene s upus ene s upus ene s upus e unuiunuiunuiunui
tratam e nt te rm ic ş i/s au chim ictratam e nt te rm ic ş i/s au chim ictratam e nt te rm ic ş i/s au chim ictratam e nt te rm ic ş i/s au chim ic

Fam i l ia/p e r soana s ingu r ă înd r e p tăţ i tă se  încălz e şte  cu :Fam i l ia/p e r soana s ingu r ă înd r e p tăţ i tă se  încălz e şte  cu :Fam i l ia/p e r soana s ingu r ă înd r e p tăţ i tă se  încălz e şte  cu :Fam i l ia/p e r soana s ingu r ă înd r e p tăţ i tă se  încălz e şte  cu :

 Moştenire
Altele ............................................

TIP ATIP ATIP ATIP A
cons trucţiacons trucţiacons trucţiacons trucţia cucucucu s tructuras tructuras tructuras tructura dededede re zis te nţăre zis te nţăre zis te nţăre zis te nţă dindindindin be tonbe tonbe tonbe ton arm at,arm at,arm at,arm at, m e tal,m e tal,m e tal,m e tal, le m n,le m n,le m n,le m n, piatră,piatră,piatră,piatră, cărăm idăcărăm idăcărăm idăcărăm idă ars ăars ăars ăars ă s aus aus aus au dindindindin
orice  alte  m ate r iale  re zultate  în urm a unui tratam e nt te rm ic ş i/s au chim icorice  alte  m ate r iale  re zultate  în urm a unui tratam e nt te rm ic ş i/s au chim icorice  alte  m ate r iale  re zultate  în urm a unui tratam e nt te rm ic ş i/s au chim icorice  alte  m ate r iale  re zultate  în urm a unui tratam e nt te rm ic ş i/s au chim ic

TIP BTIP BTIP BTIP B

 Cumpărare

T ip u l  l ocu inţe iT ip u l  l ocu inţe iT ip u l  l ocu inţe iT ip u l  l ocu inţe i

Cap.Cap.Cap.Cap.Cap.Cap.Cap.Cap. 5.5.5.5.5.5.5.5. ÎÎnn acestacest CapitolCapitol sese vorvor completacompleta dateledatele privindprivind toatetoate veniturileveniturile şşii bunurilebunurile familiei/persoaneifamiliei/persoanei singuresingure
îîndreptndreptăţăţiteite îînn luna.............................luna.............................

CodCodCodCod Categoria de venituriCategoria de venituriCategoria de venituriCategoria de venituri Acte doveditoare*Acte doveditoare*Acte doveditoare*Acte doveditoare*

1111

VenituriVenituriVenituriVenituri dindindindin profesiiprofesiiprofesiiprofesii liberelibereliberelibere veniturileveniturileveniturileveniturile obţinuteobţinuteobţinuteobţinute dindindindin exercitareaexercitareaexercitareaexercitarea
profesiilorprofesiilorprofesiilorprofesiilor medicale,medicale,medicale,medicale, dededede avocat,avocat,avocat,avocat, notar,notar,notar,notar, auditorauditorauditorauditor financiar,financiar,financiar,financiar, consultantconsultantconsultantconsultant
fiscal,fiscal,fiscal,fiscal, expertexpertexpertexpert contabil,contabil,contabil,contabil, contabilcontabilcontabilcontabil autorizat,autorizat,autorizat,autorizat, consultantconsultantconsultantconsultant dededede plasamentplasamentplasamentplasament înînînîn
valorivalorivalorivalori mobiliare,mobiliare,mobiliare,mobiliare, arhitectarhitectarhitectarhitect sausausausau aaaa altoraltoraltoraltor profesiiprofesiiprofesiiprofesii reglementate,reglementate,reglementate,reglementate,
desfăşurate în mod independent, în condiţiile legiidesfăşurate în mod independent, în condiţiile legiidesfăşurate în mod independent, în condiţiile legiidesfăşurate în mod independent, în condiţiile legii

2222
VenituriVenituriVenituriVenituri comercialecomercialecomercialecomerciale proveniteproveniteproveniteprovenite dindindindin faptefaptefaptefapte dededede comerţcomerţcomerţcomerţ alealealeale
contribuabililor,contribuabililor,contribuabililor,contribuabililor, dindindindin prestăriprestăriprestăriprestări dededede servicii,servicii,servicii,servicii, precumprecumprecumprecum şişişişi dindindindin practicareapracticareapracticareapracticarea
unei meseriiunei meseriiunei meseriiunei meserii

3333

VeniturileVeniturileVeniturileVeniturile dindindindin valorificareavalorificareavalorificareavalorificarea subsubsubsub oriceoriceoriceorice formăformăformăformă aaaa drepturilordrepturilordrepturilordrepturilor dededede
proprietateproprietateproprietateproprietate intelectualăintelectualăintelectualăintelectuală provinprovinprovinprovin dindindindin brevetebrevetebrevetebrevete dededede invenţie,invenţie,invenţie,invenţie, desenedesenedesenedesene şişişişi
modele,modele,modele,modele, mostre,mostre,mostre,mostre, mărcimărcimărcimărci dededede fabricăfabricăfabricăfabrică şişişişi dededede comerţ,comerţ,comerţ,comerţ, procedeeprocedeeprocedeeprocedee tehnice,tehnice,tehnice,tehnice,
know-how,know-how,know-how,know-how, dindindindin drepturidrepturidrepturidrepturi dededede autorautorautorautor şişişişi drepturidrepturidrepturidrepturi conexeconexeconexeconexe dreptuluidreptuluidreptuluidreptului dededede
autor şi altele asemeneaautor şi altele asemeneaautor şi altele asemeneaautor şi altele asemenea

