
Telefon: _________________ 
Email: ___________________ 

 

CERERE PENTRU STABILIREA CALITĂTII DE BENEFICIAR AL LEGII 154/2021 

 
Către, 

CASA JUDETEANA DE PENSII BRASOV 
 

Comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare sub 
forma Legii nr. 154/2021 

Subsemnatul(a)__________________________________________ domiciliat(ă) în localitatea 
____________________ str. ____________________________, nr. ___,bl.___sc.___,ap.___, 
având CNP _______________________ , născut(ă) în localitatea______________________la 
data de  ________________ _____solicit ca în baza Legii nr. 189/2000 cu cu modificările si 
completările  ulterioare  sub forma Legii nr.154/2021, să  mi  se  stabilească  calitatea  de 
beneficiar al drepturilor ca fiică(fiul) a/al tatălui/mamei________________________ 
decedat(ă) în data de____________________. 
 
• Tatăl______________________________a fost persecutat de către regimurile instaurate în 
România  cu  începere  de  la  6  septembrie  1940  până  la 6  martie  1945  din  motive etnice, 
aflându-se în situatia/situatiile: 
(se va bifa una sau mai multe din situatiile de mai jos, justificate prin documente): 
□ a fost deportat în ghetouri si lagare de concentrare din strainatate; 
□ a fost privat de libertate în locuri de detentie sau în lagare de concentrare; 
□ a fost stramutat în alta localitate decât cea de domiciliu; 
□ a făcut parte din detaşamentele de munca fortata; 
□ a fost supravieţuitor a trenului morţii; 
□ a fost evacuat din locuinţa pe care o deţinea; 
 

• Mama____________________________a fost persecutata de către regimurile instaurate în 
România  cu  începere  de  la  6  septembrie  1940  până  la  6  martie  1945  din motive etnice, 
aflându-se în situatia/situatiile: 
(se va bifa una sau mai multe din situatiile de mai jos, justificate prin documente): 
□ a fost deportata în ghetouri si lagare de concentrare din strainatate, în perioada: 
□ a fost privata de libertate în locuri de detentie sau în lagare de concentrare, în perioada: 
□ a fost stramutata în alta localitate decât cea de domiciliu, în perioada: 
□ a făcut parte din detaşamentele de munca fortata, în perioada: 
□ a fost supravieţuitor a trenului morţii, în perioada: 
□ a fost evacuata din locuinţa pe care o deţinea, în perioada: 
 

în dovedirea celor mentionate, depun următoarele documente:  
a) Acte solicitant:  
□ cerere si declaraţie tip;  
□ certificat de deces al părintelui;  
□ copia actului de identitate al solicitantului;  
□ certificat de căsătorie (în cazul fiicei);  
□ copia certificatului de naştere al solicitantului; 
□ copia certificatului de căsătorie al solicitantului, dacă si-a schimbat numele în urma 

căsătoriei; 
□ copia hotărârii de divorţ pentru atestarea evoluţiei numelui (dacă este cazul) si/sau 

copiile certificatelor de căsătorie si deces pentru soţii anteriori (dacă este cazul) pentru 
dovedirea evoluţiei numelui; 



 
□ copie hotărâre si decizie de încadrare în drepturile prevăzute de Legea nr. 189/2000 

pentru părintele decedat; 
□ dacă decesul a survenit anterior intrării în vigoare a Legii nr. 189/2000 se vor prezenta la 

dosar documentele de strămutare eliberate de Arhivele Statului;  
□ dosar cu sină; 
□ procură specială (în cazul depunerii prin mandatar) si Anexa 1 banca • numai pentru 

solicitanţii care domiciliază în străinătate. 
Pentru cetâtenii străini si cetătenii români cu domiciliul în străinătate, suplimentar fată de 
documentele de mal sus, la cerere se va anexa dovada ultimului domiciliu în România, 
respectiv cartea de identitate si procura mandatarului, când cererea este depusă prin 
mandatar. 
 
Declar că am fost informat (ă) că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul si 
pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale institutiei. Am luat cunostintă de faptul că 
informaţiile din cererea depusă si din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de Casa 
Judeteana de Pensii Constanta, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date. Cunoscând prevederile art.326 din Noul Cod 
Penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv că declararea necorespunzătoare a 
adevărului făcută unui organ sau unei institutii de stat se pedepseste cu închisoare, declar 
pe proprie răspundere că datele si informaţiile prezentate corespund realităţii. 
 
Solicit ca plata indemnizaţiei să se facă prin postă la adresa mentionată în cerere/cont 
(extras de cont) deschis la Banca _____________________________________________ . 

 
Nume si prenume_____________________  
Data________________________________  Semnătura __________________  

 
 
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul(a)___________________________, domiciliat(ă) în localitatea_____________, 
str. ______________________________nr. ____, bl._____ sc.____, et.____, ap., având CNP 
_______________________  născut(ă) în____________________la data de______________, 
declar pe propria răspundere că nici eu si nici părintele decedat, beneficiar de indemnizaţie 
conform Legii nr.189/2000, nu am fost condamnaţi pentru infracţiuni contra păcii si 
omenirii, înainte de 23 august 1944 nu am desfăsurat o activitate fascistă în cadrul unei 
organizaţii sau mişcări de acest fel, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu am 
făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliţie si din instantele militare care au 
instrumentat si au judecat procese politice ale opozanţilor regimului comunist. 

 
Data _______________  Semnătura ____________  

 
 
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul(a)___________________________, domiciliat(ă) în localitatea_____________, 
str. ______________________________nr. ____, bl._____ sc.____, et.____, ap., având CNP 
_______________________  născut(ă) în____________________la data_________________,  
declar pe propria răspundere că toate documentele depuse cu cererea pentru acordarea 
drepturilor conform Legii nr. 154/2021 sunt conforme cu originalele. 

 
Data _______________  Semnătura ____________  

 


