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PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A CERERILOR DE DESCHIDERE A  

DREPTURILOR DE PENSIE 

 

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;  

Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19, 

Casa Județeană de Pensii Sălaj anunță că începând cu data de 19.03.2020, pe toată 

durata decretării stării de urgenţă, se va proceda astfel: 

În perioada susmenţionată, operaţiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a 

drepturilor de pensie se va realiza telefonic, pe e-mail sau fax. 

Tele:  0260/622145 int. 27 și 28   

          0260/662062 sau 0260/660857 

E-mail: public@cjpsalaj.ro  sau info@cjpsalaj.ro 

Fax:  0260/660831 

Pentru o bună gestionare a mesajelor, orice solicitare adresată pe e-mail va avea menţionat 

un număr de telefon de contact.   

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 de urmaş 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 expirării 

stării de urgență. 

Pentru orice alte solicitări, cu excepția ajutoarelor de deces, recomandăm în această 

perioadă folosirea mijloacelor de comunicare la distanță: telefon 0260/622145, fax. 

0260/660831, e-mail public@cjpsalaj.ro. 
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