4444 Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de serviciuSalariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de serviciuSalariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de serviciuSalariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu
5555 Salariul asistentului personal al persoanei cu handicapSalariul asistentului personal al persoanei cu handicapSalariul asistentului personal al persoanei cu handicapSalariul asistentului personal al persoanei cu handicap
6666 Salariul asistentului maternal            Salariul asistentului maternal            Salariul asistentului maternal            Salariul asistentului maternal            

7777 Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependenteSalariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependenteSalariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependenteSalariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

adeverinţa eliberată adeverinţa eliberată adeverinţa eliberată adeverinţa eliberată 
de angajatorde angajatorde angajatorde angajator

Venitul realizat** leiVenitul realizat** leiVenitul realizat** leiVenitul realizat** lei

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTEVENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTEVENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTEVENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE

SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALESALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALESALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALESALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE

adeverinţă eliberată adeverinţă eliberată adeverinţă eliberată adeverinţă eliberată 
de Administraţia de Administraţia de Administraţia de Administraţia 
financiarăfinanciarăfinanciarăfinanciară



CodCodCodCod Categoria de venituriCategoria de venituriCategoria de venituriCategoria de venituri Acte doveditoare*Acte doveditoare*Acte doveditoare*Acte doveditoare*

8888 Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată 
să desfăşoare o activitate independentă                   să desfăşoare o activitate independentă                   să desfăşoare o activitate independentă                   să desfăşoare o activitate independentă                   

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
Adm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiară

9999 Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare                             Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare                             Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare                             Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare                             mandat poştal /extras mandat poştal /extras mandat poştal /extras mandat poştal /extras 
de cont/ deciziede cont/ deciziede cont/ deciziede cont/ decizie

10101010 IndemnizaţiileIndemnizaţiileIndemnizaţiileIndemnizaţiile dindindindin activităţiactivităţiactivităţiactivităţi desfăşuratedesfăşuratedesfăşuratedesfăşurate cacacaca urmareurmareurmareurmare aaaa uneiuneiuneiunei funcţiifuncţiifuncţiifuncţii dededede
demnitate publică, stabilite potrivit legiidemnitate publică, stabilite potrivit legiidemnitate publică, stabilite potrivit legiidemnitate publică, stabilite potrivit legii

11111111 IndemnizaţiiIndemnizaţiiIndemnizaţiiIndemnizaţii dindindindin activităţiactivităţiactivităţiactivităţi desfăşuratedesfăşuratedesfăşuratedesfăşurate cacacaca urmareurmareurmareurmare aaaa uneiuneiuneiunei funcţiifuncţiifuncţiifuncţii
alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonialalese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonialalese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonialalese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial

12121212
DrepturileDrepturileDrepturileDrepturile dededede soldăsoldăsoldăsoldă lunară,lunară,lunară,lunară, indemnizaţiile,indemnizaţiile,indemnizaţiile,indemnizaţiile, primele,primele,primele,primele, premiile,premiile,premiile,premiile,
sporurilesporurilesporurilesporurile şişişişi altealtealtealte drepturidrepturidrepturidrepturi alealealeale personaluluipersonaluluipersonaluluipersonalului militar,militar,militar,militar, acordateacordateacordateacordate potrivitpotrivitpotrivitpotrivit
legiilegiilegiilegii

13131313

IndemnizaţiaIndemnizaţiaIndemnizaţiaIndemnizaţia lunarălunarălunarălunară brută,brută,brută,brută, precumprecumprecumprecum şişişişi sumasumasumasuma dindindindin profitulprofitulprofitulprofitul net,net,net,net,
cuvenitecuvenitecuvenitecuvenite administratoriloradministratoriloradministratoriloradministratorilor lalalala companii/societăţicompanii/societăţicompanii/societăţicompanii/societăţi naţionale,naţionale,naţionale,naţionale, societăţisocietăţisocietăţisocietăţi
comercialecomercialecomercialecomerciale lalalala carecarecarecare statulstatulstatulstatul sausausausau oooo autoritateautoritateautoritateautoritate aaaa administraţieiadministraţieiadministraţieiadministraţiei publicepublicepublicepublice
locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonomelocale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonomelocale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonomelocale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome

14141414 RemuneraţiaRemuneraţiaRemuneraţiaRemuneraţia obţinutăobţinutăobţinutăobţinută dededede directoridirectoridirectoridirectori înînînîn bazabazabazabaza unuiunuiunuiunui contractcontractcontractcontract dededede
mandat conform prevederilor legii societăţilor comercialemandat conform prevederilor legii societăţilor comercialemandat conform prevederilor legii societăţilor comercialemandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale

