Nesecret

COMUNICAT
REFERITOR LA ACTIVITATEA CABINETELOR DE
EXPERTIZA
începând cu data de 27.03.2020 pe perioada
instituirii starii de urgenta
Din motive de siguranta medicala, legate de prevenirea
raspandirii si infectarii cu coronavirus, Casa de Pensii
Bucuresti anunta noi masuri referitoare la :
I. Pensiile de invaliditate – cazuri noi.
1. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea
completată, împreună cu documentele medicale in original
vor fi trimise în plic sigilat la casele teritoriale de
pensii/cabinetele de expertiza medicala din raza de
domiciliu prin intermediul serviciilor postale (fizice sau
electronice).
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Sectorul 1: str.Povernei nr. 42 tel. 0770 256 761
maria.radu@cnpp.ro
cristina.agachi@cnpp.ro

Sectorul 2:sos.Iancului nr.3 tel.0770 205 380, 0770 205 449
elena.radulescu.exp@cnpp.ro
nicoleta.burcea@cnpp.ro
daiana.opran@cnpp.ro
Sectorul 3:Calea Dudesti nr 104-122 tel. 0770 204 886
veronica.rosu@cnpp.ro
simona.casangiu@cnpp.ro
iuliana.croitoru@cnpp.ro
anca.nitan@cnpp.ro
Sectorul 4: str. Argeselu nr 8 tel. 0770 256 884
alexandru.tunaru@cnpp.ro
laura.nistor@cnpp.ro
rica.pasol@cnpp.ro
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Sectorul 5: str.Malcoci nr .4 tel. 0770 256 510
mihaela.manciu@cnpp.ro
frusina.oancea@cnpp.ro
lucica.croitoru@cnpp.ro

Sectorul 6: Bdul Regiei nr 8 tel. 0770 257 173
Aleea Pravat nr.12 tel.0744 641 470
andreea.ivanusca@cnpp.ro
felicia.oproiu@cnpp.ro
maria.deaconu.exp@cnpp.ro
violeta.cazacu@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.

2. Numarul de inregistrare a cererii va fi comunicat ulterior
prin telefon.

3.

Expertizarea

nu

va

presupune

prezenta

fizică

a

solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta
strict pe documentele transmise.
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4. Cele două decizii medicale, vor fi trimise solicitantului prin
postă cu confirmare de primire.
II. Pensile de invaliditate – revizuiri
Pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în
perioada instituită ca stare de urgentă nu trebuie să se mai
prezinte la cabinetele de expertiză, plata acestor pensii fiind
continuată.
III. Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi
sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de
urgenţă, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului
expert al asigurărilor sociale.
Anexa: model cerere /declaratie
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