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ÎN ATENȚIA PENSIONARILOR DE INVALIDITATE CARE AU AVUT TERMEN DE REVIZUIRE ÎN 

PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ 

 

Începând cu data de 15 mai 2020, conform prevederilor art. 2 din OUG nr. 55/2020 privind 

instituirea unor măsuri de protecție socială, pensionarii de invaliditate care au avut termen de 

revizuire în perioada 15.03.2020 – 14.05.2020, perioada stării de urgență, și a căror revizuire 

nu a fost efectuată, sunt rugați să trimită la Casa Județenă de Pensii Sălaj prin poștă la adresa: 

B-dul Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău – Județul Sălaj, sau, acolo unde este posibil, prin mijloace 

de comunicare electronică, e-mail la adresele public@cjpsalaj.ro sau info@cjpsalaj.ro, 

următoarele documente: 

- toate documentele medicale emise de la data ultimei revizuiri și până în prezent ( bilete de 

ieșire din spital, referate medicale, scrisori medicale, buletine de analize, examinări 

radiologice RX, CT,RMN, explorări funcționale – EKG, probe ventilatorii, EMG, EEG, rețete 

medicale, fișa de la medicul de familie, etc.; 

- program recuperator completat; 

- copie carte de identitate;  

- cupon pensie; 

- formular privind adresa de corespondență completat (formularul se găsește pe site-ul  

instituției noastre www.cjpsalaj.ro, la Secțiunea Acasă la Informații – Declarația de 

domiciliu). 

Persoanele care nu au posibilitatea de a descărca și completa formularul de pe site-ul instituției 

noastre, sunt rugate să scrie o declarație pe proprie răspundere în care să precizeze adresa de 

corespondență și numărul de telefon, deoarece pentru acești pacienți decizia medicală se va 

elibera pe baza documentelor medicale trimise. După analizarea acestor documente se va emite 

decizie medicală asupra capacității de muncă, document care se va comunica beneficiarilor prin 

poștă, la adresa de corespondență declarată, cu confirmare de primire. 

În situația în care documentele medicale nu sunt concludente, pensionarii de invaliditate vor fi 

programați pentru examinare la Cabinetele de Expertiză Medicală, urmând să le fie comunicată 

data la care vor fi convocați.  

Rugăm toți beneficiarii să trimită documentația medicală până la data de 05.06.2020, 

deoarece noua decizie de încadrare în grad de invaliditate trebuie emisă, în conformitate cu 

art. 2 din OUG nr. 55/2020,  până la data de 15.06.2020. Dacă până la data de 15.06.2020 nu 

se prezintă noua documentație, plata pensiei de invaliditate/urmaș se suspendă începând cu 

data de 01.07.2020. 
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Insistăm ca pensionarii de invaliditate, care au avut termen de revizuire în perioada stării de 

urgență, să nu se prezinte personal la Cabinetele de Expertiză Medicală dacă nu au fost 

convocați. 

Informații suplimentare pot fi solicitate la numerele de telefon 0260-612245 Cabinet Sălaj II, 

0260-612045 Cabinet Sălaj I (numai în zilele de miercuri și joi) și Cabinet Șimleu           

0260-676940 (în zilele de luni, marți și vineri). 
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