15151515

RemuneraţiaRemuneraţiaRemuneraţiaRemuneraţia primităprimităprimităprimită dededede preşedintelepreşedintelepreşedintelepreşedintele asociaţieiasociaţieiasociaţieiasociaţiei dededede proprietariproprietariproprietariproprietari sausausausau
dededede altealtealtealte persoane,persoane,persoane,persoane, înînînîn bazabazabazabaza contractuluicontractuluicontractuluicontractului dededede mandat,mandat,mandat,mandat, potrivitpotrivitpotrivitpotrivit legiilegiilegiilegii
privindprivindprivindprivind înfiinţarea,înfiinţarea,înfiinţarea,înfiinţarea, organizareaorganizareaorganizareaorganizarea şişişişi funcţionareafuncţionareafuncţionareafuncţionarea asociaţiilorasociaţiilorasociaţiilorasociaţiilor dededede
proprietariproprietariproprietariproprietari

16161616 SumeleSumeleSumeleSumele primiteprimiteprimiteprimite dededede membriimembriimembriimembrii fondatorifondatorifondatorifondatori aiaiaiai societăţilorsocietăţilorsocietăţilorsocietăţilor comercialecomercialecomercialecomerciale
constituite prin subscripţie publicăconstituite prin subscripţie publicăconstituite prin subscripţie publicăconstituite prin subscripţie publică

17171717
SumeleSumeleSumeleSumele primiteprimiteprimiteprimite dededede reprezentanţiireprezentanţiireprezentanţiireprezentanţii înînînîn adunareaadunareaadunareaadunarea generalăgeneralăgeneralăgenerală aaaa
acţionarilor,acţionarilor,acţionarilor,acţionarilor, înînînîn consiliulconsiliulconsiliulconsiliul dededede administraţie,administraţie,administraţie,administraţie, membriimembriimembriimembrii directoratuluidirectoratuluidirectoratuluidirectoratului şişişişi
ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzoriai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzoriai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzoriai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori

18181818 SumeleSumeleSumeleSumele primiteprimiteprimiteprimite dededede reprezentanţiireprezentanţiireprezentanţiireprezentanţii înînînîn organismeorganismeorganismeorganisme tripartite,tripartite,tripartite,tripartite, potrivitpotrivitpotrivitpotrivit
legiilegiilegiilegii

19191919 IndemnizaţiaIndemnizaţiaIndemnizaţiaIndemnizaţia lunarălunarălunarălunară aaaa asociatuluiasociatuluiasociatuluiasociatului unic,unic,unic,unic, lalalala nivelulnivelulnivelulnivelul valoriivaloriivaloriivalorii înscriseînscriseînscriseînscrise înînînîn
declaraţia de asigurări socialedeclaraţia de asigurări socialedeclaraţia de asigurări socialedeclaraţia de asigurări sociale

20202020

SumeleSumeleSumeleSumele acordateacordateacordateacordate dededede organizaţiiorganizaţiiorganizaţiiorganizaţii nonprofitnonprofitnonprofitnonprofit şişişişi dededede altealtealtealte entităţientităţientităţientităţi
neplătitoareneplătitoareneplătitoareneplătitoare dededede impozitimpozitimpozitimpozit pepepepe profit,profit,profit,profit, pestepestepestepeste limitalimitalimitalimita dededede 2,52,52,52,5 oriorioriori nivelulnivelulnivelulnivelul
legallegallegallegal stabilitstabilitstabilitstabilit pentrupentrupentrupentru indemnizaţiaindemnizaţiaindemnizaţiaindemnizaţia primităprimităprimităprimită pepepepe perioadaperioadaperioadaperioada delegăriidelegăriidelegăriidelegării şişişişi
detaşăriidetaşăriidetaşăriidetaşării înînînîn altăaltăaltăaltă localitate,localitate,localitate,localitate, înînînîn ţarăţarăţarăţară şişişişi înînînîn străinătate,străinătate,străinătate,străinătate, înînînîn interesulinteresulinteresulinteresul
serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publiceserviciului, pentru salariaţii din instituţiile publiceserviciului, pentru salariaţii din instituţiile publiceserviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice

21212121
IndemnizaţiaIndemnizaţiaIndemnizaţiaIndemnizaţia administratorilor,administratorilor,administratorilor,administratorilor, precumprecumprecumprecum şişişişi sumasumasumasuma dindindindin profitulprofitulprofitulprofitul netnetnetnet
cuvenitecuvenitecuvenitecuvenite administratoriloradministratoriloradministratoriloradministratorilor societăţilorsocietăţilorsocietăţilorsocietăţilor comercialecomercialecomercialecomerciale potrivitpotrivitpotrivitpotrivit actuluiactuluiactuluiactului
constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilorconstitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilorconstitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilorconstitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor

22222222
SumeSumeSumeSume reprezentândreprezentândreprezentândreprezentând salariisalariisalariisalarii sausausausau diferenţediferenţediferenţediferenţe dededede salariisalariisalariisalarii stabilitestabilitestabilitestabilite înînînîn bazabazabazabaza
unorunorunorunor hotărârihotărârihotărârihotărâri judecătoreştijudecătoreştijudecătoreştijudecătoreşti rămaserămaserămaserămase definitivedefinitivedefinitivedefinitive şişişişi irevocabile,irevocabile,irevocabile,irevocabile,
precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţieprecum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţieprecum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţieprecum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie

