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Casa Judeţeană de Pensii Teleorman este organizată şi funcţionează ca serviciu 

public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), fiind 

investită cu personalitate juridică, în temeiul prevederilor Legii nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 118/06.03.2012 

privind aprobarea Statutului CNPP. 

Misiune 

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a 

legislaţiei din domeniul pensiilor şi a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale  

precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr. 

263/2010, stabilirea şi plata unor drepturi acordate unor persoane beneficiare de legi 

speciale, respectiv Legea nr. 341/2004 modificată, privind acordarea unor drepturi 

eroilor-martiri şi luptătorilor care au contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 1989, 

a Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, a Legii nr. 

189/2000, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice în 

perioada 6.09.1940 – 6.03.1945, a Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi 

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, a Legii nr. 309/2002 privind acordarea 

unor indemnizaţii persoanelor care au satisfăcut serviciul militar prin detaşamentele de 

muncă, a Legii nr.8/2006 şi Legii nr.109/2005 privind acordarea unor indemnizaţii lunare 

pensionarilor din sistemul public, membri ai uniunilor de creatori, legal constituite, 

precum şi artiştilor liber-profesionişti, a Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor 

lunar pentru soţul supravieţuitor, OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizatiei sociale 

pentru pensionar, a Legii nr. 303/2004 privind Statutul magistratilor, a Legii nr. 567/2004 

privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului 

Naţional de Expertize Criminalistice, a Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor si al 

senatorilor, a Legii nr. 215/ 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 

privind statutul functionarului public parlamentar,a Legii nr. 83/2015 pentru completarea 

Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din 

aviaţia civilă din Romania. 
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TRANSPARENŢA 

-  Liberul acces la informaţii de interes public; 

- Soluţionarea cu operativitate a petiţiilor şi sesizărilor precum şi a contestaţiilor. 

În îndeplinirea misiunii sale Casa Judeţeană de Pensii Teleorman a stabilit pentru 

anul 2015 următoarele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii : 

-  Reducerea numărului de cereri soluţionate peste termenul legal; 

-  Reducerea timpului de mediu de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor; 

- Creşterea numărului de beneficiari ai sistemului public de pensii care încasează 

drepturile prin cont curent sau cont de card; 

-   Promovarea imaginii Casei Judeţene de Pensii Teleorman în mass-media; 

- Îmbunătăţirea relaţiilor cu publicul şi a comunicării cu beneficiarii prin urmărirea 

periodică a modului de înţelegere a informaţiilor de către cetăţeni prin derularea 

unor campanii de promovare a intereselor cetăţenilor; 

-   Eficientizarea modului de utilizare a resurselor materiale alocate. 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2015  

I. DIRECŢIA STABILIRI SI PLĂTI PRESTAŢII 

Un pilon de bază în cadrul activităţii Casei Judeţene de Pensii Teleorman, îl 

constituie activitatea Direcţiei de stabiliri şi plăţi prestaţii, având în vedere numărul mare 

de beneficiari cărora se adresează multitudinea prestaţiilor acordate, precum şi legislaţia 

diversă ce reglementează întreaga activitate. 

Aceasta este structuratǎ la rândul sǎu pe trei componente şi anume: 

- Stabiliri prestaţii; 

- Pensii internaţionale; 

- Plǎţi prestaţii. 

          La data de 31.12.2015, în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Teleorman, se afla 

un număr de 111.333 beneficiari, din care:  

- 88.896 pensionari din sectorul de stat; 
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-  22.227  pensionari din sectorul agricol; 

-      210  beneficiari de legi speciale; 

 

Situaţia pensiilor pe categorii în judeţul Teleorman 

Categorii pensii în sectorul de stat    

Categorii de pensii Numar dosare 

2014 2015 % 2015/2014 

Pensie limită de vârstă  69.964 70.618 100,93 

Pensia  anticipată 221 230 104,07 

Pensia anticipată parţială 2.285 1.872 81,92 

Pensie invaliditate gradul I 758 840 110,81 

Pensie invaliditate gradul II 4.733 4.458 94,18 

Pensie invaliditate gr.III 4.195 4.103 97,80 

Pensia urmaş 12.044 11.572 96,08 

 

Categorii pensii în sectorul agricol        

   

Categorii de pensii Numar dosare 

2014 2015 % 2015/2014 

Pensie limită de vârstă  23.943 21.667 90,49 

Pensie invaliditate gr. I 23 21 91,30 

Pensie invaliditate gr.II 94 75 79,78 

Pensie invaliditate doar cu 

pensie suplimentara 

1 1 100 

Pensie urmaş 1.983 1.698 85,62 
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Situaţia indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale 

  

Beneficiari de legi speciale Numar dosare 

2014 2015 % 2015/ 2014 

Legea 49/1999 privind pensile IOVR 120 96 80,00 

Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revoluţiei) 122 139 113,93 

Decret - Lege 118/1990 privind persoanele 

persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată la 06.03.1945 

313 266 84,98 

Legea 44/1994 privind veteranii şi văduvele de 

război 

2.747 2.191 79,75 

Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din 

motive etnice de regimul instaurat în perioada 

06.09.1940-06.03.1945 

333 309 92,79 

Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea 

unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 

militar 

4.269 3.867 90,58 

Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar 

pentru soţul supravieţuitor 

3.922 3.670 93,57 

Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor 43 48 111,62 

Legea 567/2004 privind statutul personalului 

auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti 

şi al parchetelor de pe lângă acestea 

2 29 145 

Legea 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei 

pentru membrii uniunilor de creatori 

18 20 111 

OUG nr. 6/2009 privind indemnizaţia socială pentru 

pensionari 

16.950 19.031 112,27 

 

Activitatea de Stabiliri Prestaţii 

Obiectivul principal privind activitatea de stabiliri prestaţii constă în 

implementarea modificărilor legislative şi rezolvarea în termen a tuturor solicitărilor.  
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În anul 2015, s-a continuat implementarea şi actualizarea cu noile reglementări 

legislative a aplicaţiei EPBAS în sensul emiterii deciziilor de pensie şi punerea în plată a 

acestora pe această aplicaţie. 

În cadrul activitǎţii de stabiliri prestaţii, în anul 2015, s-a constatat o scădere a 

numărului de cereri privind stabilirea de cazuri noi de la 5.661 cereri înregistrate în anul 

2014, la 4.791 cereri în anul 2015. Cererile de înscriere la pensie au vizat în primul rând 

posibilitatea stabilirii drepturilor de pensie limitǎ de vârstǎ atât pentru cei care 

îndeplineau simultan vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare cât şi 

pentru cei care beneficiau de reducerea vârstei standard de pensionare datoritǎ stagiului 

aferent perioadelor recunoscute în grupe superioare de muncă sau condiţii speciale, 

conform prevederilor de la art. 55 din Legea nr.263/2010 cu modificările şi completările 

ulterioare. De asemenea, în anul 2015 au fost emise un număr de 32 decizii cazuri noi 

stabilite în temeiul Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961. 

S-au mai înregistrat cereri privind recalcularea drepturilor de pensie ale 

pensionarilor, atât pentru cele stabilite în baza legislaţiei anterioare datei de 01.01.2011, 

cât şi pentru cele stabilite în baza Legii nr.263/2010, ca urmare a prezentării unor 

adeverinţe privind sporuri, grupe de muncă, indemnizaţie de conducere, conform anexelor 

14, 15 si 16 din H.G. 257/28.03.2011, de care aceştia au beneficiat şi care se au în vedere 

la determinarea punctajului mediu anual.  

Astfel, în anul 2015 au fost emise un număr total de 8.879 decizii de recalculare 

pensii din care, un număr de 1.359 decizii reprezintă treceri la pensie pentru limită de 

vârstă iar un număr de 165 decizii reprezintă respingeri. 

