
CERERE 
pentru acordarea alocaţiei de plasament/tutelă  

Către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a judeţului Maramureş 
 

Stimate Domnule Director Executiv, 
  A. Subsemnata(ul), 
|-------------------------------------------------------------------------- 

| Nume și prenume  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

| 

| Cod numeric personal  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

| 

| Adresa:                    

| Str.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr.: |_|_|_|_| Bl.: |_|_|_|  

| Sc.: |_|_|  Ap.: |_|_|_|  Sector: |_|_| 

| Mun./oraş/com.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

| Sat: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

| Judeţ: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

| In calitate de: 

|  □ tutore   □ persoană/reprezentant familie de plasament 

|  □ asistent maternal □ reprezentant al organismului privat autorizat 

|     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

| 

| Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

| E-mail _________________________________                                      

| Actul de identitate*1) |_|_|_|  Seria: |_|_|_| Nr.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

| Eliberat de secţia de poliţie: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      | 

|-------------------------------------------------------------------------- 

Vă rog să-mi aprobaţi acordarea alocaţiei de plasament/tutelă pentru 

copilul/copiii menționați în Anexa la prezenta Cerere. 

Rog ca plata să se facă: 

    - la domiciliu prin mandat postal* □                                         

    - în cont personal** □ 

    Nume titular cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

    Nr. cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

    Deschis la banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

                                         
    * se bifează cu "X" căsuţa corespunzătoare 
    ** se ataşează un extras de cont 

    
B. Declar pe propria răspundere că datele și informațiile prezentate sunt complete și corespund realității și mă oblig să aduc la 

cunoștința autorităților, în scris, orice modificare a situației mai sus prezentate și înțeleg să folosesc alocația pentru nevoile copilului. 

C. Prin prezenta cerere sunteţi informat ca datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atributiilor legale 

ale instituţiei. 

Declar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea datelor mele 

cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora, pentru a fi colectate, folosite si prelucrate (nume, 

prenume, CNP, adresă poștală, adresă e-mail, număr de telefon, copie carte de identitate, extras de cont bancar, etc.), atât pentru titular 

cât și pentru copii/tineri din anexă, de catre ANPIS/AJPIS în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestor instituții. 

Pentru informaţii suplimentare privind datele cu caracter personal puteţi accesa pe www.mmanpis.ro sau www.maramures.mmanpis.ro” . 

 

    Data                                   Semnătura solicitantului 

    ________________                       ________________________ 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

*1) Pentru cetăţenii români se va specifica tipul de act de identitate:    

- B.I.   - buletin de identitate                                         

- C.I.   - carte de identitate                                             

- C.I.P. - carte de identitate  provizorie                                   

 

http://www.mmanpis.ro/


ANEXA la Cerere 

LISTA 

Copiilor aflaţi în plasament/plasament de urgenţă/tutelă 

Nume Prenume CNP
Nr. 

Certificat
Data Nr. Data Nr. Data Nr. Data

Decizie DGASPC*Copilul
Nr. 

Crt.

Încadrare în grad de 

handicap*

Hotărârea comisiei 

pentru protecția 

copilului*

Hotărârea instanței 

judecîtorești*

 

         *Se ataşează copie după act                                                                                               

 

  Semnătura, 

    


