
Documente care trebuie sa cuprinda dosarul  in vederea acordarii dreptului la indemnizatia  prevazuta 
de  DL nr.118/1990: 

-cerere prin care  se solicita drepturile prevazute de DL nr. 118/1990 adresata Comisiei de aplicare a DL. 
118/1990 din cadrul AJPIS Arad; 

-procura speciala in baza careia se imputerniceste  o persoana cu domiciliul pe raza judetului Arad, prin 
intermediul careia, persoana imputernicita face demersurile in numele solicitantului de a depune 
dosarul la AJPIS Arad, de a deschide un cont in numele solicitantului si de a depune dosarul ulterior la 
Casa Judeteana  de Pensii Arad,in cazul in care nu se depune dosarul personal. 

-un act care sa faca dovada persecutiei suferite de catre titular(parinte) si din care sa rezulte perioada; 

-certificat de nastere original si copie; 

-certificat de casatorie original si copie; 

-pasaport/buletin de identitate  original si copie; 

-declaratia ca  solicitantul  nu a depus cerere si nu a beneficiat de drepturile prevazute de Legea 
nr.130/2020 

-cupon de pensie daca  se beneficiaza de pensie in Romania, iar in caz contrar,  declaratie pe proprie 
raspundere ca nu beneficiaza de pensie in sistemul public al asigurarilor sociale din Romania; 

-certificat de viata, cetateni straini 

-actele de stare civila a persoanei care a suferit persecutia si  care avea calitatea de  parinte al 
solicitantului; 

-certificat de deces al persoanei care a suferit persecutia  si care avea calitatea de parinte al 
solicitantului; 

- Toate actele antementionate vor fi redactate in limba romana si legalizate, in cazul cetatenilor straini 

 

-dupa primirea deciziei  se depune la Casa Judeteana de Pensii Arad , un alt dosar care sa cuprinda 
urmatoarela acte: 

-Decizia (vizata inainte de Biroul legislatie-din cadrul AJPIS Arad)  

-cerere pentru acordarea  indemnizatiei prevazuta in Decizie; 

-certificat de nastere-original si copie; 

-certificat de casatorie –original si copie 

-Carte de identitate (original si copie); 

-adeverinta privind locul de munca (daca este cazul) 

-extras de cont, dupa caz.  



CERERE  PENTRU  STABILIREA CALITAŢII  DE BENEFICIAR AL 
DECRETULUI – LEGE NR.118/1990 

 
Nr.__________ din ____________ 

 

Către 

 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială  a jud.Arad 

Adresa str.Horia nr.7, loc.Arad, jud.Arad 

Stimată/Stimate doamnă/domnule, 

 

Subsemnatul/a…………………………………………………………………………………....…născut la data 

de……………………………..în localitatea………………………………..…,judetul………………cu 

domiciliul actual in………………………………………………………………………………………….. 

C.N.P…………………..………………..………… posesor act identitate C.I/Paşaport……..seria 

…..,nr….………, eliberat de……..…….... la data de……………..…,fiul (fiica) 

lui……………………..…. şi al (a) …………………………..……., solicit,în calitate de urmas copil a 

titularului dreptului conferit de DL.nr.118/1990,…………………………………….în baza 

documentelor anexate la prezenta, stabilirea calităţii potrivit art.5 al. 5-9 din 

Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, modificat de 

Lg.nr.130/2020 : 

o Copilul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în 
răscoale ţărăneşti ori al celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau 
exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, 
deportaţi, strămutaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu 
obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 500 lei. 

o Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre 
situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), precum şi copilul născut în 
perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în 
acelaşi cuantum cu indemnizaţia de care a beneficiat părintele său. 

o Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are 
dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care a 
beneficiat părintele său. 

o Copilul care s-a aflat atât în situaţiile prevăzute la alin. (6), cât şi în una 
dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia 
al cărei cuantum este mai mare. 



o Stabilirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (6) sau (7), în situaţia în care ambii 
părinţi ai copilului au beneficiat de indemnizaţie lunară potrivit prevederilor 
art. 4, se ia în calcul indemnizaţia părintelui al cărei cuantum este mai mare. 

În acest scop depun urmatoarele acte : 

Actele de stare civilă:……………………………………………………………………………; 

Actele ce dovedesc persecuţia 

politică/Hotarare/Decizie…………………………………………………………………….. 

Certificatul de viaţă………………………………………………………………………………; 

Declaraţia  pe propria răspundere................................................................ 

Alte documente...................................................................................... 

Declar că am fost informat/a că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul 
şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției. 

Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la 
aceasta, vor fi prelucrate de ANPIS/AJPIS 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 faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau 
unei instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare, declar pe proprie răspundere că 
datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii. 

Persoană de contact : ............................................................................        
Tel.:.......................................e-mail:.................................................. 

 

Data,                                                            Semnătura 

  



 
 

DECLARAŢIE    
 
 
 

Pe propria răspundere a urmasului copil potrivit  art. 5 din Decretul –Lege nr. 118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite 

în prizonieri 

 

Subsemnatul/subsemnata…………………………………..in calitate de urmas copil, născut la 

data de……..………………..………………………………………………………………         în 

localitatea/judeţul………………………………………………….…, cu domiciliul actual 

în………………………………C.N.P………………………………………… posesor act 

identitate C.I/Paşaport……..seria ….., nr. …………, eliberat de…………….., la data 

de………….,…,fiul(fiica) lui………….şi al (a)….………….,  

………………………………………………….., declar ca nu am mai solicitat si beneficiat de 

drepturile prevazute de Lg.nr.130/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data…………………….,                                                                        Semnătura, 