23232323
IndemnizaţiileIndemnizaţiileIndemnizaţiileIndemnizaţiile lunarelunarelunarelunare plătiteplătiteplătiteplătite conformconformconformconform legiilegiilegiilegii dededede angajatoriangajatoriangajatoriangajatori pepepepe
perioadaperioadaperioadaperioada dededede neconcurenţă,neconcurenţă,neconcurenţă,neconcurenţă, stabilitestabilitestabilitestabilite conformconformconformconform contractuluicontractuluicontractuluicontractului
individual de muncăindividual de muncăindividual de muncăindividual de muncă

24242424 OriceOriceOriceOrice altealtealtealte sumesumesumesume sausausausau avantajeavantajeavantajeavantaje dededede naturănaturănaturănatură salarialăsalarialăsalarialăsalarială oriorioriori asimilateasimilateasimilateasimilate
salariilor în vederea impuneriisalariilor în vederea impuneriisalariilor în vederea impuneriisalariilor în vederea impunerii

25252525

Veniturile,Veniturile,Veniturile,Veniturile, înînînîn banibanibanibani şi/sauşi/sauşi/sauşi/sau înînînîn natură,natură,natură,natură, provenindprovenindprovenindprovenind dindindindin cedareacedareacedareacedarea
folosinţeifolosinţeifolosinţeifolosinţei bunurilorbunurilorbunurilorbunurilor mobilemobilemobilemobile şişişişi imobile,imobile,imobile,imobile, obţinuteobţinuteobţinuteobţinute dededede cătrecătrecătrecătre proprietar,proprietar,proprietar,proprietar,
uzufructuaruzufructuaruzufructuaruzufructuar sausausausau altaltaltalt deţinătordeţinătordeţinătordeţinător legal,legal,legal,legal, altelealtelealtelealtele decâtdecâtdecâtdecât veniturileveniturileveniturileveniturile dindindindin
activităţi independenteactivităţi independenteactivităţi independenteactivităţi independente

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
Adm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiară

26262626 DividendeDividendeDividendeDividende
27272727 Venituri impozabile din dobânziVenituri impozabile din dobânziVenituri impozabile din dobânziVenituri impozabile din dobânzi
28282828 Câştiguri din transferul titlurilor de valoareCâştiguri din transferul titlurilor de valoareCâştiguri din transferul titlurilor de valoareCâştiguri din transferul titlurilor de valoare

29292929 VenituriVenituriVenituriVenituri dindindindin operaţiunioperaţiunioperaţiunioperaţiuni dededede vânzare-cumpărarevânzare-cumpărarevânzare-cumpărarevânzare-cumpărare dededede valutăvalutăvalutăvalută lalalala termen,termen,termen,termen,
pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similarepe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similarepe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similarepe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
Adm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiară

30303030 Venituri din lichidarea unei persoane juridiceVenituri din lichidarea unei persoane juridiceVenituri din lichidarea unei persoane juridiceVenituri din lichidarea unei persoane juridice

Venitul realizat** leiVenitul realizat** leiVenitul realizat** leiVenitul realizat** lei

VENITURI DIN INVESTIŢIIVENITURI DIN INVESTIŢIIVENITURI DIN INVESTIŢIIVENITURI DIN INVESTIŢII

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
Adm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiară

SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALESALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALESALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALESALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
Adm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiară

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILORVENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILORVENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILORVENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
Adm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiarăAdm. financiară



CodCodCodCod Categoria de venituriCategoria de venituriCategoria de venituriCategoria de venituri Acte doveditoare*Acte doveditoare*Acte doveditoare*Acte doveditoare*

31313131 Pensia pentru limită de vârstă            Pensia pentru limită de vârstă            Pensia pentru limită de vârstă            Pensia pentru limită de vârstă            
32323232 Pensia anticipată                         Pensia anticipată                         Pensia anticipată                         Pensia anticipată                         
33333333 Pensia anticipată parţială                Pensia anticipată parţială                Pensia anticipată parţială                Pensia anticipată parţială                
34343434 Pensia de invaliditate                    Pensia de invaliditate                    Pensia de invaliditate                    Pensia de invaliditate                    
35353535 Pensia de urmaş                           Pensia de urmaş                           Pensia de urmaş                           Pensia de urmaş                           

36363636 Pensie agricultorPensie agricultorPensie agricultorPensie agricultor
mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de 
cont/ deciziecont/ deciziecont/ deciziecont/ decizie

37373737 Pensie de serviciuPensie de serviciuPensie de serviciuPensie de serviciu
38383838 Pensia de invaliditate                    Pensia de invaliditate                    Pensia de invaliditate                    Pensia de invaliditate                    
39393939 Pensia de urmaş                           Pensia de urmaş                           Pensia de urmaş                           Pensia de urmaş                           
40404040 Pensia I.O.V.R.                           Pensia I.O.V.R.                           Pensia I.O.V.R.                           Pensia I.O.V.R.                           

