ANUNŢ
REFERITOR LA MĂSURILE DE SIGURANŢĂ MEDICALĂ ÎN INSTITUŢIILE
CARE GESTIONEAZĂ SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu coronavirus,
Casa Naţională de Pensii Publice anunţă că activitatea de audienţe, atât la sediul central cât şi la
sediile Caselor teritoriale de pensii, va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 şi până pe
data de 31.03.2020, urmând ca, în funcţie de evoluţia situaţiei, să fie anunţate alte decizii.
În acest scop, vor fi popularizate datele de contact (telefon, adresa de e-mail) ale instituţiei (CNPP
şi case teritoriale) şi va fi dezvoltată activitatea de relaţii cu publicul la distanţă, după cum
urmează:



prin alocarea unui număr suplimentar de personal care să răspundă la numerele de telefon
alocate acestui tip de activitate;
prin desfăşurarea acestei activităţi pe toată durata zilei de lucru.

Aceste măsuri nu se aplică următoarelor tipuri de servicii:





depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituţiei;
solicitarea ajutoarelor de deces;
activitatea de expertiză medicală;
alte situaţii excepţionale, urgente.

Pentru aceste situaţii de excepţie, vor fi luate următoarele măsuri minimale:
o
o

păstrarea unei distanţe de cel puţin un metru între solicitant şi funcţionarul public de la
ghişeu, precum şi între publicul aflat în sediul instituţiei;
asigurarea unui aflux controlat al publicului în spaţiile închise ale caselor teritoriale de
pensii.

Pentru celelalte tipuri de servicii recomandăm să se apeleze la poştă (letrică sau electronică), iar
acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea şi documentele în cauză vor fi
transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Începând cu aceeaşi dată, se suspendă activitatea de la punctele de lucru ale caselor teritoriale de
pensii (acolo unde acestea există), cu excepţia primirii de dosare.
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Relaţii Publice
Luni - Joi, orele 800 – 1630;
Vineri, orele 800 -1400.

Secretariat
Mihaela Croitoru

e-mail: isabel.bogdan@cnpp.ro,
Telefon: 0734118491

e-mail: rodica.cretu@cnpp.ro,
Telefon: 0743040488
Telefon: 0731326082
Enache Ţîrlea Loredana
e-mail: petitii.vaslui@cnpp.ro

Telefon: 0743121212

e-mail: mihaela.croitoru@cnpp.ro,
e-mail: secretariat.vaslui@gmail.com

Pensii Internaţionale
Dorina Cordaş
Suzana Pancu

Telefon: +40734118492

Bilete Tratament

Telefon: 0731326087

e-mail: vaslui.pi@cnpp.ro

e-mail: ioana.condrea@cnpp.ro

Cristina Budişteanu
Evidenţă Contribuţii şi Informatică
Cătălina Codreanu – stagii de cotizare
Oana Moga – notificări privind calitatea de asigurat
Viorica Darie – contracte de asigurare
Bogdan Chelaru – informatică
Plăţi Pensii
Sorina Lache – ajutoare de deces
Angelica Ungureanu – reţineri din pensii
Daniela Huţanu – pensii agricultori
Alina Alistar – plăţi pensii
Dorina Huzum – pensii veterani

Telefon: 0734118498

e-mail : catalina.codreanu@cnpp.ro

Telefon: 0734118499

e-mail: bogdan.chelaru@cnpp.ro

Telefon: 0731326081

Violeta Baciu – relaţii cu bancile
Mirela Rotaru – plăţi pensii
Stabiliri Pensii
Petronela Jalbă – recalculări pensii
Mirela Munteanu – pensii LV
Florentina Paşca – pensii A şi AP
Nicoleta Condorachi – pensii invaliditate
Rodica Frunză – pensii urmaşi

Telefon: 0734118495

Telefon: 0734118497

DIRECŢIA PENSII Şef serviciu
ANDREEA Pânzaru

e-mail: andreea.pinzaru@cnpp.ro

DIRECŢIA ECOMONIC Şef serviciu
GIANINA Lupu

Telefon: 0734118494

Accidente de Muncă
Lucian Ojog
Adrian Cornea

e-mail : gianina.lupu@cnpp.ro,

Telefon: 0744569623
e-mail : ambp.vaslui@cnpp.ro

CASA LOCALA DE PENSII BARLAD

Telefon: 0731326088

Compartiment Pensii

e-mail: geanina.radu@cnpp.ro,

Casa Locală de Pensii

Telefon: 0734118490
e-mail: barlad.barlad@cnpp.ro

