
 

1  
  



 

2  
  

 



 

3  
  

 

CN - certificat de naștere PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare 
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BI - buletin de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă 

CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung 

CIP - carte de identitate provizorie 

P - paşaport   
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CN - certificat de naștere PST - permis de şedere temporară CIN - certificat înregistrare 

BI - buletin de identitate DI - document de identitate CR - carte de rezidenţă 

CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung 
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CIP - carte de identitate provizorie 

P - paşaport  

    c) Date despre celelalte persoane majore din familia persoanei îndreptăţite:  
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Cod  Categoria de venituri  Acte doveditoare*  Venitul realizat** lei  

SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE  

8 
Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoa nă 
autorizat ă să desf ăşoare o activitate independent ă 

adeverin ţă eliberat ă 
de Administra ţia 
financiar ă 

      

9 Indemniza ţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare  

mandat po ştal  
/extrasde cont/ 
decizie  

      

10 
Indemniza ţiile din activit ăţi desf ăşurate ca urmare a unei func ţii de 
demnitate public ă, stabilite potrivit legii  

adeverin ţă eliberat ă 
de 

Adm. Financiar ă 

      

11 

Indemniza ţii din activit ăţi desf ăşurate ca urmare a unei 
func ţii alese în cadrul persoanelor juridice f ără scop 
patrimonial  

  

 

   

12 

Drepturile de sold ă lunar ă, indemniza ţiile, primele, premiile, 
sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate 
potrivit legii  

      

13 

Indemniza ţia lunar ă brut ă, precum şi suma din profitul net, 
cuvenite administratorilor la companii/societ ăţi na ţionale, 
societ ăţi comerciale la care statul sau o autoritate a 
administra ţiei publice locale este ac ţionar majoritar, 
precum şi la regiile autonome  

      

14 
Remunera ţia ob ţinut ă de directori în baza unui contract de mandat 
conform prevederilor legii societ ăţilor comerciale  

      

15 

Remunera ţia primit ă de preşedintele asocia ţiei de 
proprietari sau de alte persoane, în baza contractu lui de 
mandat, potrivit legii privind înfiin ţarea, organizarea şi 
func ţionarea asocia ţiilor de proprietari  

      

16 

Sumele primite de membrii fondatori ai societ ăţilor comerciale  

constituite prin subscrip ţie public ăe primite de reprezentan ţii în 
organisme tripartite, potrivit legii  

      

17 

Sumele primite de reprezentan ţii în adunarea general ă a 
acţionarilor, în consiliul de administra ţie, membrii 
directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi 
în comisia de cenzori  

      

18 
Sumele primite de reprezentan ţii în organisme tripartite, 
potrivit legii  

      

19 
Indemniza ţia lunar ă a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în  
declara ţia de asigur ări sociale  

      

20 

Sumele acordate de organiza ţii nonprofit şi de alte entit ăţi 
nepl ătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 o ri 
nivelul legal stabilit pentru indemniza ţia primit ă pe perioada 
delegării şi deta şării în alt ă localitate, în ţară şi în 
str ăinătate, în interesul serviciului, pentru salaria ţii din 
institu ţiile publice  

      

21 

Indemniza ţia administratorilor, precum şi suma din 
profitul net cuvenite administratorilor societ ăţilor 
comerciale potrivit actului constitutiv sau stabili te de 
adunarea general ă a acţionarilor  

adeverin ţă eliberat ă 
de Adm. Financiar  

      

22 

Sume reprezentând salarii sau diferen ţe de salarii stabilite în 
baza unor hot ărâri judec ătoreşti r ămase definitive şi 
irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de 
infla ţie 

      

23 

Indemniza ţiile lunare pl ătite conform legii de angajatori pe 
perioada de neconcuren ţă, stabilite conform contractului 
individual de munc ă 

      

24 
Orice alte sume sau avantaje de natur ă salarial ă ori asimilate 
salariilor în vederea impunerii  

      

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR  
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25 

Veniturile, în bani şi/sau în natur ă, provenind din cedarea 
folosin ţei bunurilor mobile şi imobile, ob ţinute de c ătre 
proprietar, uzufructuar sau alt de ţinător legal, altele decât 
veniturile din activit ăţi independente  

adeverin ţă eliberat ă 
de 

Adm. financiar ă 

      

VENITURI DIN INVESTIŢII 

26 Dividende  

adeverin ţă eliberat ă 
de Adm. financiar  

      

27 Venituri impozabile din dobânzi        

28 Câştiguri din transferul titlurilor de valoare        

29 

Venituri din opera ţiuni de vânzare-cump ărare de valut ă la 
termen, pe baz ă de contract, precum şi orice alte opera ţiuni 
similare  

adeverin ţă eliberat ă 
de Adm. financiar  

      

30 Venituri din lichidarea unei persoane juridice        

  

  

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

PENSII 

PENSII DE STAT 

31 Pensia pentru limit ă de vârst ă 

mandat po ştal/extras 
de cont/decizie  

      

