
Stimaţi beneficiari, 

Doresc să vă informez ca există posibilitatea creări unui cont online care vă dă posibilitatea 

de a accesa mai uşor serviciile Casei Judeţeane de Pensii Sibiu. 

Pentru crearea unui cont online trebuie să accesaţi linkul 

https://www.cnpp.ro/web/guest/completare-formular-de-acces-online 
Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii şi salvarea cererii nu este posibilă dacă 
acestea nu sunt completate.  
Structura formularului este următoarea : - Date de identificare: 

 Numele şi prenumele 
 CNP 
 Adresa de e-mail 
 Act de identitate 
 Adresa de domiciliu. 

Se introduce text (Cod CAPTCHA) 

Se apasă butonul de finalizare formular. 

După finalizarea completării formularului se apasă butonul PRINT pentru a putea fi semnat 
olograf în original, pe hârtie. 

Pentru obţinerea datelor de acces, după ce s-a tipărit cererea trebuie parcurse 
urmatoarele etape: 

 Se semnează cererea; 
 Se face copie vizibilă a carţii de identitate;  

Aceste documente se depun la sediul Casei Judeţene de Pensii Sibiu sau se pot trimite pe 
adresa de mail comunicare.sibiu@cnpp.ro 

 

Beneficiarii serviciilor online ale portalului sunt: 
 persoanele fizice  care pot: 

o   depune cereri privind: 
   - pensiile și asigurările sociale 
  - evidența contribuabililor 
  - sistemul de accidente de muncă și boli profesionale 
 

o   să vizualizeze date din sistemul public de pensii: 
- datele din carnetele de muncă 
- stagiile anuale și lunare aferente perioadei începând cu aprilie 
2001 

- informații din declarațiile D112 depuse de angajatori 
- informații referitoare la viramentele la PILON II de pensii private 
- informații referitoare la pensia comunitară 
- informații referitoare la debitele din executare silită 

- informații referitoare la fișa financiară 
 

 persoanele juridice care pot: 
o să depună declarații inițiale și rectificative A11, A12 și A13 
o să vizualizeze declarații D112 depuse 
o să vizualizeze erori procesare declarații D112 depuse 
 

 operatorii hotelieri care au încheiat contract de prestări servicii de odihnă și 
tratament cu Casa Națională de Pensii Publice pot: 

o să administreze informații despre biletele eliberate de către Casele 
Teritoriale de Pensii 
o să utilizeze fluxul automat de decontare către Casa Națională de Pensii 
Publice 
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