





CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII NEAMȚ

Nesecret

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.50 și 49 din Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României
nr.212/16.03.2020, începând cu data de 18.03.2020, pe toată durata decretării stării de
urgență:
●

operațiunea de înregistrare a CERERILOR DE DESCHIDERE A DREPTURILOR DE PENSIE se va
realiza telefonic sau pe e-mail.

În acest sens, la nivelul Casei Județene de Pensii Neamț au fost actualizate și alocate următoarele
numere de telefon și e-mailuri:
- pentru deschidere de drepturi de pensii naționale: tel. 0233/214501, int.213, e-mail:
ionela.sucevianu@cnpp.ro
- pentru deschidere de drepturi de pensii comunitare: tel.0233/214501, int.215, e-mail:
neamt.pi@cnpp.ro
●

AJUTORUL DE DECES se acordă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui
membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului - după caz, doar pe
baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poștale, fie în format electronic.

Prin intermediul serviciilor poștale – către Casa Județeană de Pensii Neamț Piatra Neamț, str. Calistrat Hogaș, nr.24, județul Neamț,
B. Scanat la următoarele adrese de e-mail:
ajutoare deces pensionari – elena.iliescu@cnpp.ro, tel.contact - 0233210341;
ajutoare deces asigurați – c ontributii.neamt@cnpp.ro , tel.contact- 0233215074 .
●

●

Informaţiile necesare privind înregistrarea/încetarea CONTRACTULUI DE ASIGURARE SOCIALĂ,
modificarea venitului asigurat, achitarea contribuţiei de asigurări sociale, precum și orice alte
informații suplimentare, pot fi furnizate telefonic - 0233215074, prin poștă sau prin adresele
de e-mail: contributii.neamt@cnpp.ro sau i rina.cadar@cnpp.ro .
Pentru celelalte tipuri de servicii: petiții, sesizări, cereri bilete de tratament, cereri adeverințe
stagii cotizare, alte cereri ce nu sunt însoțite de documente oficiale)solicităm să se apeleze la
poștă (letrică sau electronică: comunicare.neamt@cnpp.ro), iar acolo unde se impune depunerea
unor documente originale (ex: cereri de recalculare drepturi pensie, încadrare în grad de
invaliditate) cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, pe adresa Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț,
str.Calistrat Hogaș, nr.24, județul Neamț.
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