Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud

•

In contextul decretarii instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

•

In scopul evitarii răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19)

•

Avand in vedere ca majoritatea beneficiarilor sunt persoane vulnerabile, atat din punct de
vedere al varstei cat si a starii medicale, dupa caz, a fiecaruia, iar dreptul la sănătate al
persoanelor trebuie respectat

Casa Judeteana de Pensii Bistrita Nasaud anunta urmatoarele:
Programul de lucru cu publicul se va reduce in acest interval, de luni pana vineri de la ora 8.30 –
14.00.
Solicitam beneficiarilor sa asigure intelegere in vederea evitarii aglomerarii la caile de
patrundere in institutie, intrucat accesul se va limita doar pentru cate o singura persoana la
fiecare ghiseu care deserveste publicului.
Reamintim beneficiarilor!
Se pot transmite cereri specifice activitatilor institutiei utilizând metode de comunicare la
distanță. Astfel, accesand pagina de internet: http://www.cjpbn.ro se pot descarca diferite
tipuri de formulare. Transmiterea lor este posibila atat pe adresa de e mail pensii.bistrita@cnpp.ro, cat și prin fax la numarul 0263/215419 sau servicii de curierat, insa
fara a se restrictiona accesul persoanelor interesate in sediul institutiei noastre.
Numerele de telefon pentru informatii suplimentare sunt: 0263/232095 sau 0263/216460.
Activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear, precum si cea de revizuire medicala a
pensionarilor incadrati in grad de invaliditate se suspenda in acest interval.
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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 protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale.
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit
acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