În anul 2015, un număr de 5.024 pensionari au beneficiat de acordarea indicelui de 

corecţie, conform prevederilor OUG nr. 68/2014 privind acordarea diferenţelor de pensie 

rezultate prin aplicarea indicelui de corecţie prevăzut de OUG nr. 113/2013, astfel: 

- pentru un  număr de 3.158 dosare de pensii, calculele au fost făcute în mod 

centralizat iar plata drepturilor de pensie rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie 

a fost efectuată în luna februarie 2015; 
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- pentru un număr de 1.866 dosare de pensii, calculele au fost efectuate manual de 

către salariaţii Casei Judeţene de Pensii Teleorman, în perioada 02 martie 2015 – 30 

aprilie 2015, întrucât persoanele respective au avut modificări de drepturi de pensie în 

perioada 01.01.2013 – 07.11.2013. Precizăm că plata drepturilor de pensie s-a efectuat în 

perioada mai 2015 – iulie 2015. 

S-au înregistrat de asemenea şi cereri în baza legilor speciale Legii nr. 341/2004 

modificată, privind acordarea unor drepturi eroilor-martiri şi luptătorilor care au 

contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 1989, a Decretului-Lege nr. 118/1990 dar 

mai ales a Legii nr. 189/2000, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive etnice în perioada 6.09.1940 – 6.03.1945, a Legii nr. 44/1994 privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de războia Legii nr.8/2006 şi 

Legii nr.109/2005 privind acordarea unor indemnizaţii lunare pensionarilor din sistemul 

public, membri ai uniunilor de creatori, legal constituite, precum şi artiştilor liber-

profesionişti.  

Cereri de înscriere şi recalculare pensii şi indemnizaţii 

 

Având în vedere faptul cǎ în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, 

începând cu anul 2011, în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice funcţioneazǎ Comisia 

Tipuri de cereri înregistrate 2014 2015 % 

2015/2014 

-Cereri de înscrieri noi 5.661 4.791 84,63 

-Cereri de recalculare a pensiilor stabilite în baza 

legislaţiei privind pensiile 

 

7.917 

 

8.879 

 

112,15 

-Cereri de stabilire şi recalculare a drepturilor 

prevazute de legi speciale 

 

105 

 

58 

 

55,23 

-Cereri de acordare ajutor lunar soţului 

supravieţuitor prevăzut de Legea nr.578/2004 

 

124 

 

57 

 

45,96 

Total cereri înregistrate 13.807 8.379 60,68 
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Centralǎ de Contestaţii, în anul 2015, au fost înaintate acesteia un numǎr de 294 

contestaţii cu precizarea că din acestea, 4 contestaţii au fost soluţionate. 

Activitatea din domeniul pensiilor internaţionale 

Începând cu aderarea României la Uniunea Europeană, instituţia noastrǎ are obligaţia 

aplicării dispoziţiilor Regulamentelor nr. 1408/71 şi 574/1972, 883/2004 şi 987/2009 

privind acordarea pensiilor comunitare.  

În acest domeniu, în cursul anului 2015 au fost prelucrate un număr de 215 dosare 

comunitare, iar situaţia acestora este prezentatǎ în tabelul urmǎtor: 

 

 

 

Tara 

 

 

Total 

dosare 

 

 

Pensii 

naţionale 

 

 

Pensii 

comunitare 

 

 

Respingeri 

 

 

Nesoluţionate 

ROMÂNIA 107 76 11 4 16 

BULGARIA 1 - - 1  

GRECIA 1 - - - 1 

GERMANIA 3 - 1 2 - 

FRANTA 2 1 1 - - 

ITALIA 2 1 - 1 - 

GRECIA 1 - - 1 - 

SPANIA 97 62 9 15 11 

ISRAEL 1 - - - 1 

TOTAL 

GENERAL 

215 140 22 24 29 

 

În plus, faţă de prelucrarea dosarelor comunitare au fost transmise în străinătate 

un număr de 163 formulare E 205 RO privind cariera de asigurat în România. 
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Pentru persoanele cu domiciliul în străinătate, cele mai multe solicitări sunt cele 

de recunoaştere a stagiului de cotizare realizat în România precum şi acordarea sau 

recalcularea diferitelor categorii de pensie, dupǎ cum urmeazǎ: 

-  56 cereri pentru certificarea perioadei de asigurat realizate în România; 

-  57 cazuri noi respectiv, recalculǎri pensie limită de vârstă, pensie anticipată 

parţială şi pensie anticipată; 

-  41 cazuri noi pensie invaliditate; 

-  8 cazuri noi pensie de urmaşi. 

Persoane cu domiciliul în România, mai precis în judeţul Teleorman, care au lucrat 

şi pe teritoriul altor ţări membre ale Uniunii Europene, au solicitat recalcularea pensiei 

sau înscrierea la pensie pe baza vechimii din România şi din străinătate, dupǎ cum 

urmeazǎ: 

-  56 cazuri recalculare pensie; 

-  51 cazuri înscriere la pensie. 

 Activitatea de Plǎţi Prestaţii 

 
În anul 2015, activitatea de plăţi prestaţii s-a concretizat prin punerea în plată a 

pensiilor de asigurări sociale, indemnizaţiilor prevăzute prin legi speciale, a dosarelor de 

recalculare ca urmare a deciziilor emise de către serviciul stabiliri prestaţii precum şi 

întocmirea şi actualizarea fişelor de evidenţă a drepturilor pensionarilor cu toate 

modificările intervenite în timp privind cuantumul drepturilor, date de identificare, 

modalitate de plată, drepturi neachitate, reordonanţări, reţineri, suspendări, transferuri. 

În cursul anului 2015, au fost efectuate şi preluate în sistemul informatic peste 

28.387  (tranzacţii/persoane) care se detaliază astfel:  

Nr. 

crt 

Descriere Tranzacţii Număr tranzacţii/ 

persoane   

31.12.2015 

1. Tranzacţii care includ drepturi noi, modificări de pensii şi 

indemnizaţii, recalculări, modificări conturi, modificări de 
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adrese, modificări de nume, schimbarea modalităţii de plată, 

corecţii CNP, acordare taloane CFR, înfiinţări şi lichidări conturi 

 

17.997 

2. Reordonanţare pensii 40 

3. Sistare şi suspendare de la plată - dosare de pensii ca urmare a 

decesului ori alte cauze 

818 

4. Transfer dosare pensii şi/sau indemnizaţii către alte judeţe 208 

5. Primiri dosare pensii şi/sau indemnizaţii de la alte judeţe 229 

6. Ajutoare de deces în valoare de 14.134.748 lei 5.906 

7. Lunar, sunt operate reţineri din pensii în baza titlurilor 

executorii – executori judecătoreşti sau bancari, Agenţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice, Cooperative de credit, primării, 

rate CAR – pensionari etc. 

2.528 persoane 

8. Lunar, Scutirea de la plata abonamentului telefonic în valoare 

de 231.210 lei decontate la ROMTELECOM pentru beneficiarii de 

legi speciale. 

661 

 

Pe parcursul anului 2015 s-a efectuat verificarea persoanelor care beneficiază de 

indemnizaţie socială pentru pensionari conform OUG nr.6/2009 şi care au avut modificări 

de punctaj la pensia de bază sau au beneficiat de alte drepturi de pensie. La data de 

31.12.2015 beneficiau de indemnizaţie socială pentru pensionari un număr de 12.364 

pensionari din sistemul public de pensii (asigurări sociale de stat) şi 6.727 pensionari 

agricultori. 

