Nesecret

COMUNICAT
cu privire la înregistrarea cererilor de deschidere a drepturilor de pensie
începând cu data de 18.03.2020, pe toată durata stării de urgenţă

Având în vedere prevederile art. 49 şi 50 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 212/16.03.2020;
Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19, Casa
de Pensii a Municipiului Bucureşti anunţă că începând cu data de 18.03.2020, pe toată durata
stării de urgenţă se vor lua următoarele măsuri:
1. În perioada susmenţionată, operaţiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a
drepturilor de pensie se va realiza telefonic sau prin e-mail, după cum urmează:
a) Pentru solicitanţii care nu au acces la mijloace electronice de comunicare,
respectiv mail:
-

Solicitantul va apela telefonic casa de pensii căreia îi este arondat, la următoarele
numere de telefon:
Sectorul 1: 031-805.2432
Sectorul 2: 031-805.2439
Sectorul 3: 021-326.0562
Sectorul 4: 021-326.0563
Sectorul 5: 031-805.2440
Sectorul 6: 031-432.9924
Pensii Internaţionale: 031-805.2437
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate să-l primească.
Dacă a i primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

b) Pentru solicitanţii care au acces la mijloace electronice de comunicare, respectiv
mail:
-

Solicitantul va transmite un e-mail casei de pensii căreia îi este arondat, la
următoarele adrese:
Sectorul 1: bucuresti.clps1@cnpp.ro , victor.tartacuta@cnpp.ro sau
bucuresti.secretariat@cnpp.ro
Sectorul 2: bucuresti.clps2@cnpp.ro
Sectorul 3: bucuresti.clps3@cnpp.ro
Sectorul 4: bucuresti.clps4@cnpp.ro
Sectorul 5: bucuresti.clps5@cnpp.ro
Sectorul 6: bucuresti.clps6@cnpp.ro
Pensii Internaţionale: bucuresti.pi@cnpp.ro

Pe aceste adrese de e-mail, solicitanţii vor transmite toată documentaţia scanată în format Pdf,
menţionând şi un număr de telefon de contact.

Ulterior, persoanele vor fi anunţate telefonic/prin e-mail pentru a se prezenta cu documentatia
în original (carnetul de muncă, adeverinţele privind sporurile permanente şi condiţiile
superioare de muncă şi alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii) şi în copie
(actele de stare civilă, carnetul de muncă, etc) necesare stabilirii drepturilor de pensie,
documentaţie care va fi depusă în plic sigilat la sediul caselor teritoriale de pensii din raza de
domiciliu.
Această procedură este necesară în vederea evitării expunerii acestui segment de populaţie
şi pentru a-i asigura că nu îşi pierd drepturile cuvenite.

2. În perioada susmenţionată, în situaţia copiilor urmaşi care împlinesc vârsta de 16 ani şi
care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor şcolare, plata
pensiei se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverinţa
doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile de la data încetării stării de
urgenţă.
În funcţie de evoluţia situaţiei urmează să fie anunţate şi alte decizii.

