
CERERE                                              

de acordarea a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/nepoților 

 

Subsemnatul(a)____________________________________________________________, 

domiciliat în , str.________________________________, nr._______________, bloc___________, 

sc.________, ap._______, telefon_______________, E-mail________________, posesor al B.I./C.I. 

Seria______, nr.___________, eliberat de _______________, la data de _____________,  având CNP 

___________________, în calitate de bunic/ă, vă rog sa îmi aprobați acordarea indemnizației 

destinată pentru creșterea nepotului/nepoților: 

 

1.Copil Numele penume __________________________________________, 

  C.N.P. copil ______________________________________,  

 

2. Copil Numele penume __________________________________________, 

C.N.P. copil ______________________________________,  
 

3. Copil Numele penume __________________________________________, 

C.N.P. copil ______________________________________,  
 

4. Copil Numele penume __________________________________________, 

C.N.P. copil ______________________________________,  
 

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile Codului penal privind infracțiunea de fals în 

declarații că pentru acest copil nu s-a depus altă cerere în vederea acordării unui/unor beneficii 

similare. 

 
Data______________________                                            SEMNĂTURA____________________ 
 

 

 

Se atașează următoarele documente: 

 Actul de identitate al bunicului, solicitant al indemnizației (copie); 

 Actele de identitate ale părinților/părintelui la care domiciliază copilul în mod statornic ( în cazul 

părinților divorțați) (copii); 

 Hotărâre de divorț, în cazul părinților divorțați, care să ateste domiciliul statornic al copilului pentru 

care se solicită ajutorul, precum și modul în care se exercită autoritatea părintească ( în copie legalizată) 

 Certificatul de naștere a copilului a copilului (copie); 

 Acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie dintre bunici și nepoți (copie) 

 Adeverință de la medicul de familie din care să reiasă faptul că bunicul este apt pentru creșterea și 

îngrijirea nepotului/nepoților ( original);  

 Contract de muncă/raport de serviciu sau orice alt document care atestă faptul că părinții/ părintele la 

care domiciliază copilul în mod statornic, după caz, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri 

din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori 

exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată (copie). 

 Declarație pe proprie răspundere din partea bunicului/bunicii din care rezultă că se ocupă de creșterea 

și îngrijirea  nepotului/nepoatei pentru care solicită indemnizația (original); 

 Declarație pe proprie răspundere din partea părinților/părintelui care exercită singur autoritatea 

părintească din care să rezulte acordul acestora/acestuia pentru creșterea și îngrijirea de către 

solicitantul indemnizației ( bunic/ă) a copilului pentru care se solicită îndemnizația (original) 

 extras de cont din care să rezulte datele de identificare privind contul bancar aparținând  beneficiarului 

(bunic/a) (original). 

 

 


