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Referitor la solicitarea transmisă de DVS  în lşegătură cu acordarea 

drepturilor  romilor deportaţi în Transnistria pe criterii etnice, 

Alăturat vă trimitem nformaţii referitoare la Legea nr. 189/2000 

privind acordarea unor drepturi  persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura  instaurata cu incepere de la 6 septembrie 1940 

pana la 6 martie 1945, din motive etnice:                     

1. Categorii de beneficiari 

 Persoana cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu 

incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6  martie 1945 a avut de suferit 

persecutii din motive  etnice, dupa cum urmeaza: 

a) a fost deportata in ghetouri si lagare de  concentrare din strainatate; 

 b) a fost privata de libertate in locuri de detentie   sau lagare de 

concentrare; 

c) a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate; 

d) a facut parte din detasamentele de munca fortata; 

e) a fost supravietuitoare a trenului mortii; 
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f) este sotul sau sotia persoanei asasinate ori  executate din motive entice, 

daca ulterior nu s-a     recasătorit; 

Sotul supravietuitor al celui decedat din categoria persoanelor prevazute 

mai sus, va beneficia, incepand cu  data de 1 a lunii urmatoare celei in 

care afost depusa   cererea de o indemnizatie lunara, in cuantum 
fix,  neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit. 

Copiii nascuti in timpul calatoriei spre localitatea de  refugiu sau 

conceputi inaintea  sau   in timpul stramutarii si nascuti dupa 

stramutarea  parintilor in acea localitate. 

2. Dovedirea calitatii de beneficiar 

 Dovedirea calitatii de beneficiar al Legii nr. 189/2000 se  face cu acte 
oficiale eliberate de organele competente:  

-    acte eliberate de Crucea Rosie Internationala;  

- acte eliberate de lagarele de concentrare ;  

-livrete militare sau adeverinte eliberate de U.M. 02405  Pitesti, pentru 
persoanele care au fost in detasamentele    de munca obligatorie;  

- carnet/foi de pontaj privind zilele de munca obligatorie;  

-carnet de identitate privind pe cei deportati in Moghilev;  
-  adeverinte eliberate de Arhivele Nationale Romane sau de  directiile 

judetene ale acestora, ordine, dispozitii etc.;  

- buletine de evidenta a populatiei, eliberate de postul de  jandarmi din 

localitatea respectiva din Transnistria;  
 -acte eliberate de primaria oraselor respective;  

- certificate sau adeverinte de la autoritatile militare ori  civile romanesti;  

- adeverinte eliberate de alte autoritati din Transnistria;  

- alte asemenea acte oficiale.  
In lipsa actelor oficiale dovada persecutiei etnice se poate  face prin 

declaratie cu 2 martori.  

Martorii trebuie să fie în situaţie identică cu cea a solicitantului.  
Nu avem un model special agreat al declaraţiei notariale. Din declaraţiile 

martorilor  trebuie să rezulte clar toate elementele referitoare la 

refugiul  pe criterii etnice.  

3. Acte necesare 

- cerere tip  

-buletin de identitate ( carte de identitate) -copie si  original;  

-certificat de nastere - copie si original ;  
-certificat de casatorie - copie si original ;  

  -cupon pensie – dacă este cazul ;  



-dosar cu sina.  

- Acte oficiale care dovedesc persecuţia etnică  sau în cazul în care din 
acte oficiale  nu rezultă persecuţia etnică, declaraţie a doi martori.  

 

                            In cazul sotului supravietuitor: - 

- cerere tip;  

-buletin de identitate ( carte de identitate) -copie si  original;  

-certificat de nastere ( copie si original);  

- certificat de casatorie ( copie si original) ;  
-hotararea privind calitatea de beneficiar al Legii nr.189/2000 a celui 

decedat  sau acte oficiale care dovedesc persecuţia etnică a soţului 

decedat;  

--certificat de deces ( copie si original)  
 

Alăturat vă trimitem cererile tip pentru titulari şi pentru soţul 

supravieţuitor.  
 

Cu stimă  

Comp comunicare CJP Covasna  

 
 

 

 

 

2 Attachments 

Preview attachment cerere titular legea 189 din 2000.doc 

Preview attachment Cerere soţ legea 189 din 2000.doc  

 

 

Către,  

Casa Judeţeană de Pensii Covasna – Sf. Gheorghe 

 

Subsemnatul (a) _____________________________, cetăţean 
român , de naţionalitate _______________, născut (ă) la data de 

_________________, în localitatea __________________, jud. 

______________, fiul (fiica) lui ________________ şi  al (a)  

_______________ , domiciliat (ă) în localitatea 
_________________________, str. ___________________, nr. ______, 

sc. ______, ap. _____, telefon _________________, posesor al actului de 



identitate  seria _______, nr. _______________, eliberat de 

_______________________________ la data de _________________,  
 Pe baza actelor pe care le anexez , vă rog să aprobaţi acordarea 

drepturilor ce-mi sunt conferite prin OG nr. 105/1999, astfel cum a fost 

modificat şi completat ulterior prin Legea nr. 189/2000,  art 1, lit. a-g sau 

art. 3. 
 Menţionez că în perioada 

______________________________________ am  fost ( se va menţiona 

persecuţia suferită ) 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 
 Înţeleg să-mi susţin cererea cu  următoarele acte: 

___________________________________________________________

________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________ 

 
 

 

 Data,         Semnătura, 
 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////// 
Către,  

Casa Judeţeană de Pensii Covasna – Sf. Gheorghe 

Subsemnatul (a) _____________________________, cetăţean 
român , de naţionalitate _______________, născut (ă) la data de 

_________________, în localitatea __________________, jud. 



______________, fiul (fiica) lui ________________ şi  al (a)  

_______________ , domiciliat (ă) în localitatea 
_________________________, str. ___________________, nr. ______, 

sc. ______, ap. _____, telefon _________________, posesor al actului de 

identitate  seria _______, nr. _______________, eliberat de 

_______________________________ la data de _________________,  
 Pe baza actelor pe care le anexez , vă rog să aprobaţi acordarea 

drepturilor ce-mi sunt conferite prin OG nr. 105/1999, cu modificările şi 

completările ulterioare, art 1, lit. a-g sau art. 3. 
 Menţionez că în perioada 

______________________________________ soţul (soţia) a  fost ( se va 

menţiona persecuţia suferită ) 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________ 

 Înţeleg să-mi susţin cererea cu  următoarele acte: 

_____________________________________ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________ 

 Data,         Semnătura, 

 
 

 Domnului Director Executiv al Casei Judeţene de Pensii  

Covasna 
DECLARAŢIE 

 Subsemnatul(a) ______________________________, de 

naţionalitate __________________, domiciliat(ă) în 

_____________________________, str. _________________, nr. 
______, bl. _____, sc. ____, ap. _______, posesor  al actului de identitate  

seria _______, nr. _______________, eliberat de 

_______________________________ la data de _________________,  
cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul de procedură penală, declar ca 

după decesul soţului(soţiei) meu(mele) _____________________, 



survenit la data de _________________, conform certificatului de deces 

seria ______, nr. ______________, emis de către 
_______________________________, nu m-am recăsătorit. 

Data,         Semnătura, 
 