41414141
IndemnizaţiaIndemnizaţiaIndemnizaţiaIndemnizaţia pt.pt.pt.pt. persoanelepersoanelepersoanelepersoanele carecarecarecare şi-auşi-auşi-auşi-au pierdutpierdutpierdutpierdut totaltotaltotaltotal sausausausau parţialparţialparţialparţial
capacitateacapacitateacapacitateacapacitatea dededede muncămuncămuncămuncă cacacaca urmareurmareurmareurmare aaaa participăriiparticipăriiparticipăriiparticipării lalalala revoluţierevoluţierevoluţierevoluţie şişişişi pt.pt.pt.pt.
urmaşii acestoraurmaşii acestoraurmaşii acestoraurmaşii acestora

42424242 Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I 
invaliditate/nevăzători handicap grav               invaliditate/nevăzători handicap grav               invaliditate/nevăzători handicap grav               invaliditate/nevăzători handicap grav               

43434343 Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă                        Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă                        Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă                        Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă                        adeverinţă angajatoradeverinţă angajatoradeverinţă angajatoradeverinţă angajator

44444444 Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a 
artiştilor interpreţi sau executanţiartiştilor interpreţi sau executanţiartiştilor interpreţi sau executanţiartiştilor interpreţi sau executanţi

45454545 Indemnizaţia pentru maternitateIndemnizaţia pentru maternitateIndemnizaţia pentru maternitateIndemnizaţia pentru maternitate adeverinţă angajatoradeverinţă angajatoradeverinţă angajatoradeverinţă angajator

46464646 Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 
anianianiani

47474747 Stimulent lunar/de inserţieStimulent lunar/de inserţieStimulent lunar/de inserţieStimulent lunar/de inserţie
48484848 Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicapIndemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicapIndemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicapIndemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicap

49494949 Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din 
considerente politiceconsiderente politiceconsiderente politiceconsiderente politice

50505050 Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive 
politice sau etnicepolitice sau etnicepolitice sau etnicepolitice sau etnice

51515151 Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război văduvelor de război văduvelor de război văduvelor de război 

52525252
Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul 
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 
1950 - 1961                        1950 - 1961                        1950 - 1961                        1950 - 1961                        

53535353
Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, 
membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi recunoscute ca membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi recunoscute ca membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi recunoscute ca membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publicăpersoane juridice de utilitate publicăpersoane juridice de utilitate publicăpersoane juridice de utilitate publică

54545454 Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicapIndemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicapIndemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicapIndemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap
55555555 Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilorIndemnizaţia cuvenită revoluţionarilorIndemnizaţia cuvenită revoluţionarilorIndemnizaţia cuvenită revoluţionarilor
56565656 Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr.118/2002Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr.118/2002Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr.118/2002Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr.118/2002
57575757 Renta viageră pentru sportiviRenta viageră pentru sportiviRenta viageră pentru sportiviRenta viageră pentru sportivi

58585858
VenituriVenituriVenituriVenituri dindindindin cultivareacultivareacultivareacultivarea şişişişi valorificareavalorificareavalorificareavalorificarea florilor,florilor,florilor,florilor, legumelorlegumelorlegumelorlegumelor şişişişi
zarzavaturilor,zarzavaturilor,zarzavaturilor,zarzavaturilor, înînînîn seresereseresere şişişişi solariisolariisolariisolarii specialspecialspecialspecial destinatedestinatedestinatedestinate acestoracestoracestoracestor scopuriscopuriscopuriscopuri
şi/sau în sistem irigatşi/sau în sistem irigatşi/sau în sistem irigatşi/sau în sistem irigat

59595959 VenituriVenituriVenituriVenituri dindindindin cultivareacultivareacultivareacultivarea şişişişi valorificareavalorificareavalorificareavalorificarea arbuştilor,arbuştilor,arbuştilor,arbuştilor, plantelorplantelorplantelorplantelor
decorative şi ciupercilordecorative şi ciupercilordecorative şi ciupercilordecorative şi ciupercilor

60606060 Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele 
asemeneaasemeneaasemeneaasemenea

61616161

VenituriVenituriVenituriVenituri dindindindin valorificareavalorificareavalorificareavalorificarea produselorproduselorproduselorproduselor agricoleagricoleagricoleagricole obţinuteobţinuteobţinuteobţinute dupădupădupădupă
recoltare,recoltare,recoltare,recoltare, înînînîn starestarestarestare naturală,naturală,naturală,naturală, dededede pepepepe terenurileterenurileterenurileterenurile agricoleagricoleagricoleagricole proprietateproprietateproprietateproprietate
privatăprivatăprivatăprivată sausausausau luateluateluateluate înînînîn arendă,arendă,arendă,arendă, cătrecătrecătrecătre unităţiunităţiunităţiunităţi specializatespecializatespecializatespecializate pentrupentrupentrupentru
colectare,colectare,colectare,colectare, unităţiunităţiunităţiunităţi dededede procesareprocesareprocesareprocesare industrialăindustrialăindustrialăindustrială sausausausau cătrecătrecătrecătre altealtealtealte unităţi,unităţi,unităţi,unităţi,
pentru utilizare ca atarepentru utilizare ca atarepentru utilizare ca atarepentru utilizare ca atare

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
Administraţia financiarăAdministraţia financiarăAdministraţia financiarăAdministraţia financiară

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
Administraţia financiarăAdministraţia financiarăAdministraţia financiarăAdministraţia financiară

mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de 
cont/ deciziecont/ deciziecont/ deciziecont/ decizie

PENSIIPENSIIPENSIIPENSII

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLEVENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLEVENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLEVENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE

PENSII DE STATPENSII DE STATPENSII DE STATPENSII DE STAT

mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de 
cont/ deciziecont/ deciziecont/ deciziecont/ decizie

INDEMNIZAŢIIINDEMNIZAŢIIINDEMNIZAŢIIINDEMNIZAŢII

INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUIINDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUIINDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUIINDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