Pentru 28.023 pensionari, plata pensiei se face în conturi bancare. O componentă 

în activitatea de plăţi o constituie virarea pensiilor în Uniunea Europeană, conform 

convenţiei dintre CNPP şi CITIBANK. 

În anul 2015 pentru un număr de 205 pensionari s-a efectuat plata pensiilor în ţara 

în care au domiciliul. Virarea pensiilor în conturile din străinatate s-a efectuat atât pentru 

beneficiarii de pensii stabilite conform Legii nr.263/2010, cât şi pentru pensiile 
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comunitare stabilite conform Regulamentelor CEE, singura condiţie fiind ca beneficiarii să 

aibă domiciliul pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. 

 

II. DIRECŢIA ECONOMICĂ, EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI  este organizată astfel: 

- Financiar contabilitate (execuţia bugetară); 

- Gestiune bilete de tratament; 

- Evidenţă contribuabili şi informatică; 

- Arhivă; 

- Achiziţii publice. 

În cadrul compartimentului financiar contabilitate se realizează execuţia bugetară 

a celor trei bugete pe care le gestionează instituţia, respectiv, bugetul asigurărilor sociale 

de stat, bugetul de stat, bugetul fondului pentru accidente şi boli profesionale. 

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a instituţiei  

Cheltuielile totale efectuate la data de 31.12.2015 la toate bugetele au fost de 

1.060.761.313 lei.    

I. Bugetul asigurărilor sociale de stat 

-  Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se realizează de către Agenţia 

Naţională a Finanţelor Publice începând din ianuarie 2004. Aceasta transmite lunar Casei 

Judeţene de Pensii Teleorman, Anexa B în vederea întocmirii şi raportării execuţiei 

bugetului asigurărilor sociale de stat.Veniturile totale realizate la bugetul asigurărilor 

sociale de stat în anul 2015 au fost de 252.329.170 lei si sunt compuse din:   

             

                                         Lei 

Contribuţiile CAS ale angajatorilor 148.587.741 

Contribuţiile datorate de AJOFM pentru 

persoane aflate in şomaj 

3.695.818 

Contribuţiile asiguraţilor 94.048.505 

Contribuţiile pe bază de contract de asigurare 2.007.957 



                                    

 12  

Contribuţii pentru bilete de tratament                                              1.705.449 

Alte venituri 343.946 

Contribuţii conform OUG 82/2012 528 

Contribuţii de asigurari sociale datorate de 

persoane care realizeaza venituri din activitati 

independente 

 

 

1.967.884 

Sume în curs de distribuire                                                  -28.658 

 

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman colectează veniturile persoanelor asigurate 

prin contracte şi convenţii de asigurare socială, contribuţia pentru biletele de odihnă şi 

tratament precum şi încasări din alte surse (debite), preocupându-se în permanenţă de 

atragerea de cât mai mulţi contribuabili. 

Cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat  

La data de 31.12.2015, s-au efectuat cheltuieli de 801.648.212 lei, pe următoarele 

capitole:                        

              Lei  

Cheltuieli BASS Prevăzut Realizat % 

Pensii de asigurări sociale 778.901.000 778.887.245 99,99 

Ajutoare de deces pensionari, 

acordate pentru un număr de 

5.906 cazuri 

 

14.150.000 

 

14.134.625 

 

99,89 

Cheltuieli de personal 2.637.363 2.631.849 99,79 

Cheltuieli materiale şi servicii şi 

transmitere drepturi pensii 

6.359.699 6.359.667 99,99 

Decese acordate asiguraţilor, 8 

cazuri 

- 10.731  

Decese deduse de agenti,cazuri - 69.851  

Cheltuieli de capital 167.675 167.673 99,99 
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Din totalul cheltuielilor la bugetul asigurărilor sociale de stat 98,93% reprezintă 

cheltuielile cu pensiile şi ajutoarele pentru  urmaş. 

Cheltuielile de administrare a fondului au o pondere de numai 1,14% din totalul 

cheltuielilor, ceea ce demonstrează ca s-au prestat servicii de protecţie socială, 

beneficiarilor sistemului public de pensii, în condiţii de calitate şi eficienţă maximă. 

S-a urmărit în permanenţă încadrarea cheltuielilor materiale în creditele acordate, 

achiziţionarea făcându-se prin respectarea prevederilor OUG nr.34/19.04.2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune servicii şi HG nr.925/19.07.2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a OUG nr.34/19.04.2006. 

II. Cheltuielile efectuate din Bugetul de stat la 31.12.2015 sunt de 258.149.762 lei, 

repartizate astfel: 

                Lei 

Pensii agricultori 207.399.841 

Indemnizaţii veterani de război,Legea nr.44/1994 4.779.357 

Indemnizaţii DL 118/1990, Legea 189/2000, Legea 

309/2002 

5.356.158 

Pensii magistraţi, Legea 303/2004 5.264.478 

Pensii IOVR 273.859 

Indemnizaţii eroi martiri ai Revoluţiei, Legea 

341/2004 

2.016.669 

Indemnizaţii membri uniunilor de creatori, Legea 

109/2005, Legea 8/2006 

172.002 

Ajutoare soţ supravieţuitor, Legea 578/2004 5.048.824 

Indemnizaţii de însoţitor 5.110.172 

Indemnizaţie socială pentru agricultori, OUG 6/2009.                                      19.874.644 

Taxe poştale 2.441.490 

Abonamente telefonice pentru beneficiari de legi 

speciale  

231.210 
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Bilete călătorie, DL118/1990, Legea189/2000  734 

Indemnizaţii, conform Legii nr. 323/2004 2.697 

Ajutoare deces 19.320 

Alte pensii speciale 222.972 

Ajutor anual pentru veteranii de razboi 126.965 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 

anul cuvenit 

-191.630 

 

 

III. Bugetul de asigurări sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 

S-au înregistrat venituri în valoare de 1.666.315 lei.  

Cheltuielile efectuate la 31.12.2015 sunt în valoare de 963.339 lei. 

Activitatea Controlului Financiar Preventiv 

În anul 2015, activitatea Controlului Financiar Preventiv (CFP) a fost organizată 

conform deciziilor directorului executiv şi a constat în verificarea sistematică a 

operaţiunilor care fac obiectul acestuia din punct de vedere al legalităţii, regularităţii şi 

încadrării în limitele bugetare. Controlul financiar preventiv se exercită asupra 

operaţiunilor care afectează fonduri publice, respectiv cheltuieli cu pensiile şi cheltuieli 

de administrare a fondului. Toate plăţile efectuate de Casa Judeţeană de Pensii 

Teleorman au fost vizate de CFP neexistând refuzuri de viză. 

Bilete de tratament gestionate de Casa Judeţeană de Pensii Teleorman  

Casa Naţională de Pensii Publice organizează şi administrează sistemul de trimitere 

la tratament balnear a persoanelor îndreptăţite, având la dispoziţie fondurile alocate 

pentru acest tip de prestaţii prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Repartizarea biletelor de tratament balnear se face in conformitate cu criteriile de 

acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat şi administrat de 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice NR.39/04.02.2014, 

prin program informatic. 
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Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear 

de 12 zile. 

Lista beneficiarilor se afişează la sediul Casei Judeţene de Pensii Teleorman şi se 

publică pe pagina de internet a instituţiei.  

De asemenea, pensionarii primesc informare poştală sau telefonică în funcţie de 

preferinţa exprimată în cerere, despre data repartizării biletului, termenul de ridicare şi 

actele necesare ridicării acestuia. 

Pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile legii, persoanele care au calitatea 

de: 

a) pensionar al sistemului public de pensii; 

  b) asigurat al sistemului public de pensii; 

  c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la 

    bilete de tratament balnear. 

Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de 

Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii. 

