
Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prin HG nr.52/2011)

DI-document de identitate

CI-carte de identitate CIP-carte de identitate provizorie

Nr

Prenume

SeriaCNP  Act identitate*

 

Sector

Pentru

A5.  DATE DE CONTACT: Telefon

Strada

A3. 

Localitatea

A4

Sc.Nr. Bl.

E-mail
Mobil

Sc.Nr.

B. ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE, SOLICITANTUL POATE FI:

Apart.

Fax

NU

A2. ADRESA DIN DOCUMENTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI:

Strada

SectorApart.Bl.
Localitatea

BI-buletin de identitate

eliberat de la data de

A1.  DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI
Nume

L.S.

 
 



DI-document de identitate

CI-carte de identitate CIP-carte de identitate provizorie

NU DA

Venituri din salarii si 
asimilate salariilor

Venituri din activitati 
agricole, silvicultura si 
piscicultura

 Superioare

C7. 

Elev*  Independent

E-mail

NU

Localitatea

C5.  DATE DE CONTACT *:

Strada

Apart. Sector

Mobil Fax

Telefon

Nr. Bl. Sc.

Localitatea

C4

C3

C2. 

Sc. Apart. Sector
Strada
Nr. Bl.

la data de

BI-buletin de identitate

eliberat de
CNP  Act identitate* Seria Nr

C1.  
Nume
Prenume

 Salariat*

 Student*

D1

C6. 
 Generale  Medii

DAD2. NU

NU

D5.

Venituri realizate in 
perioadele asimilateindependente

D4. 

perioadei asimilate conf. 
Anexei 1

 Pensionar*

D3.
COPILULUI*?

DA NU
-
-

 
 





     

I. Persoana  se ocup  de cr  acesta, 

copilul nefiind 

serviciu public. 

J. Cunoscând prevederile Codului declararea 

unei 

 

 

Data            

______________                 ________________________ 



Perioade asimilate: Cod
au beneficiat de de conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare sistemul

01

s-au aflat pentru ocuparea de respectiv a municipiului vederea
02

au beneficiat de concedii de de sociale de de de a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile de sociale de cu 03

au beneficiat de concedii medicale de pentru prevenirea recuperarea de
exclusiv pentru rezultate ca urmare a unor accidente de sau boli profesionale baza Legii 04

05
se perioada de a din angajatorului, raportului de
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii

06

07
08
09

se perioada de 3 luni de la unui contract de pe unui alt contract
de pe cum este aceasta de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu 10

11
12

întrerupere, cursurile de zi ale preuniversitar, inclusiv în cadrul programului "A doua
sau, caz, universitar la nivelul studiilor universitare de ori de master, precum ale

postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în sau în într-un domeniu recunoscut de
Ministerul Tineretului Sportului, cu de întrerupere a cursurilor din motive
medicale

13

au calitatea de doctorand, de Legea nr.1/2011, cu
ulterioare

14

se perioada unei forme de preuniversitar an
calendaristic a unei alte forme de preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate 15

se perioada absolvirea cursurilor de zi ale preuniversitar, organizat potrivit legii
16

se perioada unei forme de universitar, cursuri de zi, cu sau examen de
sau de an calendaristic a unei alte forme de universitar, cursuri de zi, 17

se în perioada între încheierea unei forme de universitar, la nivelul studiilor universitare de
sau de master, precum ale postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, începerea, în
an calendaristic, a unei alte forme de universitar la nivelul studiilor universitare de sau de

18

se perioada unei forme de postuniversitar, cursuri de zi
an calendaristic a unei alte forme de postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate 19

se în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor obligatoriu sau, caz, de la absolvirea
cursurilor de zi ale preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de sau de master
postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau examen de absolvire, în vederea ori,

20

au beneficiat de concediu pentru a participa la cursuri de formare din
21

se perioada absolvirea cursurilor de zi ale medical superior, organizat potrivit legii, 22

  



 

 

Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declarații, respectiv faptul că declararea 

necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau unei instituții de stat se pedepsește cu închisoare, declar 

pe propria răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității. 

                      Data                                                              Semnătura solicitantului 

         _________________                                       _________________________________ 

Prin prezenta cerere sunteți informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru 

îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. 

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere și din actele atașate la acesta, vor fi prelucrate de 

Primăria Comunei Lăzăreni/ANPIS/AJPIS cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a 

acestor date. 

                      Data                                                              Semnătura solicitantului 

         _________________                                       _________________________________ 


