FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

CENTRUL PENTRU STUDIUL
ISTORIEI EVREILOR DIN ROMÂNIA

Stimate domn sau stimată doamnă

Vă informăm că despăgubirile pentru persecuţiile suferite de evreii din România în
timpul Holocaustului sunt acordate de statul român, în conformitate cu Legea nr. 189 / 2000,
completată cu Legea nr. 323 / 2004. Acesta acordă o indemnizaţie lunară după numărul anilor
calendaristici stabiliţi în funcţie de ziua, luna şi anul începutului de perioadă şi al sfârşitului
de perioadă.
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România prin Centrul pentru Studiul Istoriei
Evreilor din România eliberează o adeverinţă emisă în baza actelor pe care le trimiteţi şi a
documentelor din Arhiva Centrului, a celor obţinute de la Arhivele militare şi de la Arhivele
Naţionale centrale şi judeţene. Această adeverinţă dovedeşte că evenimentul istoric s-a
petrecut în România.
Pentru a obţine această indemnizaţie, trebuie să fiţi în afară de cetăţean israelian sau al
altui stat şi cetăţean român, fapt care să fie confirmat prin paşaportul românesc valabil.
Întrucât informaţiile d-voastră sunt insuficiente, vă trimitem un formular pe baza căruia
să întocmiţi o cerere care să cuprindă toate persecuţiile la care aţi fost supusă atât d-voastră,
cât şi familia.
De asemeni pentru eliberarea adeverinţei trebuie să alăturaţi cererii d-voastră
următoarele acte în copii xerox, iar pentru Casa de Pensii la care este arondat mandatarul ce se
va ocupa de depunerea dosarului, actele trebuie legalizate la notariat, iar mandatarului să-i
trimiteţi o procură specială care să vă reprezinte la instituţiile respective:


Certificat de schimbare a numelui ( dacă este cazul );



Paşaport românesc valabil, în original sau în copie autentificată la notariat sau o
adeverinţă eliberată de Direcţia Paşapoarte în urma depunerii unei cereri cf.
formularului alăturat;



Paşaport israelian;



Declaraţii a doi martori, autentificate la notariat, cu traducere în limba română,
care să precizeze perioada de când şi până când ( luna, ziua, anul), aţi suferit
persecuţiile pentru care solicitaţi adeverinţa - după formularul anexat.

Pentru alte detalii, vă rugăm să ne contactaţi telefonic la nr. 021/3.15.10.45.
E-mail : csier_fcer@yahoo.com
sau
dorinaherivan@yahoo.com
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