Pentru anul 2015, pe perioada 1 februarie – 30 noiembrie, Casei Judeţene de Pensii 

Teleorman i-au fost repartizate un număr de 3.674 de bilete la tratament balnear in 19 

serii, astfel: 

- 1.174 locuri la tratament balnear în unităţile de tratament din proprietatea Casei 

Naţionale de Pensii Publice – Sucursale ale Societăţii de Tratament Balnear şi 

Recuperare a Capacităţii de Muncă (TBRCM). 

- 2.500 locuri în completare prin contracte încheiate potrivit legii cu alte unităţi de 

profil. 

Repartizarea biletelor de tratament pentru pensionarii si asiguratii sistemului 

public de pensii, în mod gratuit sau cu suportarea unei contributii, s-a efectuat pe baza 

criteriilor generale şi specifice stabilite prin Ordinul Presedintelui CNPP nr.62/2015. 

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii beneficiază de tratament 

balnear, astfel: 
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    -     gratuit - pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit 

de medicul expert al asigurarilor sociale, beneficiarii de legi speciale, respectiv DL 

118/1990, Legea nr.189/2000, Legea nr.448/2006, Legea nr.44/1994 si Legea nr.49/1999  

sau 

    -    cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii băneşti -asiguraţii sistemului 

public de pensii şi pensionarii. 

Afecţiunile care pot fi tratate sunt: alergice, cardio-vasculare, dermatologice, 

digestive, genitale, intestinale, neurologice, reumatismale. 

Cele mai solicitate staţiuni au fost cele din  Călimăneşti, Căciulata, Olăneşti pentru 

afecţiuni digestive, Herculane, Pucioasa, Amara, Techirghiol, Eforie Nord, Saturn pentru 

afecţiuni reumatice, Covasna, Tuşnad, Vatra Dornei, Buziaş, pentru afecţiuni 

cardiovasculare, Govora, Slănic Prahova, Slănic Moldova pentru afecţiuni respiratorii. 

În cursul anului 2015, Casa Judeţeană de Pensii Teleorman a eliberat un număr de 

4.476 bilete de odihnă şi tratament balnear care au fost repartizate pe 19 serii, pe 

staţiuni, unităţi de cazare şi date de prezentare.  

Au fost înregistrate un număr de 7.232 cereri de solicitare a biletelor de odihnă şi 

tratament balnear. 

Din totalul de 4.476 bilete eliberate, pentru pensionari au fost eliberate un număr 

de 3.935 bilete, respectiv 87%, iar pentru salariaţi un număr de 123 bilete respective 3%. 

Numărul biletelor acordate cu titlu gratuit pentru anul 2015 a fost de 418 locuri din 

care, 314 locuri au fost eliberate pentru persoanele cu grad de handicap, respectiv 75% un 

număr 71 locuri pentru pensionarii de invaliditate în cadrul programelor de recuperare 

întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv 17% iar restul de 33 locuri au 

fost acordate unor persoane beneficiare de legi speciale, respectiv DL 118/1990, Legea 

nr.189/2000, Legea nr.448/2006, Legea nr.44/1994 si Legea nr.49/1999, respectiv 8%.   

Comparativ cu anul 2014, în anul 2015 au fost eliberate cu 77 mai puţine bilete 

tratament şi cu 14 mai putine bilete gratuite, conform tabelului de mai jos:  
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ANUL 

NUMAR BILETE DE TRATAMENT BALNEAR 

 

TOTAL 

VALORIFICATE NEVALORIFICATE 

TOTAL 

DISTRIBUITE 

DIN CARE: 

GRATUIT 

 

2014 5.561 4.553 432 1.008 

31.12.2015 5.285 4.476 418 809 

 

 

 

Precizăm că pe parcursul anului 2015, conducerea Casei Judeţene de Pensii 

Teleorman a solicitat Casei Naţionale de Pensii Publice majorarea numărului de locuri faţă 

de  repartiţia iniţială de 3.674 bilete obţinând un număr de 1.611 locuri acordate 

suplimentar. 

Cele 809 locuri au rămas nevalorificate din diverse motive precum, neridicarea 

biletelor de către pensionari, probleme medicale. 

 
Evidenţă contribuabili şi Informatică 

O activitate importantă o reprezintă organizarea evidenţei stagiilor de cotizare 

realizate de asiguraţii sistemului public de pensii. 

La nivelul compartimentului se întocmeşte, se actualizează si se administrează 

Registrul judeţean al asiguraţilor, se asigură evidenţa contribuabililor sistemului public de 

pensii, evidenţa asiguraţilor si certificarea stagiului de cotizare. 

Evidenţa nominală a asiguraţilor se realizează pe baza informaţiilor transmise prin 

declaraţiile nominale de asigurare, precum şi cele din declaraţiile si contractele 

individuale de asigurare socială. 

Bazele de date constituite la nivelul Casei Judeţene de Pensii Teleorman conţin 

informaţii relevante preluate din aceste documente.  
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Lunar, se transmit la Casa Naţională de Pensii Publice, potrivit cadrului de lucru 

stabilit, bazele de date cuprinzând informaţiile respective, în vederea constituirii 

Registrului naţional al asiguraţilor. 

În evidenţele Casei Judeţene de Pensii Teleorman, la data de 31.12.2015 erau 

înregistraţi: 

- cca 54.313 asiguraţi la angajatori şi entităţi asimilate angajatorilor (inclusiv 

beneficiari de drepturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj);  

- 501 persoane asigurate pe bază de declaraţie de asigurare socială; 

- 890 persoane asigurate pe baza de contract de asigurare socială; 

- 1.363 beneficiari de indemnizatie pentru crestere copil pana la 2 ani conform 

OUG nr. 111/2010; 

II.Certificarea stagiului de cotizare realizat in sistemul public de pensii  

Din bazele de date constituite, se editează adeverinţa privind stagiul de cotizare şi 

punctajul anual al asiguratului, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic. 

Adeverinţa privind stagiul de cotizare este utilizată pentru stabilirea drepturilor de 

pensie după data de 01.04.2001 sau pentru obţinerea Formularului A1 de la Casa Naţională 

de Pensii Publice, pentru persoanele care sunt detaşate în străinătate de către 

angajuatori. 

La finele anului 2015, au fost eliberate un număr de 7.583 adeverinţe privind 

certificarea stagiului de cotizare realizat in sistemul public din care, la solicitarea altor 

case judeţene de pensii 606 adeverinţe. 

Asiguraţii sistemului public de pensii îşi pot verifica stagiul de cotizare realizat în 

sistemul public de pensii dupa 01.04.2001 precum şi alte informaţii specifice privind 

activitatea instituţiei accesând platforma de servicii electronice care este funcţională, pe 

site-ul CNPP – Bucureşti platforma de comunicare ,,Portal”. 

La data de 31.12.2015, în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Teleorman au fost 

înregistraţi 155 utilizatori externi ai portalului cnpp.ro.  
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III.Evidenta lunară pentru asiguraţii care au încheiat declaraţii şi contracte de asigurare 

socială 

 Declaratii de asigurare 

Începând cu data de 01.07.2012, competenţa de administrare a contribuţiilor 

sociale obligatorii datorate de persoanele care realizeaza venituri din activităţi 

independente a revenit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin unităţile sale 

subordonate. 

Ca urmare, Casa Judeţeană de Pensii Teleorman a predat, în administrarea ANAF, 

pe bază de Protocol, documentele şi informaţiile referitoare la declaraţiile individuale de 

asigurare pe care le-a avut în evidenţă. 

Persoanele care se autorizează să desfaşoare activităţi independente după data de 

01.07.2012, au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei privind venitul asigurat la 

sistemul public de pensii (formular 600) la organul fiscal din raza de domiciliu. 

