
 
                                        

 

Informare referitoare la procedura de înregistrare a cererilor de deschidere a 
drepturilor de pensie 

 
Având în vedere prevederile art 49 și 50 din Decretul Președintelui României 

nr 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență și tinând cont de măsurile 
legate de prevenirea răspândirii și infectării cu virusul COVID – 19, Casa Județeană 
de Pensii Bihor aduce la cunoștinta tuturor următoarele informații: 

• Începând cu data de 18.03.2020, pe toată durata decretării stării 
de urgență, operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a 
drepturilor de pensie națională precum și a recalculărilor, se va realiza 
telefonic sau prin email, 

• comunicarea numărului de înregistrare a cererii se va transmite 
telefonic/email. 

În acest sens, instituția noastră pune la dispoziție: 
• adresa de email mail@cjpensiibihor.ro și numere de telefon 

0259/430728 
0259/442658 
• mailbeius@cjpensiibihor.ro număr de telefon 0259/321152,  pentru 

Casa Locală de Pensii Beiuș 
• În ceea ce privește serviciul de programare telefonică, acesta se 

suspendă pe perioada instituirii stării de urgență. 
Ulterior, persoanele în cauză vor fi contactate telefonic/email pentru a 

se prezenta cu documentația în original (carnetul de muncă, adeverințele 
privind sporurile cu caracter permanent și condițiile superioare de muncă, 
precum și alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii) și în copie 
(acte de stare civilă, carnet de muncă, livret militar – după caz, diploma de 
absolvire a facultății/adeverința din care reiese frecvența la zi a cursurilor, 
etc.) necesară stabilirii drepturilor de pensie, care va fi depusă în plic sigilat 
la sediul instituției. Această procedură este necesară pentru a evita expunerea 
acestui segment de populație și pentru a-i asigura că nu pierd drepturile de 
pensie cuvenite conform legii. 

În ceea ce privește copiii care beneficiază de pensie de urmaș care 
împlinesc vârsta de 16 ani și care nu pot face dovada continuării studiilor din 
cauza suspendării cursurilor școlare, plata pensiei de urmaș va continua fără a 
fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverința doveditoare să 
fie prezentată în termen de 30 de zile de la data expirării stării de urgență. 

 
    Cu deosebită considerație, 
      
        Director Executiv                                                         Purtător de 

cuvânt 
      Maria Andaluzia CORAȘ                                                             Ioana 

MATEI        


