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PORTALUL CNPP.RO

http://www.cnpp.ro.

Portalul Casei NaŃionale de Pensii Publice a fost dezvoltat în cadrul proiectului ORIZONT şi poate fi
accesat prin adresa http://www.cnpp.ro.
Portalul pune la dispoziŃia persoanelor publice (fizice si juridice) servicii pentru consultarea, solicitarea şi
obŃinerea on-line de informaŃii referitoare la sistemul de pensii şi asigurări sociale din România, precum şi
servicii de completare formulare prin Internet.
Accesul şi utilizarea funcŃionalităŃilor portalului se fac accesând pagina de internet
www.cnpp.ro.
Pe prima pagină, la secŃiunea “DE CE SĂ ÎMI FAC CONT?” orice persoană poate urma procedura de
obŃinere a unui cont online:
1. Se dă click pe butonul “Completează formular”. Se completează formularul în care vor fi înscrise
informaŃiile de identificare a utilizatorului şi date despre alte persoane fizice sau juridice pe care posesorul
contului le va putea administra. Adresa de email furnizată de cetăŃean în cadrul formularului va reprezenta
utilizatorul de conectare la serviciile electronice gratuite www.cnpp.ro.
2. După completarea cererii, aceasta trebuie tipărită.
3. Se semnează cererea tipărită.
4. Solicitantul se va prezenta personal cu cererea semnată la orice ghișeu al Caselor Teritoriale de
Pensii, împreună cu actul de identitate personal și documentele justificative pentru fiecare persoană terŃă
căreia îi va administra documentele.
5. Un reprezentant al Casei Teritoriale de Pensii va înregisra cererea, care ulterior va fi procesată, iar
contul personal aprobat.
6. După aprobarea contului, persoana va primi o informare automată pe adresa de email furnizată la
completarea formularului şi o legătură către portalul www.cnpp.ro pentru ca solicitantul să-şi stabilească
parola. Important – parola trebuie să conŃină minim 8 caractere, din care obligatoriu o majusculă şi o
cifră. Această legătură de activare este valabilă 72 de ore, iar stabilirea parolei este ultimul pas, ulterior
beneficiarul putând transmite petiŃii electronice sau solicita rapoarte automate privind cariera de asigurat şi nu
numai, pe care le va primi pe adresa de email şi le va putea vizualiza in contul personal de pe www.cnpp.ro
Contul cnpp.ro este foarte important în relaŃia electronică dintre utilizator şi sistemul informatic.
Dintre beneficiile unui cont enumerăm:
•

acces complet la serviciile electronice oferite de Casa NaŃională de Pensii Publice;

•

notificare online cu privire la evenimentele referitoare la propria persoană;

•

acces gratuit la informaŃii privind propria carieră de asigurat.