În vederea acordării de catre Casa Naţională de Pensii Publice a stagiilor de 

cotizare pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente, Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate, Casa Naţională de Pensii 

Publice şi casele judeţene de pensii colaborează şi fac schimb de informaţii privind 

declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, pe bază de Protocol încheiat în acest 

sens. 

În contextul prezentat, acordarea stagiului de cotizare pentru această categorie de 

persoane, se realizează de către Casa Judeţeană de Pensii Teleorman numai pe baza 

datelor transmise de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  

Contracte de asigurare – asigurare facultativă 

Pentru persoanele asigurate facultativ la sistemul public de pensii - pe bază de 

contract de asigurare socială, activitatea de colectare a contribuţiilor se realizează de 

Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii respective, prin casele 

de pensii sectoriale, după caz. 

La finele anului 2015, în evidenţele noastre sunt înregistrate 886 contracte de 

asigurare, valoarea contribuţiilor încasate la data de 31.12.2015 fiind de 2.007.957 lei. 
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 La nivelul Casei Judeţene de Pensii Teleorman, la data de 31.12.2015 gradul de 

colectare a contribuţiilor provenind din contracte de asigurare  era  de 87,54 %. 

 

IV. Evidenta lunară pentru asiguraţii care depun Declaraţia unică privind obligaţiile de 

plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 

asigurate (D112) 

Casa Naţională de Pensii Publice şi casele teritoriale de pensii preiau de la Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală în sistem informatic, datele specifice sistemului public 

de pensii din Declaratia unică 112. 

Până la data de 31.12.2015, au fost preluate si prelucrate de pe serverul de 

Contribuţii de la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice, un număr de 57.982 declaratii 

nominale (D112) depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de către angajatori 

cu sediul social în  judeţul Teleorman. 

 

V. Emiterea Notificărilor referitoare la calitatea de neasigurat în sistemul de securitate 

socială din România în relaţia cu Republica Federală Germania 

În aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate 

socială autorităţile competente ale statelor membre pot să stabilească de comun acord 

reguli bilaterale de implementare a anumitor dispoziţii ale acestora. 

În acest context, s-a convenit cu instituţia competentă din Germania, utilizarea 

unilaterală a unui document respectiv, formularul Notificarea calităţii de neasigurat în 

sistemul de securitate socială din Romania.  

În cursul anului 2015, s-au primit cereri si au fost eliberate 724 formulare 

Notificarea calităţii de neasigurat în sistemul de securitate socială din Romania.  

VI. Activitatea informatică s-a axat, în principal, pe următoarele direcţii: 

- testarea versiunilor aplicaţiilor transmise de CNPP.  

-  actualizarea aplicaţiilor aflate în exploatare, prin preluarea operativă a aplicaţiilor 

informatice realizate la nivelul instituţiei centrale; 

-  instruirea personalului în vederea exploatării aplicaţiilor informatice; 



                                    

 21  

-  configurarea staţiilor de lucru în vederea funcţionării sistemului informatic integrat 

ORIZONT; 

-  sesizarea CNPP, TEAMNET şi BION cu privire la incidentele apărute în exploatarea 

aplicaţiilor  EPBAS, SICA, SPA, AMBP, PORTAL, DOMINO; ELO; 

-  solicitarea de noi  functionalităţi pentru aplicaţiile EPBAS, SICA, SPA, AMBP, 

PORTAL; 

-  urmărirea rezultatelor exploatării aplicaţiilor actualizate, în regim de funcţionare  

reală; 

-  asigurarea de asistenţă tehnică de specialitate compartimentelor funcţionale care 

exploatează aplicaţiile; 

-  asigurarea schimbului de informaţii, reciproc util, cu structurile instituţiei centrale 

cu atribuţii în prelucrarea automată a datelor;  

-  actualizarea aplicaţiilor de stabilire şi plată a pensiilor cu câştigul salarial mediu 

brut comunicat lunar de Institutul de Statistică; 

-  salvarea periodică a bazelor de date; 

-  asigurarea mentenenţei calculatoarelor din dotare; 

-  asigurarea securităţii bazelor de date constituite şi utilizate in casa judeteana de 

pensii, în vederea preîntâmpinării pierderilor accidentale de informaţii, provocate de 

defecţiuni ale echipamentelor, întreruperi ale tensiunii de alimentare, exploatării eronate 

ale aplicatiilor, etc. 

-  solicitarea/prelucrarea/ transmiterea stagiilor de cotizare către/de la alte judeţe; 

-  întocmirea lunară a listelor privind pensionarii cu pensia anticipată, anticipata 

parţială şi invaliditate  care indeplinesc condiţii de trecere la limită de vârstă; 

-  întocmirea statisticilor şi a altor situaţii pentru coordonarea şi îmbunătăţirea 

activităţii; 

-  întocmirea şi transmiterea lunară către cabinetele de expertiză medicală a 

anexelor 1-5 conform Ordinului Presedintelui CNPAS nr.442 din 31.05.2010; 

-  transmiterea declaraţiei D112 pentru personalul propriu şi D112 pentru pensionari; 
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-  transmiterea fişierelor către bănci pentru persoanele care primesc drepturile la 

cont; 

-  deschiderea/închiderea tranşelor la plăţi şi comunicarea către OCPP;  

-  comunicarea tranşelor de plăţi către OCPP; 

-  transmiterea lunară a fişierelor privind stagiile realizate în urma rulării aplicaţiei 

numai_stagii.exe. 

III. ÎN DOMENIUL AUDITULUI 

Activitatea de audit public intern, a desfăşurat în anul 2015 activităţi privind 

asigurarea conformităţii operaţiunilor cu normele de legalitate, regularitate, eficienţă şi 

eficacitate. 

Misiunile de audit s-au desfăşurat în baza prevederilor Planului anual de audit 

public intern, aprobat de conducătorul Casei Judeţene de Pensii Teleorman fiind 

fundamentat pe baza referatelor de justificare structurate pe domenii de activitate si 

activitati auditabile.  

Elaborarea planului de audit intern a avut în vedere respectarea prevederilor Legii 

nr. 672/2002 şi a Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea activităţii de 

audit public de intern. 

În cursul anului 2015 s-au desfăşurat următoarele misiuni de audit: 

- auditarea activităţii privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiei; 

- auditarea activităţii de legislaţie contencios şi executare silită; 

- auditarea activităţii de gestionare a resurselor umane; 

- auditarea activităţii privind evaluarea sistemului informatic; 

- auditarea activităţii privind accidente de muncă şi boli profesionale; 

- auditarea activităţii de arhivare. 

Obiectivele activităţii de audit public intern in anul 2015 au vizat evaluarea şi 

îmbunătăţirea proceselor de management, prin activităţile de asigurare  furnizate şi 

materializate în opinii şi recomandări menite să elimine cauzele disfuncţiilor şi să 

soluţioneze problemele identificate. 
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Rezultatele activităţii compartimentului de audit intern, respectiv constatările şi 

recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit intern au fost înscrise în rapoartele 

de audit intern efectuate in cursul anului 2015 . 

Principala modalitate prin care auditul intern adaugă valoare procesului de 

management o reprezintă furnizarea de recomandări, menite nu doar să corecteze 

disfuncţiile constatate, ci să soluţioneze cauzele acestor disfuncţii, urmărind prevenirea 

lor în viitor.  

IV IN DOMENIUL ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 

 

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, face parte din sistemul 

de asigurări sociale, este garantată de stat, cuprinde raporturi specifice prin care se 

asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de 

muncă şi decesului acestora ca urmare a producerii riscului social asigurat cel al 

accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 

Asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale are următoarele 

obiective principale: 

- prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

- reabilitarea medicală şi socio-profesională a asiguraţilor, victime ale accidentelor 

de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi recuperarea capacităţii de muncă a 

acestora; 

- acordarea de prestaţii în bani pe termen lung şi scurt, sub forma de indemnizaţii şi 

alte ajutoare. 