32 Pensia anticipat ă       

33 Pensie anticipat ă par ţială       

34 Pensia de invaliditate        

35 Pensia de urma ş       

PENSII AGRICULTORI  

36 Pensie Agricultor  
mandat po ştal/extras 
de cont/decizie  

      

PENSII MILITARE  

37 Pensie de serviciu  

mandat po ştal/extras 
de cont/decizie  

      

38 Pensia de invaliditate        

39 Pensia de urma ş       

40 Pensia I.O.V.R        

INDEMNIZAŢII 

41 

Indemniza ţia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau par ţial 
capacitate ade munc ă ca urmare a particip ării la revolu ţie şi pt. 
urma şii acestora  

mandat po ştal/extras 
de cont/decizie  

      

42 
Indemniza ţia de înso ţitor pentru pensionarii de gr. I 
invaliditate/nev ăzători handicap grav  

      

43 Indemniza ţia pentru incapacitate temporar ă de munc ă adeverin ţă angajator        

44 
Indemniza ţia lunar ă pentru activitate de liber -profesionist a 
arti ţtilor interpre ţi sau executan ţi 

       

INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI  

45 Indemniza ţiei pentru maternitate  adeverin ţă angajator        

46 
Indemniza ţia pentru cre şterea copilului pân ă la vârsta de 1, 2 
sau 3 ani  

mandat po ştal/extras 
de cont/decizie  
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47 Stimulent lunar/de inser ţie       

48 Indemniza ţii şi ajutoare pentru cre şterea copilului cu 
handicap  

      

INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT  

49 
Indemniza ţia lunar ă acordat ă magistra ţilor înl ătura ţi din 
justi ţie din considerente politice  

mandat po ştal/extras 
de cont/decizie  

      

50 
Indemniza ţia lunar ă acordat ă persoanelor persecutate din 
motive politice sau etnice  

      

51 
Indemniza ţia, sporul sau renta acordat ă invalizilor, veteranilor 
şi văduvelor de r ăzboi  

      

52 

Indemniza ţiea lunar ă pentru persoanele care au efectuat 
stagiul militar în cadrul Direc ţiei Generale a Serviciului Muncii 
în perioada 1950 - 1961  

mandat po ştal/extras 
de cont/decizie  

      

53 

Indemniza ţia lunar ă pentru pensionarii sistemului de pensii, 
membrii ai uniunilor de crea ţie, legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publi că 

      

54 Indemniza ţia lunar ă pentru persoanele cu handicap        

55 Indemniza ţia cuvenit ă revolu ţionarilor        

56 Indemniza ţia de merit acordat ă în temeiul Legii nr. 118/2002        

57 Renta viager ă pentru sportivi        

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE  

58 

Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi 
zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor 
scopuri şi/sau în sistem irigat  

adeverin ţă eliberat ă 
de 

Administra ţia 
financiar ă 

      

59 
Venituri din cultivarea şi valorificare arbu ştilor, plantelor 
decorative şi ciupercilor  

      

60 
Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi 
altele asemenea  

adeverin ţă eliberat ă 
de 

Administra ţia 
financiar ă 

      

61 

Venituri din valorificarea produselor agricole ob ţinute dup ă 
recoltare, în stare natural ă, de pe terenurile agricole 
proprietate privat ă sau luate în arend ă, către unit ăţi 
specializate pentru colectare, unit ăţi de procesare industrial ă 
sau c ătre unit ăţi, pentru utilizare ca atare  

      

  

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

VENITIRI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC 

62 Veniturile din premii ce cuprind veniturile din con cursuri  adeverin ţă eliberat ă 
de 

Administra ţia 
financiar ă 

      

63 

Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câ ştigurile 
realizate ca urmare a particip ării la jocuri de noroc, 
inclusiv cele de tip jackpot  

      

VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL ŞI AL  

DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA  

64 

Venituri din transferul dreptului de proprietate şi al 
dezmembr ămintelor acestuia, altele decît cele cu 
titlu de mo ştenire  

adeverin ţă eliberat ă 
de 

Administra ţia 
financiar ă 

      

VENITURI DIN ALTE SURSE  

65 

Prime de asigur ări suportate de o persoan ă fizic ă 
independent ă sau de orice alt ă entitate, în cadrul unei 
activit ăţi pentru o persoan ă fizic ă în legătur ă cu care 
suportatorul nu are rela ţie generatoare de venituri din 
salarii  

adeverin ţă eliberat ă 
de 

Administra ţia 
financiar ă 
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66 

Câştiguri primite de la societ ăţile de asigur ări, ca urmare 
a contractului de asigurare încheiat între p ărţi cu ocazia 
tragerilor de amortizare  

      

67 

Venituri, sub forma diferen ţelor de pre ţ pentru anumite 
bunuri, servicii şi alte drepturi, primite de persoanele 
fizice pensionari, fo şti salaria ţi, potrivit clauzelor 
contractului de munc ă sau în baza unor legi speciale  

      

68 
venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii 
din activitatea de arbitraj comercial  

      

69 
Venituri din alte surse sunt orice venituri identif icate ca 
fiind impozabile  

      

VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE 

70 Venituri ob ţinute din str ăinătate  Contract de munc ă       

ALOCAŢII 
71 Aloca ţie de stat pentru copii  mandat 

poştal/extras de 
cont/decizie  

      

72 Aloca ţie lunar ă de plasament        

73 Aloca ţie de intre ţinere  
Hotărâre 
judec ătoreasc ă 

      

BURSE - cu excep ţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a sprijinului financiar prev ăzut 
de H.G. nr.  

