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     C O M U N I C A T  

PRIVIND ACTIVITATEA CU PUBLICUL A CASEI JUDETENE DE PENSII BISTRITA NASAUD, IN 
PERIOADA STARII DE ALERTA 

 

Avand in vedere ca serviciile publice asigurate de institutia noastra se adreseaza unui segment 
vulnerabil de populatie, atat din punct de vedere al varstei, cat si al starii de sanatate, Casa 
Judeţeană de Pensii Bistrita Nasaud adopta o serie de masuri in vederea satisfacerii reale a 
nevoilor solicitantilor, in actualul context epidemiologic prin raspandirea coronavirului COVID – 
19: 

 Reluarea activităţii cu publicul se va face gradual, cu evitarea în continuare a 

contactului fizic direct, respectarea distanţei sociale corespunzătoare, asigurarea 
trajului epidemiologic, dar si obligativitatea de a purta masca in interiorul institutiei. 

 Accesul în sediul institutiei noastre se va realiza controlat, respectiv cate o singura 
persoana se poate prezenta la fiecare ghiseu, din spatiul destinat publicului, organizate 
astfel: 

 la ghişeul nr. 9 – Registratura – se inregistreaza solicitari de schimbare adresa, 

modalitate de plata a pensiei, eliberare taloane de pensie restituite  

 la ghiseul nr. 12  se pot face depuneri de dosare noi de pensii sau cereri de 
recalculare a pensiei, însoţite de documente în original 

 la ghiseul nr. 3 se vor putea obţine informaţii cu privire la plata ajutoarelor de 
deces, plata pensiilor, inclusiv cele restante, eliberare adeverinte pentru 
pensionari 

 la ghişeul nr. 5 se vor înregistra contractele noi de asigurare şi vor fi eliberate 

adeverinţe de stagii de cotizare sau formulare necesare desfasurarii activitatii 
sezoniere in Germania. 

 Audienţele şi consilierea de specialitate vor fi asigurate, în continuare, telefonic şi 
prin e-mail sau, în cazuri de urgenţe, care nu suportă amânarea, prin rotaţie de către 
unul dintre directori. 

 Recomandăm în continuare folosirea celorlalte canale alternative, respectiv 
comunicarea și transmiterea petițiilor, solicitarilor, diverselor cereri prin e-mail sau prin 
servicii postale/curierat, comunicarea prin telefon sau fax, utilizarea cutiei poştale de la 
intrarea în instituţie și efectuarea platilor prin virament bancar. 

 Fiecare solicitare va fi însoţită de un număr de telefon sau o adresă de e-mail 

pentru a fi comunicat în timp util numărul de înregistrare. 
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