Venitul realizat** leiVenitul realizat** leiVenitul realizat** leiVenitul realizat** lei

mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de 
cont/ deciziecont/ deciziecont/ deciziecont/ decizie

mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de 
cont/ deciziecont/ deciziecont/ deciziecont/ decizie

mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de 
cont/ deciziecont/ deciziecont/ deciziecont/ decizie

INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENTINDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENTINDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENTINDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT

mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de mandat poştal /extras de 
cont/ deciziecont/ deciziecont/ deciziecont/ decizie

PENSII AGRICULTORIPENSII AGRICULTORIPENSII AGRICULTORIPENSII AGRICULTORI

PENSII MILITAREPENSII MILITAREPENSII MILITAREPENSII MILITARE



CodCodCodCod Categoria de venituriCategoria de venituriCategoria de venituriCategoria de venituri Acte doveditoare*Acte doveditoare*Acte doveditoare*Acte doveditoare*

62626262 Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuriVeniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuriVeniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuriVeniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri

63636363
Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigurile realizate ca Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigurile realizate ca Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigurile realizate ca Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigurile realizate ca 
urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-
potpotpotpot

64646464
VenituriVenituriVenituriVenituri dindindindin transferultransferultransferultransferul dreptuluidreptuluidreptuluidreptului dededede proprietateproprietateproprietateproprietate şişişişi alalalal
dezmembrămintelordezmembrămintelordezmembrămintelordezmembrămintelor acestuia,acestuia,acestuia,acestuia, altelealtelealtelealtele decâtdecâtdecâtdecât celecelecelecele cucucucu cucucucu titlutitlutitlutitlu dededede
moşteniremoşteniremoşteniremoştenire

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
Administraţia financiarăAdministraţia financiarăAdministraţia financiarăAdministraţia financiară

65656565

PrimePrimePrimePrime dededede asigurăriasigurăriasigurăriasigurări suportatesuportatesuportatesuportate dededede oooo persoanăpersoanăpersoanăpersoană fizicăfizicăfizicăfizică independentăindependentăindependentăindependentă
sausausausau dededede oriceoriceoriceorice altăaltăaltăaltă entitate,entitate,entitate,entitate, înînînîn cadrulcadrulcadrulcadrul uneiuneiuneiunei activităţiactivităţiactivităţiactivităţi pentrupentrupentrupentru oooo
persoanăpersoanăpersoanăpersoană fizicăfizicăfizicăfizică înînînîn legăturălegăturălegăturălegătură cucucucu carecarecarecare suportatorulsuportatorulsuportatorulsuportatorul nunununu areareareare oooo relaţierelaţierelaţierelaţie
generatoare de venituri din salariigeneratoare de venituri din salariigeneratoare de venituri din salariigeneratoare de venituri din salarii

66666666
CâştiguriCâştiguriCâştiguriCâştiguri primiteprimiteprimiteprimite dededede lalalala societăţilesocietăţilesocietăţilesocietăţile dededede asigurări,asigurări,asigurări,asigurări, cacacaca urmareurmareurmareurmare aaaa
contractuluicontractuluicontractuluicontractului dededede asigurareasigurareasigurareasigurare încheiatîncheiatîncheiatîncheiat întreîntreîntreîntre părţipărţipărţipărţi cucucucu ocaziaocaziaocaziaocazia tragerilortragerilortragerilortragerilor
de amortizarede amortizarede amortizarede amortizare

67676767

Venituri,Venituri,Venituri,Venituri, subsubsubsub formaformaformaforma diferenţelordiferenţelordiferenţelordiferenţelor dededede preţpreţpreţpreţ pentrupentrupentrupentru anumiteanumiteanumiteanumite bunuri,bunuri,bunuri,bunuri,
serviciiserviciiserviciiservicii şişişişi altealtealtealte drepturi,drepturi,drepturi,drepturi, primiteprimiteprimiteprimite dededede persoanelepersoanelepersoanelepersoanele fizicefizicefizicefizice pensionari,pensionari,pensionari,pensionari,
foştifoştifoştifoşti salariaţi,salariaţi,salariaţi,salariaţi, potrivitpotrivitpotrivitpotrivit clauzelorclauzelorclauzelorclauzelor contractuluicontractuluicontractuluicontractului dededede muncămuncămuncămuncă sausausausau înînînîn
baza unor legi specialebaza unor legi specialebaza unor legi specialebaza unor legi speciale

68686868 Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din 
activitatea de arbitraj comercialactivitatea de arbitraj comercialactivitatea de arbitraj comercialactivitatea de arbitraj comercial

69696969
Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind 
impozabileimpozabileimpozabileimpozabile

70707070 Venituri obţinute din străinătateVenituri obţinute din străinătateVenituri obţinute din străinătateVenituri obţinute din străinătate Contract de muncăContract de muncăContract de muncăContract de muncă

71717171 Alocaţia de stat pentru copii             Alocaţia de stat pentru copii             Alocaţia de stat pentru copii             Alocaţia de stat pentru copii             
72727272 Alocaţia lunară de plasament                        Alocaţia lunară de plasament                        Alocaţia lunară de plasament                        Alocaţia lunară de plasament                        
73737373 Alocaţia de întreţinereAlocaţia de întreţinereAlocaţia de întreţinereAlocaţia de întreţinere Hotărâre judecătoreascăHotărâre judecătoreascăHotărâre judecătoreascăHotărâre judecătorească

