COMANDANTULUI UNITĂŢII MILITARE 02405 PITEŞTI
Piteşti, Intr. Poarta Eroilor nr. 4, jud. Argeş, e-mail:um02405.pitesti@yahoo.com
Subsemnatul ……………………………………………………………domiciliat(ă) în
localitatea ………………………………….., str.................................................., nr……..,
bl………….., sc..……….., ap………….., judeţul (sectorul)…………………., cod………..
solicit
eliberarea
unui
certificat
cu
perioada
de
prizonierat
a
tatălui
meu.................................................................., fiul lui................................. și al ......................,
născut la data de ........................., în localitatea.............................., județul.................................
Documentul îmi este necesar în vederea întocmirii dosarului pentru obținerea drepturilor
prevăzute de Legea 130/2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990.
Anexez, în fotocopie, următoarele documente pentru a dovedi calitatea de urmaș:
- Copie B.I./C.I.;
- Copie certificat de naștere solicitant;
- Copie certificat de căsătorie solicitant (în cazul doamnelor sau schimbării numelui
solicitantului în urma căsătoriei);
- Certificat de naștere și/sau deces al persoanei pentru care se solicită certificatul.

Data

Semnătura

NOTĂ: În solicitare pot fi menționate orice alte date cunoscute cu privire la sitauția
militară a prizonierului de război:
- denumirea unității militare cu care a participat la acțiuni militare;
- data căderii în prizonierat (zi, lună, an);
- data înapoierii din prizonierat (zi, lună, an);
- denumirea Cercului de recrutare care l-a încorporat.
La cerere pot fi adăugate și alte documente care pot orienta cercetarea arhivistică:
- copie livret militar;
- copie certificate/adeverințe eliberate anterior de către U.M. 02405 Pitești sau alte
structuri cu responsabilități în domeniu;
- copie a oricărui document care conține informații privind situația militară.
Solicitarea poate fi trimisă pe adresa de poștă (Piteşti, Intr. Poarta Eroilor nr. 4,
jud. Argeş) sau poștă electronică (um02405.pitesti@yahoo.com).

INFORMARE
În situația în care persoana pentru care se solicită atestarea perioadei de prizonierat a
rămas în teritoriul aflat în administrarea vremelnică a statului ungar, începând cu anul 1940, și a
fost încorporată de către autoritățile militare ungare, este necesară trimiterea unei solicitări,
pentru atestarea situației sale militare, respectiv a datei de cădere în prizonierat, Ministerului
Apărării de la Budapesta/Arhivei Centrale de Istorie Militară (Budapesta, Verseny utca 12, cod
poștal 1076).
În aceasta trebuie precizate următoarele informaţii referitoare la persoana pentru care se
solicită atestarea perioadei de prizonierat: data naşterii (zi, lună, an), locul naşterii (comuna,
judeţ), numele de familie al mamei înainte de căsătorie, data încorporării, perioada şi unităţile
militare în cadrul cărora a fost pe front, perioada de prizonierat (dacă sunt cunoscute).
În această situație, pentru atestarea datei întoarcerii din prizonierat, se adresează o
solicitare Unităţii Militare 02405 Piteşti (Intr. Poarta Eroilor nr. 4, Piteşti, jud. Argeş,
e-mail: um02405.pitesti@yahoo.com, în care pe lângă datele personale ale celui care a fost
prizonier, trebuie precizată denumirea centrului de repatriere, prin care a trecut la întoarcerea în
țară, din prizonierat și data aferentă (zi, lună, an).
La solicitare se anexează, în fotocopie, documente pentru a dovedi calitatea de urmaș a
persoanei care face solicitarea:
- Copie B.I./C.I.;
- Copie certificat de naștere solicitant;
- Copie certificat de căsătorie solicitant (în cazul doamnelor sau schimbării numelui
solicitantului în urma căsătoriei);
- Certificat de naștere și/sau deces al persoanei pentru care se solicită data întoarcerii
din prizonierat.