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe 

următoarele principii: 

- asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forţa de muncă angajată cu 

contract individual de muncă; 

- constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

din contribuţii diferenţiate în funcţie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele 

fizice care încheie contract de asigurare; 
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- asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor 

prevăzute de lege; 

- asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor; 

- repartiţia fondurilor în conformitate cu obligaţiile ce revin sistemului de asigurare 

pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin prezenta lege. 

- creşterea rolului activităţii de prevenire în vederea reducerii numărului 

accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale; 

- solidaritatea socială, prin care participanţii la sistemul de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de 

drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevăzute de lege. 

Raporturile de asigurare se stabilesc între asigurator şi angajator, respectiv între 

asigurator şi asiguraţi. 

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Teleorman în anul 2015, activitatea 

compartimentului Accidente de Muncă şi Boli Profesionale a avut, ca principal obiectiv 

implementarea sistemului privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale şi se desfaşoară pe 3 domenii principale de activitate: 

I. Asigurarea pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale care presupune 

acordarea de prestaţii, indemnizaţii, compensaţii, despăgubiri, reabilitare medicală şi 

recuperarea capacităţii de muncă, rambursări de cheltuieli; 

II. Activitatea de prevenire a Accidentelor de Muncă şi Boli Profesionale care 

presupune consilierea anagajatorilor privind asigurarea pentru Accidente de Muncă şi Boli 

Profesionale; consultanţă cu privire la măsurile şi mijloacele de prevenire a Accidentelor 

de Muncă şi Boli Profesionale; acordarea de asistenţă tehnică a angajatorilor pentru 

elaborarea planului de prevenire pentru fiecare post de lucru; propuneri pentru măsuri de 

prevenire a Accidentelor de Muncă şi Boli Profesionale şi implementarea acestora. 

III. Înregistrarea în baza de date (programul Orizont AMBP) a Formularului pentru 

Înregistrarea Accidentului de Muncă (FIAM), Anexa FIAM şi a tuturor documentelor 

subsecvente (compensaţii, prestaţii cheltuieli etc). 

Desfăşurătorul activităţilor compartimentului Accidente de Muncă şi Boli Profesionale 

comparativ cu anul precedent: 
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Detalii 2014 

(cazuri) 

2015 

(cazuri) 

Diferenţa 

faţă 2014 

Accidente de muncă înregistrate 18 25 +7 

Boli profesionale 1 0 -1 

Verificarea şi avizarea concediilor medicale pentru 

incapacitate temporară de muncă 

25 49 +24 

Cheltuieli spitalizare (facturi emise Casa de Asigurări de 

Sănătate): 

- cerere decontare factură 

- referat avizare decontare 

- decizie decontare factură 

- confirmare plată  

 

12 

12 

12 

12 

 

17 

17 

17 

17 

 

+5 

+5 

+5 

+5 

Rambursări indemnizaţii incapacitate temporară de 

muncă: 

- cerere rambursare indemnizaţii 

- referat avizare rambursare 

- decizie rambursare  

- confirmare plată 

 

 

6 

6 

6 

6 

 

 

13 

13 

13 

13 

 

 

+7 

+7 

+7 

+7 

Despăgubiri in caz de deces 

- cerere despăgubire deces  

- referat avizare despăgubire deces 

- decizie acordare despăgubiri deces 

- confirmare plată 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

7 

7 

7 

7 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

Compensaţie atingerea integrităţii:     
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-      cerere acordare compensaţie atingerea integrităţii 

-  referat avizare cerere compensaţie atingerea 

integrităţii  

-   decizie acordare compensaţie pentru atingerea 

integrităţii 

-        confirmare plată 

1 

 

1 

1 

1 

2 

 

2 

2 

2 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

Angajatori cărora li s-a propus consiliera în cee ace 

priveşte asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale cât şi cu privire la măsurile şi mijloacele de 

prevenire a acestora: 

-    angajatori care au acceptat consiliera 

-   angajatori consiliaţi pentru întocmirea planurilor de 

prevenire 

-    numărul posturilor de lucru pentru care s-au realizat 

tablouri de prevenire 

-  verificarea implementării măsurilor de prevenire 

propuse (tablouri de implementare) 

-    măsuri de prevenire propuse angajatorilor 

 

 

 

11 

 

10 

 

81 

24 

4.594 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

70 

20 

4.219 

 

 

 

-1 

 

-1 

 

-11 

-4 

-375 

 

Au fost înregistrate şi prelucrate în baza de date Orizont 

Accidente de Muncă şi Boli Profesionale următoarele 

documente: 

- FIAM   

- Anexa FIAM 

- Indemnizaţii ITM (certificate concediu medical) 

 

 

21 

20 

25 

 

 

 

 

25 

25 

49 

 

 

 

+4 

+5 

+24 

Rambursări indemnizaţii incapacitate temporară de 

muncă: 
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- cereri rambursări indemnizaţii incapacitate 

temporară de muncă 

- referate avizare 

- decizie acordare rambursare indemnizaţie 

incapacitate temporară de muncă 

- confirmări plată 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

13 

13 

 

13 

13 

 

+7 

+7 

 

+7 

+7 

Compensaţii atingerea integrităţii: 

- cereri compensaţii atingerea integrităţii 

- referat avizare 

- decizie acordare compensaţie atingerea 

integrităţii 

- confirmare plată 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

Despăgubiri deces: 

-      cereri despăgubiri deces 

-     referat avizare 

-     decizie acordare despăgubire deces 

-     confirmare plată 

 

4 

4 

4 

4 

 

7 

7 

7 

7 

 

+3 

+3 

+3 

+3 

Decontări prestaţii medicale (spitalizare) facturi Casa 

de Asigurări de Sănătate: 

-   cereri decontare factură 

-   referat avizare 

-   decizie decontare factură 

-   confirmare plată 

 

 

12 

12 

12 

12 

 

 

17 

17 

17 

17 

 

 

+5 

+5 

+5 

+5 

 

Pe parcursul anului 2015, au fost organizate patru sesiuni de informare privind 

asigurarea pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale. 
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La aceste sesiuni au participat reprezentanţii a 56 de societăţi comerciale din 

judeţul Teleorman, astfel: 

-  Trimestrul I 2015, au participat un număr de 17 reprezentanţi ai unor societăţi 

comerciale; 

- Trimestrul II 2015, au participatb un număr de 14 reprezentanţi ai unor societăţi 

comerciale; 

- Trimestrul III 2015, au participat un număr de 14 reprezentanţi ai unor societăţi 

comerciale; 

- Trimestrul IV 2015, au participat un număr de 11 reprezentanţi ai unor societăţi 

comerciale.   

 

V. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC ŞI EXECUTARE SILITĂ 

În anul 2015, s-au aflat pe rolul instanţelor de judecată ( Tribunalul Teleorman, 

Curtea de Apel Bucureşti, şi mai puţin alte instanţe ) un număr total de 414 cauze din 

care, 407 cauze în calitate de pârât, iar în 7 cauze calitate de reclamant. 

Cele 414 cauze sunt după natura lor, după cum urmează :405 cauze având ca obiect 

asigurări sociale, 2 cauze având ca obiect litigii de muncă şi 7 alte cauze având ca obiect 

contestaţie executare silită.  