74747474 Burse pentru eleviBurse pentru eleviBurse pentru eleviBurse pentru elevi
75757575 Burse pentru studenţiBurse pentru studenţiBurse pentru studenţiBurse pentru studenţi

76767676
Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit 
incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse 
privative de libertate                              privative de libertate                              privative de libertate                              privative de libertate                              

mandatmandatmandatmandat poştalpoştalpoştalpoştal /extras/extras/extras/extras
de cont/ deciziede cont/ deciziede cont/ deciziede cont/ decizie

77777777 Depozite bancareDepozite bancareDepozite bancareDepozite bancare
78787878 Rentă viageră agricolăRentă viageră agricolăRentă viageră agricolăRentă viageră agricolă
79797979 Alte venituri (inclusiv din arendă)Alte venituri (inclusiv din arendă)Alte venituri (inclusiv din arendă)Alte venituri (inclusiv din arendă)

80808080
Sume primite din proiecte cu finanțare internațională Sume primite din proiecte cu finanțare internațională Sume primite din proiecte cu finanțare internațională Sume primite din proiecte cu finanțare internațională 
nerambursabilănerambursabilănerambursabilănerambursabilă

81818181
82828282
83838383

VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI                                            VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI                                            VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI                                            VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI                                            

adeverinţă instituţie adeverinţă instituţie adeverinţă instituţie adeverinţă instituţie 
învăţământînvăţământînvăţământînvăţământ

ALTE SURSE DE VENIT                                                ALTE SURSE DE VENIT                                                ALTE SURSE DE VENIT                                                ALTE SURSE DE VENIT                                                

VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE                VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE                VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE                VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE                

AJUTOAREAJUTOAREAJUTOAREAJUTOARE

FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM CONTRACTULUI COLECTIV FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM CONTRACTULUI COLECTIV FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM CONTRACTULUI COLECTIV FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM CONTRACTULUI COLECTIV 
SAU INDIVIDUAL DE MUNCĂ? (se vor menționa natura lor şi valoarea)SAU INDIVIDUAL DE MUNCĂ? (se vor menționa natura lor şi valoarea)SAU INDIVIDUAL DE MUNCĂ? (se vor menționa natura lor şi valoarea)SAU INDIVIDUAL DE MUNCĂ? (se vor menționa natura lor şi valoarea)

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
instituțiile competenteinstituțiile competenteinstituțiile competenteinstituțiile competente

Venitul realizat** leiVenitul realizat** leiVenitul realizat** leiVenitul realizat** lei

VENITURIVENITURIVENITURIVENITURI DINDINDINDIN TRANSFERULTRANSFERULTRANSFERULTRANSFERUL PROPRIETĂŢILORPROPRIETĂŢILORPROPRIETĂŢILORPROPRIETĂŢILOR IMOBILIAREIMOBILIAREIMOBILIAREIMOBILIARE DINDINDINDIN PATRIMONIULPATRIMONIULPATRIMONIULPATRIMONIUL PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL ŞIŞIŞIŞI ALALALAL
DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIADEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIADEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIADEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA

BURSE - Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a sprijinului financiar prevăzut de H.G. BURSE - Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a sprijinului financiar prevăzut de H.G. BURSE - Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a sprijinului financiar prevăzut de H.G. BURSE - Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a sprijinului financiar prevăzut de H.G. 
nr.1488/2004nr.1488/2004nr.1488/2004nr.1488/2004

mandat poştal /extras mandat poştal /extras mandat poştal /extras mandat poştal /extras 
de cont/ deciziede cont/ deciziede cont/ deciziede cont/ decizie

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
Administraţia financiarăAdministraţia financiarăAdministraţia financiarăAdministraţia financiară

adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de adeverinţă eliberată de 
Administraţia financiarăAdministraţia financiarăAdministraţia financiarăAdministraţia financiară

VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATEVENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATEVENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATEVENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE

VENITURI DIN ALTE SURSEVENITURI DIN ALTE SURSEVENITURI DIN ALTE SURSEVENITURI DIN ALTE SURSE

ALOCAŢIIALOCAŢIIALOCAŢIIALOCAŢII

VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROCVENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROCVENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROCVENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC

(*) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie
(**) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora.



  Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti  Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti  Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti  Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti

            în zona urbană şi 2.000 mp în zona ruralăîn zona urbană şi 2.000 mp în zona ruralăîn zona urbană şi 2.000 mp în zona ruralăîn zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 Autoturism și/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani Autoturism și/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani Autoturism și/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani Autoturism și/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani

 Două sau mai multe autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani Două sau mai multe autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani Două sau mai multe autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani Două sau mai multe autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani

 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

1111 Grâu comun (ha)
2222 Grâu dur (ha)
3333 Secară (ha)
4444 Orz (ha)
5555 Orzoaică (ha)
6666 Ovăz (ha)
7777 Amestecuri de cereale de vară (ha)
8888 Porumb boabe (ha)
9999 Orez (ha) 

