
 

 

 

 Stimate domn/stimată doamnă mandatar, 

Stimate domn/stimată doamnă petent, 

 

     

Vă informăm că despăgubirile pentru persecuţiile suferite de evreii din România în 

timpul Holocaustului sunt acordate de statul român, în conformitate cu O.G. nr. 105/1999 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în 

România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, 

aprobată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare. Indemnizația se 

acordă în funcție de ziua, luna şi anul începutului şi sfârşitului de perioadă de persecuție.  

 

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, 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 

Arhivele Naţionale centrale şi judeţene. Această adeverinţă dovedeşte că petentul a suferit 

persecuții în perioada menționată. Pentru eliberarea adeverinței, vă rugăm să depuneți copii 

de pe actele doveditoare a demersurilor făcute pentru a obține documentele existente la 

Arhivele Naționale ale României și Arhivele Militare de la Pitești. 

Toate documentele vor fi depuse în copie, certificate prin semnătura petentului sau 

mandatarului. 

Dosarul care se depune la CSIER va cuprinde următoarele documente: 

- Cerere scrisă de petent în care sunt descrise amănuntit persecuțiile prin care a trecut, 

cu date exacte, de când și până când (ziua, luna, anul). În cazul în care petentul este 

în imposibilitatea de a scrie cererea, aceasta va fi redactată de mandatar, în numele 

petentului; 

- Certificat de naștere (copie); 

- Pașaport israelian valabil (copie); 

- Certificat de căsătorie (copie) în cazul schimbării numelui; 

- Hotărâre de divorț, dacă petenta și-a păstrat numele din timpul căsătoriei; 

- Documentele aferente schimbării de nume, dacă este cazul; 

- Documente care să ateste persecuțiile la care a fost supus petentul sau declarațiile a 

minim doi martori care nu sunt afini sau rude până la gradul III, inclusiv. Dacă nu 

este o declarație comună, martorii nu trebuie să aibă declarații identice pentru a nu 

se pune la îndoială veridicitatea acestora; 

- Procură pentru mandatar (copie). 
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_____________________________ 

 



Declarațiile petentului și ale martorilor vor fi în concordanță cu cronologia acceptată 

stiințific în documentele istorice citate în literatura de specialitate (datele de deportare și 

strămutare în funcție de localitate, deciziile privind munca forțată și diferite crime în masă). 

 

Conform prevederilor art. 4 din Normele pentru aplicarea prevederilor O.G nr. 105/1999, 

aprobate prin H.G. nr. 127/2002, cu modificările și completările ulterioare, dovada încadrării 

în situațiile prevăzute la art. 1 din O.G. 105/1999, cu modificările ulterioare, se poate face cu 

acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt: 

1. Acte eliberate de Crucea Roșie Internațională; 

2. Acte eliberate de lagărele de concentrare; 

3. Livrete militare sau adeverințe eliberate de U.M. 02405 Pitești, pentru persoanele care 

au fost în detașamentele de muncă obligatorie; 

4. Carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie; 

5. Carnet de identitate privind pe cei deportați în Moghilev; 

6. Adeverințe eliberate de Arhivele Naționale sau de direcțiile județene ale acestora, 

ordine, dispoziții, etc; 

7. Buletine de evidență a populației, eliberate de postul de jandarmi din localitatea 

respectivă din Transnistria; 

8. Acte eliberate de primăriile din localitățile respective; 

9. Certificate sau adeverințe ale autorităților din Transnistria. 

 

Cu stimă, 

 

          

Consilier juridic, 

        Camelia Întorsură-Moldoveanu 

 