Până la data de 31.12.2015, din cele 414 cauze un număr de  265 cauze  au fost 

soluţionate favorabil Casei Judeţene de Pensii Teleorman reprezentând 64%, 139 cauze au 

fost soluţionate nefavorabil reprezentând 33,6%, 10 dosare fiind în curs de soluţionare 

reprezentând 3%. 

Din totalul cauzelor soluţionate Casa Judeţeană de Pensii Teleorman a fost obligată 

la plata cheltuielilor de judecată într+un număr de 97 hotărâri judecătoreşti. 

Pe lângă activitatea de reprezentare în instanţă, Compartimentul Legislaţie, 

Contencios şi Executare Silită, îndeplineşte şi atribuţii în ceea ce priveşte aplicarea 

procedurii de executare silită în condiţiile Codului de Procedură Fiscală pentru 

recuperarea debitelor provenite din sume plătite necuvenit cu titlu de pensie sau 
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indemnizaţii. Astfel, în cursul anului 2015 au fost întreprinse acţiuni specifice de 

executare silită dintre care amintim: 

 - Înregistrarea dosarelor noi de executare silită; 

 - Întocmirea şi transmiterea somaţiilor de plată; 

 - Identificarea adreselor de domiciliu sau reşedinţă a debitorilor; 

 - identificarea veniturilor salariale; 

 - identificarea conturilor bancare; 

 - instituirea de popriri asupra veniturilor identificate; 

 - identificarea bunurilor. 

 În desfăşurarea activităţii specifice de executare au fost solicitate informaţii în 

condiţiile legii Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, Agenţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman, instituţiilor bancare precum şi altor instituţii 

publice în vederea identificării veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor. 

 La data de 31.12.2015, în procedura de excutare silită, la nivelul Casei Judeţene de 

Pensii Teleorman au fost înregistrate un număr de  66 dosare reprezentând debite după 

cum urmează: 

- 60 debite în valoare de 267.303 lei, aferente Bugetului Asigurărilor Sociale de 

Stat; 

- 6 debite în valoare de 2.716 lei, aferente Bugetului de Stat.   

Urmare procedurilor de executare silită, din totalul debitului aflat în executare la 

finalul anului 2015 în sumă de 164.006 lei, pe întreg parcursul anului 2015 a fost 

recuperată suma de 51.727 lei, urmând ca debitul să fie urmărit în continuare până la 

recuperarea în totalitate. 

Pentru doi debitori au fost întocmite în condiţiile legii Procese-Verbale de 

declarare a stării de insolvabilitate, aceştia fiind în continuare în evidenţă până la 

intervenţia prescripţiei în eventualitatea ridicării stării de insolvabilitate. 

Precizăm faptul că pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate şi un număr de 36 

dosare noi de executare totalizând un debit  în sumă de 178.894 lei, reuşindu-se ca până 

la finele anului să fie recuperată suma de 21.154 lei. 
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 Pentru toţi debitorii aflaţi în executare silită au fost întreprinse acţiuni specifice 

permanente în vederea identificării bunurilor sau sumelor urmăribile în scopul  recuperării 

în totalitate a debitelor .  

 

VI. ACTIVITATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL, a avut drept scop 

principal asigurarea unui cadru comunicaţional transparent deschis, corect, credibil şi 

eficient, pentru consolidarea încrederii populaţiei cu privire la activitatea instituţiei 

noastre. În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 890 petiţii adresate de către 

pensionari asiguraţi, angajatori sau transmise spre soluţionare de către alte instituţii. Cele 

890 de petiţii au fost soluţionate în termenul legal conform OUG nr. 27/2002, aprobată 

prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

În anul 2015, s-a asigurat liberul acces la informaţiile de interes public la 26 de solicitări 

soluţionate conform Legii nr. 544/2001, după cum urmează: 

INDICATORI COD RASPUNS 

A. COMUNICAREA DIN OFICIU A ANUMITOR CATEGORII DE INFORMAŢII 

1.INSTITUŢIA DUMNEAVOASTRĂ A ELABORAT ŞI PUBLICAT 

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC, DIN OFICIU, POTRIVIT ART. 5 

DIN LEGE, ÎN ANUL 2015 ?  

A1 DA NU 

X                        - 

2. Lista a fost făcută publică prin: 

a. Afişare la sediul instituţiei  A2_1 X 

b. Monitorul Oficial al României  A2_2 - 

c. Mass-media  A2_3 X 

d. Publicaţiile proprii A2_4 - 

e. Pagina de Internet proprie A2_5 X 

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  informare –

documentare, potrivit art. 5, paragraful 4, litera b din Legea 

544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/ 2001? 

A3  

DA 

 

NU 

X   - 
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4. NUMĂRUL DE VIZITATORI (ESTIMATIV) AL PUNCTELOR DE 

INFORMARE – DOCUMENTARE ÎN ANUL 2015 

A4  

3.500 persoane 

B. SOLICITARI INREGISTRATE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC :                  26                                                   

1. NUMARUL TOTAL DE SOLICITARI INREGISTRATE, IN 2014,  DEPARTAJAT PE DOMENII DE INTERES: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)                          

 a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)             
B1_1 

- 

 b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice  B1_2 - 

 c.  Acte normative, reglementări B1_3 6 

 d.  Activitatea liderilor instituţiei B1_4 - 

 e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544/2001 B1_5 1 

  f. Altele (se precizează care): date statistice privind numarul 

de pensionari, bilete de odihna si tratament, situaţia 

audientelor in teritoriu 

 

B1_6 19 

                             

2. NUMĂRUL TOTAL DE SOLICITĂRI ÎNREGISTRATE, ÎN 2015,  DEPARTAJAT DUPĂ MODALITATEA DE SOLUŢIONARE A ACESTORA: 26 

A. NUMĂRUL DE SOLICITĂRI ÎNREGISTRATE REZOLVATE FAVORABIL 
B2_1 26 

B. SOLICITĂRI ÎNREGISTRATE REDIRECŢIONATE CĂTRE 

SOLUŢIONARE ALTOR INSTITUŢII 

B2_2 - 

 c. Numărul de solicitări 

înregistrate respinse,  din 

motivul: 

a) informaţii  exceptate B2_3 - 

b) informatii inexistente B2_4 - 

c)  fără motiv B2_5 - 

d) alte motivaţii  (care ?) 

 

B2_6 - 

d. Numărul de solicitări 

înregistrate respinse, 

departajat pe domenii de 

interes: 

a) utilizarea banilor publici 

(contracte, investiţii, 

cheltuieli  etc)           

B2_7 - 

b)  modul de îndeplinire a 

atribuţiilor institutiei publice 

B2_8 - 

c)  acte normative, 

reglementări 

B2_9 - 
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d)  activitatea liderilor 

instituţiei 

B2_10 - 

e)  informaţii privind modul 

de aplicare a Legii  nr. 544 

B2_11 - 

  f) altele (date cu caracter 

personal din baza de date a 

Casei Nationale de Pensii 

Publice) 

 

B2_12 - 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015,  departajat după tipul solicitantului informaţiilor: 26 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)                                     

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane 

fizice B3_1 
1 

   B. NUMARUL DE SOLICITARI INREGISTRATE ADRESATE DE 

PERSOANE JURIDICE 

B3_2 25 

4. NUMĂRUL TOTAL DE SOLICITĂRI ÎNREGISTRATE, ÎN 2015, DEPARTAJAT DUPĂ MODALITATEA DE ADRESARE A 

SOLICITĂRII:  30 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)n                                            

  a. pe suport de hârtie 
B4_1 

2 

  b. pe suport electronic B4_2 24           

  c. verbal B4_3 - 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

1. Numărul de reclamaţii 

administrative la adresa 

instituţiilor publice în anul 2015 

în baza Legii nr.544/2001 

 a. rezolvate  favorabil  

reclamantului 

C1_1 - 

b. respinse C1_2 - 

c. în curs de soluţionare C1_3 - 

2. Numărul de plângeri în 

instanţă la adresa instituţiilor 

publice în anul 2015 în baza 

Legii nr.544/2001 

a. rezolvate favorabil 

reclamantului 

C2_1 - 

b. rezolvate în favoarea 

instituţiei 

C2_2 - 
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c. pe rol C2_3 - 

D. Costuri 

1. COSTURILE TOTALE DE FUNCŢIONARE ALE COMPARTIMENTULUI 

(SAU PERSOANELOR) ÎNSĂRCINATE CU INFORMAREA ŞI RELAŢIILE 

PUBLICE (CONSUMABILE) ÎN ANUL 2015 

D1 
- 

2. SUMA ÎNCASATĂ ÎN ANUL 2015 DE INSTITUŢIE PENTRU 

SERVICIILE DEDE COPIERE A INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC 

FURNIZATE  

D2 
- 

 

Evoluţia petiţiilor la 31.12.2015 comparativ cu finele anului precedent. 