1448/2004 

74 Burse pentru elevi  adeverin ţă institu ţie 
învăţământ  

      

75 Burse pentru studen ţi       

 

AJUTOARE  

76 

Ajutorul b ănesc lunar pentru persoanele care au 
devenit incapabile de munc ă în perioada efectu ării 
unei pedepse privative de libertate  

mandat 
poştal/extras de 
cont/decizie  

      

ALTE SURSE DE VENIT  

77 Depozite bancare  

adeverin ţă eliberat ă 
de institu ţiile  

competente  

      

78 Rentă viager ă agricol ă       

79 Alte venituri (inclusiv din arend ă)       

80 
Sume primite din proiecte cu finan ţare interna ţional ă 
nerambursabil ă 

      

FAMILIA /PERSOANA SINGUR Ă BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM 
CONTRACTULUI COLECTIV  

SAU INDIVIDUAL DE MUNCĂ? (se vor men ţiona natura lor şi valoarea)  

81         

82         

83         

VENITUL LUNAR TOTAL AL FAMILIEI        

VENITUL NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE        
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(*)   Se vor anexa pentru fiecare membru de familie (**) Pentru aceeaşi 
categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora.  
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  Cap. 6. Modalitatea de plată a ajutoarelor (cu excepţia ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică,  

  
gaze naturale şi energie electrică)  

  
Mandat po ştal  

  
Nume titular cont …………………………………………….  

  În cont bancar  Număr cont bancar ……………………………………………  
  Deschis la banca ………………………………………………  

  

  

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  

44 Livezi de prun, piersic, cais, cireș (ha) 
45 Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha) 
46 Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha) 
47 Struguri pentru masă (ha) 
48 Struguri pentru vin de calitate (ha) 
49 Struguri pentru vin de masă (ha) 
50 Pepiniere fără silvicultură (ha) 
51 Alte culturi permanente(răchită, salcie) (ha) 
52 Cabaline (buc.) 
53 Vitei pt ingrasat 
54 Viței sub un an (buc.) 
55 Tăurași de la 1 la 2 ani (buc.) 
56 Vițele de la 1 la 2 ani (buc.) 
57 Tăurași de 2 ani și mai mult (buc.) 
58 Juninci de reproducție (buc.) 
59 Vițele  pt îngrășat  (buc.) 
60 Vaci de lapte  (buc.) 
61 Vaci de lapte la reformă (buc.)  
62 Alte vaci  (buc.) 
63 Stupi (buc.) 
64 Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.) 
65 Caprine, femele pt. prăsilă (buc.)  
66 Alte caprine (buc.) 
67 Oi mame (buc.) 
68 Alte ovine (buc.) 
69 Purcei  (buc.) 
70 Scroafe pt reproducție (buc.) 
71 Porci pt îngrășat (buc.) 
72 Alte porcine (buc.) 
73 Pui de carne (buc.) 
74 Găini ouătoare  (buc.) 
75 Alte păsări (buc.) 

Terenuri, animale  ş i păsări din gospodărie 
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 prevăzut de lege, orice modificare a situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la încetarea sau  suspendarea 

drepturilor .  

  Data……………………………..  

  Numele solicitantului……………………………………………………...  

  Semnătura…………………………………………………………………..  

          
  

  

Se ataşează următoarele documente:  

1. ……………………………………………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………………………………………….  

4. ……………………………………………………………………………………………………………….  

5. ……………………………………………………………………………………………………………….  

6. ……………………………………………………………………………………………………………….  

7. ……………………………………………………………………………………………………………….  

8. ……………………………………………………………………………………………………………….  

9. ……………………………………………………………………………………………………………….  

10. ………………………………………………………………………………………………………………  

11. ………………………………………………………………………………………………………………  

12. ………………………………………………………………………………………………………………  

13. ………………………………………………………………………………………………………………  

14. ………………………………………………………………………………………………………………  

15. ………………………………………………………………………………………………………………  

16. ………………………………………………………………………………………………………………  

17. ………………………………………………………………………………………………………………  

18. ………………………………………………………………………………………………………………  

19. ………………………………………………………………………………………………………………  

20. ………………………………………………………………………………………………………………  

21. ………………………………………………………………………………………………………………  

22. ………………………………………………………………………………………………………………  

23. ………………………………………………………………………………………………………………  

24. …………………………………………………………………………………………………...................  

25. .......................................................................................................................................................................  

26. ………………………………………………………………………………………………………………  

27. ………………………………………………………………………………………………………………  

28. ………………………………………………………………………………………………………………  

29. ………………………………………………………………………………………………………………  

30. …………………………………………………………………………………………………...................  
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