
       CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ 

                                                PITEȘTI,  STR. I.C.BRĂTIANU,  NR. 38 

                                                           TELEFON: 222.394/ FAX: 218.560 
 

CĂTRE, 

SERVICIUL EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI 

Subsemnatul/a _________________________________________________________________ 

legitimat(ă) cu B.I. / C.I. seria _______, nr_____________, domiciliat / (a) în localitatea 

___________________________________________________________________________________, str. 

_______________________________________________________, nr. _______, bl. _______,  sc. ________, 

ap. ________,  județ _______________________________________ telefon _______________________, având 

C.N.P. _____________________________, solicit eliberarea unei ADEVERINȚE PRIVIND DATELE 

NECESARE DETERMINĂRII STAGIULUI DE COTIZARE ÎNCEPÂND CU 01.04.2001 conform legislatiei 

in vigoare. 

 Declar ca actul mai sus mentionat îmi este necesar la: 

 Verificare / informare 

 Banca 

 Obținerea indemnizației pentru creșterea copilului 

 Obținerea stimulentului de  inserție 

 Obținerea formularului A1 (fost E 101) 

 Angajare 

 Angajator 

 Casa de sanatate 

 Tribunal 

 Case sectoriale de pensii ( M.A.I., M.Ap.N., S.R.I) 

 Casa Județeană de Pensii _______________________________________________ 

 Alte motive __________________________________________________________ 

 

Anexez la prezenta: 

 copie act de identitate 

DATA _______________________                                   SEMNĂTURA______________    

 

Doresc ca adeverința să-mi fie trimisă prin poștă la adresa din C.I. (cartea de identitate), 

Doresc ca adeverința să-mi fie trimisă la adresa de poșta electronică personală 

_________________________________________________________________________ 

Declar ca adresa de e-mail mentionata este personala si imi asum toate riscurile privind  confidentialitatea datelor cu 

caracter personal tansmise conform acestei cereri. 

Declar ca prin depunerea prezentei cereri imi exprim consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

Am luat la cunostinta de informarea privind creare cont on-line PORTAL 



 

 

 

 

Vă informăm că pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice, este o platforma de servicii 

electronice, numita PORTAL, destinată cetăţenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului 

public de pensii si din sistemul accidentelor de munca si bolilor profesionale. Scopul acesteia 

este de a oferi publicului acces on-line la derularea serviciilor instituţiei, in scopul eficientizării 

activităţii, cât si a decongestionării activităţilor la ghişeele caselor teritoriale de pensii prin 

oferirea documentelor in sistem electronic. 

PORTALUL are o secţiune publică de informaţii destinate pubicului larg si o secţiune 

privata. Secţiunea privata este un serviciu electronic gratuit, destinat fiecărui cetăţean. Prin acest 

serviciu se pot accesa in timp real informaţii referitoare la istoricul carierei, stagiul de cotizate 

realizat, viramente pentru pensia privata. 

Pentru accesarea acestei secţiuni private, persoana interesată accesează fereastra "De ce 

sa imi fac cont?" de la adresa http://www.cnpp.ro. 

Acolo se va completa un formular in care vor fi inscrise informaţiile de identificare a 

utilizatorului. 

După completarea cererii, aceasta trebuie tipărită - se apasă butonul Tipărire formular 

acces on-line. Se va deschide o fereastra noua in care se poate vedea conţinutul documentului in 

format PDF si se poate tipări la imprimanta. 

Se semnează cererea tipărita si se va depune împreună cu copia actului de identitate la 

registratura instituţiei, prin posta sau prin e-mail. 
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