
.Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul  militar in 

detasamente de munca - Legea nr. 309/2002 

Categorii de beneficiari 
 
· Beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana, cetatean roman, care a efectuat stagiul 
militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in 
perioada 1950-1961.  
· Persoanele care s-au aflat in situatia prevazuta la art. 1 au dreptul la o indemnizatie lunara, 

neimpozabila, de 2,35 lei pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul 
Directiei Generale a Serviciului Muncii.  
· Sotia celui decedat, din categoria celor prevazuti la art. 1, va beneficia de prevederile 
prezentei legi, de o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit 
sotului decedat, in conditiile dispozitiilor art. 2, neimpozabila, incepand cu data de intai a 
lunii urmatoare depunerii cererii, daca ulterior nu s-a recasatorit.  

Beneficiaza de drepturi acordate prin Legea nr. 309/2002 si cetatenii romani cu domiciliul in 
strainatate. 

 
Dovedirea calitatii de beneficiar 
Dovada incadrarii in prevederile art. 1 din lege se face cu unul dintre urmatoarele acte:  
a) livret militar, in original si in copie;  
b) adeverinta eliberata de centrele militare judetene sau de UM 02405 Pitesti, in original si in 
copie (daca este cazul).  

Acte necesare 

- cerere;  
- act de identitate (carte de identitate) -copie si original;  
- livret militar, copie si original sau adeverinta eliberata de centrele militare judetene sau de 
UM 02405 Pitesti, copie si original (daca este cazul); 
- certificat de nastere - copie si original;  
- cupon pensie;  
- dosar cu sine  
Sotul supravietuitor depune: 
- cerere; 
- declaratie pe proprie raspundere ca nu s-a recasatorit dupa moartea sotului; 
- act de identitate (carte de identitate) -copie si original;  
- livret militar- copie si original sau adeverinta eliberata de centrele militare judetene sau de 
UM 02405 Pitesti, copie si original (daca este cazul) sau Hotarârea comisiei pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 309/2002; 
- certificat de nastere - copie si original;  
- certificat de casatorie - copie si original;  
- certificat de deces - copie si original, 
- cupon pensie.  



Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 309/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se depun la Casa Judeţeană de Pensii Covasna 
Program cu publicul: zilnic, orele 8.00-15.30. 

Cererile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii prin emiterea 
unei hotarari de admitere sau respingere care se comunica solicitantului.  
Impotriva hotararii persoana interesata poate face contestatie la Curtea de Apel in termen de 
30 de zile de la data comunicarii hotararii, potrivit Legii nr. 544/2004 privind contenciosul 
administrativ. Hotararea Curtii de Apel este definitiva.  

Cuantumul indemnizatiei 

Beneficiarii Legii nr. 309/2000 au dreptul la o indemnizatie lunara, neimpozabila, de 

15.000 lei (indexata) pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul Directiei 
Generale a Serviciului Muncii.  
Sotia celui decedat va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizatie lunara egala 
cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, neimpozabila, daca ulterior nu s-a 
recasatorit.  
Cuantumul indemnizatiilor acordate se indexeaza prin hotarâri de guvern.  
În baza Hotarârii emise de comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000 se emite o noua 
decizie de pensionare prin care se stabileste cuantumul indemnizatiei cuvenite. 
Drepturile se acorda cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii. 

Alte drepturi 
În afara indemnizatiei, titularii beneficiari mai au urmatoarele drepturi: 
a) asistenta medicala si medicamente in mod gratuit, atat in tratamentul ambulatoriu, cat si in 
timpul spitalizarii;  
b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor 

În afara indemnizatiei, soţiile supravieţuitoare a titularilor mai au urmatoarele drepturi: 
a) scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor 

 