10101010 Alte cereale (ha)
11111111 Mazăre, fasole de câmp și lupin dulce (ha) 
12121212 Linte, năut si mazariche (ha)
13131313 Alte culturi proteice (ha)
14141414 Cartofi (ha)
15151515 Sfeclă de zahăr - fara seminceri (ha) 
16161616 Rapiță (ha)
17171717 Floarea soarelui (ha) 
18181818 Soia (ha)
19191919 In pentru ulei (ha) 
20202020 Altele (ricin, mac, muștar,  s.a) (ha)
21212121 Hamei (fara seminceri) (ha)
22222222 Tutun (ha) 
23232323 Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha)
24242424 In pentru fibra (ha)
25252525 Cânepa (ha)
26262626 Alte culturi industriale(inclusiv in,cânepa pt. fibră) (ha)
27272727 Legume proaspete, pepeni, căpșuni în câmp (ha)
28282828 Legume proaspete, pepeni,căpșuni în grădină (ha)
29292929 Legume proaspete, pepeni,căpșuni în sistem protejat (ha)
30303030 Ciuperci (100 m2 )
31313131 Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha)
32323232 Flori,  plante ornamentale cult. în sist. protejat
33333333 Semințe de iarbă (graminee și legumin.furaj) (ha)
34343434 Alte semințe (pt hortic,cult arabile fără cereale,cartofi,oleaginoase) (ha)
35353535 Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi furajeri) (ha)
36363636 Porumb furajer pentru siloz (ha)
37373737 Alte cereale pentru siloz (ha)
38383838 Alte plante furajere (ha)
39393939 Terenuri productive și necultivate (ha)
40404040 Alte culturi arabile neincluse  (ha)
41414141 Pajiști și pășuni permanente  (ha)
42424242 Pășuni sărace, de obicei nefertilizate și necultivate (ha)
43434343 Livezi de măr, păr (ha)

Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă?Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă?Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă?Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă?
Bunuri imobileBunuri imobileBunuri imobileBunuri imobile

Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionareBunuri mobile, aflate în stare de funcţionareBunuri mobile, aflate în stare de funcţionareBunuri mobile, aflate în stare de funcţionare

Terenuri, animale Terenuri, animale Terenuri, animale Terenuri, animale şşşş i păsări din gospodăriei păsări din gospodăriei păsări din gospodăriei păsări din gospodărie

 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

  Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp              Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp              Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp              Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp            

 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric



44444444 Livezi de prun, piersic, cais, cireș (ha)
45454545 Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha)
46464646 Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha)
47474747 Struguri pentru masă (ha)
48484848 Struguri pentru vin de calitate (ha)
49494949 Struguri pentru vin de masă (ha)
50505050 Pepiniere fără silvicultură (ha)
51515151 Alte culturi permanente(răchită, salcie) (ha)
52525252 Cabaline (buc.)
53535353 Vitei pt ingrasat
54545454 Viței sub un an (buc.)
55555555 Tăurași de la 1 la 2 ani (buc.)
56565656 Vițele de la 1 la 2 ani (buc.)
57575757 Tăurași de 2 ani și mai mult (buc.)
58585858 Juninci de reproducție (buc.)
59595959 Vițele  pt îngrășat  (buc.)
60606060 Vaci de lapte  (buc.)
61616161 Vaci de lapte la reformă (buc.) 
62626262 Alte vaci  (buc.)
63636363 Stupi (buc.)
64646464 Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.)
65656565 Caprine, femele pt. prăsilă (buc.) 
66666666 Alte caprine (buc.)
67676767 Oi mame (buc.)
68686868 Alte ovine (buc.)
69696969 Purcei  (buc.)
70707070 Scroafe pt reproducție (buc.)
71717171 Porci pt îngrășat (buc.)
72727272 Alte porcine (buc.)
73737373 Pui de carne (buc.)
74747474 Găini ouătoare  (buc.)
75757575 Alte păsări (buc.)

Terenuri, animale Terenuri, animale Terenuri, animale Terenuri, animale şşşş i păsări din gospodăriei păsări din gospodăriei păsări din gospodăriei păsări din gospodărie

  În cont bancar  În cont bancar  În cont bancar  În cont bancar Nume titular cont .......................................................................................Nume titular cont .......................................................................................Nume titular cont .......................................................................................Nume titular cont .......................................................................................

Număr cont bancar ....................................................................................Număr cont bancar ....................................................................................Număr cont bancar ....................................................................................Număr cont bancar ....................................................................................

Cap.Cap.Cap.Cap. 6 .6 .6 .6 . Modalitatea de plată al ajutoarelor (cu excepţia ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu
energie termică, gaze naturale şi energie electrică)

  Mandat poștal  Mandat poștal  Mandat poștal  Mandat poștal

Deschis la banca ........................................................................................Deschis la banca ........................................................................................Deschis la banca ........................................................................................Deschis la banca ........................................................................................

Cap.7.Cap.7 .Cap.7 .Cap.7 . Declar pe proprie răspundere şi sub sancţiunile Codului penal că datele şi informaţiile
prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi mă oblig să aduc la cunoştinţa autorităţilor, în scris şi
în termenul prevăzut de lege, orice modificare a situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la
încetarea sau suspendarea drepturilor.

Sem nătura… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Sem nătura… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Sem nătura… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Sem nătura… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Data… … … … … … … … … … … ..Data… … … … … … … … … … … ..Data… … … … … … … … … … … ..Data… … … … … … … … … … … ..
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