DOMENII DE INTERES 2014 2015 % 2015/2014 

Petiţii referitoare la pensii 412 520 126,21 

Petiţii referitoare la stagii de cotizare 21 30 142,85 

Petiţii referitoare la alte drepturi de asigurări sociale 7 12 171,42 

Petiţii referitoare la legi speciale 5 15 300 

Alte categorii de petiţii 175 313 178,85 

Total petiţii 620 890 143,54 

 
La nivelul Casei Judeţene de Pensii Teleorman s-a înregistrat în anul 2015, un 

număr de peste 55.000 documente, reprezentând cereri de pensionare, cereri de 

adăugare stagii, cereri de schimbare nume sau adresă, cereri de plată a pensiilor prin cont 

bancar, cereri de înregistrare a popririlor, cereri de ajutoare de deces, cereri de pensii 

comunitare, etc. Au fost expediate plicuri cu decizii de pensie, corespondenţă cu alte 

instituţii internaţionale, întâmpinări, somaţii, titluri executorii, comunicări, notificări ale 

asiguraţilor, contracte şi declaraţii, comunicările cu celelalte instituţii etc.  

Punctul de informare şi documentare prin care publicul are acces rapid şi facil la  

materialele informative, a fost actualizat în permanenţă cu noutăţile legislative apărute 

pe site-ul instituţiei www.pensiiteleorman.ro cât şi la avizier. Site-ul instituţiei este 

prevăzut cu link-uri către: CNPP, Guvernul României, Preşedinţia, Camera Deputaţilor, 

http://www.pensiiteleorman.ro/
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Senat, Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria municipiului Alexandria. Accesul publicului 

în instituţie este luni, miercuri între orele 8ºº-16³º iar vineri 8ºº-16ºº. 

Pentru a veni în întâmpinarea cetăţenilor, conducerea instituţiei a acordat 

săptămânal în fiecare zi de marţi, audienţe în teritoriu în localităţile Roşiori de Vede, 

Videle, Zimnicea, Turnu Măgurele. 

Astfel, în anul 2015 au fost acordate un număr de peste 2.500 audienţe atât în 

teritoriu cât şi la sediul Casei Judeţene de Pensii Teleorman din care o pondere 

importantă o reprezintă cele legate de:  

- nemulţumiri în legătură cu modul de calcul şi cuantumul pensiilor; 

- nevalorificarea unor stagii de cotizare, informaţii cu privire la depunerea  

declaraţiilor rectificative de către agenţi economici; 

- nemultumiri în legătură cu repartizarea biletelor de odihnă şi tratament balnear; 

- alte probleme. 

Relaţia cu mass-media s-a realizat în baza prevederilor Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public şi ale normelor metodologice de aplicare a 

acesteia 

În ceea ce priveşte comunicarea publică, aceasta s-a realizat prin: 

- 33 comunicate, informări în presă cu privire la modificările legislative, la 

repartizarea biletelor de tratament balnear, reluarea în permanenţă a informaţiilor în 

vederea familiarizării cetăţeanului cu legislaţia în materie de pensii; 

- 55 apariţii televizate şi emisiuni la posturile de radio a conducătorului instituţiei; 

- 2 conferinţe de presă. 

Presa locală a reflectat în mod obiectiv evenimentele care au avut loc şi care au 

avut legatură cu activitatea noastră, percepţia publicului fiind pozitivă. 
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VII. ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ 

Biroul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă îşi desfaşoară 

activitatea în cadrul Policlinicii Alexandria şi are în subordine 3 cabinete medicale după 

cum urmează:  

1.Cabinetul medical Alexandria; 

2.Cabinetul medical Videle; 

3.Cabinetul medical Roşiori de Vede. 

În anul 2015 au fost expertizate un număr de 11.040 persoane la nivelul judeţului 

de expertiză medicală iar un număr de 91 pensionari au fost depensionaţi.  

Au fost acordate un număr de 36.008 zile de concediu medical peste 90 zile iar 

peste 1 an de zile s-au acordat un număr de 13.669 zile de concediu medical.  

În anul 2015, au fost trecuţi în grade inferioare un număr de 296 pensionari, 106 au 

fost trecuţi în grade superioare iar un număr 91 de persoane au fost depensionate. Au 

rămas în evidenţa oficiului de expertiză un număr de 6.152 persoane. 

 
VIII. RESURSE UMANE 

Conform statului de funcţii aprobat pentru anul 2015, Casa Judeţeană de Pensii 

Teleorman avea la finele anului un număr total de 64 posturi, care se prezenta astfel: 

-  59 posturi ocupate; 

-    5 posturi vacante. Posturile vacante sunt funcţii publice. 

Cele 64 posturi erau structurate astfel: 

-  funcţionari publici  - 55; 

-  personal contractual – 9 

În anul 2015 au fost organizate 3 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante – 

funcţii publice. De asemenea, au fost organizate concursuri pentru promovarea a 4 

funcţionari publici din cadrul Casei Judeţene de Pensii Teleorman. 

În cursul anului 2015 3 persoane au participat la cursurile organizate de către 

Instituţia Prefectului – Judeţul Teleorman, în cadrul “Programului Operaţional Dezvoltarea 
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Capacităţii Administrative 2007 – 2013” cursuri organizate în afara instituţiei şi finalizate 

cu diplomă. Tot in cursul anului 2015, un numar de 2 persoane au participat la cursul 

organizat de CNPP ” Sistem Intregrat de Management al Activităţilor si Documentelor”- 

Domino. De asemenea, un numar de 2 persoane din conducerea Casei Judeţene de Pensii  

Teleorman au participat la cursurile de formare profesională “ Manager”. 

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman a urmărit în permanenţă realizarea sarcinilor 

care i-au revenit prin lege, pentru aplicarea unitară în teritoriu a legislaţiei din domeniul 

pensiilor şi asigurărilor sociale de stat. 

În anul 2016 Casa Judeţeană de Pensii Teleorman şi-a propus următoarele măsuri 

pentru îmbunătăţirea activităţii: 

-  imbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii şi a imaginii instituţiei;  

- consilierea angajatorilor privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale; 

-  eficientizarea activităţilor desfăşurate în cadrul Casei Judeţene de Pensii 

Teleorman; 

- creşterea gradului de valorificare a biletelor de tratament; 

- intrarea în producţie a programului DOMINO  “Îmbunătăţirea gestiunii documentelor 

în Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile sale subordinate”; 

- scăderea perioadei de emitere a deciziilor de pensionare şi punerea în plată a 

acestora; 

- actualizarea bazei de date pentru un număr de 4.393 urmaşi. 

 

Florea–Emilian Bomboe 

Director Executiv 


