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Cadrul legal 

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 și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 118/06.03.2012 privind 

aprobarea Statutului CNPP, cu modificările ulterioare. 

Misiune 

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

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

şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare, stabilirea 

și plata unor drepturi acordate unor persoane beneficiare de legi speciale, respectiv Legea 

nr. 341/2004 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. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, 

veteranilor și vaduvelor de război, a Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., 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 soțul supraviețuitor, a OUG nr. 6/2009 privind 
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instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, a Legii nr. 303/2004 privind Statutul 

magistraților, a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 

instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care 

funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, a Legii nr. 96/2006 

privind Statutul deputaților si al senatorilor, a Legii nr. 215/2015 privind statutul 

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

223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația 

civilă din Romania.  

Principalele modificări legislative în perioada ianuarie – decembrie 2019: 

- Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 prin care au 

fost stabilite valori utilizate în sistemul asigurărilor sociale de stat, ca de exemplu: câștigul 

salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat care 

începând cu data de 15 martie 2019 era de 5.163 lei lei; cuantumul ajutorului de deces in 

cazul decesului asiguratului sau pensionarului începând cu data de 15 martie 2019  era de 

5.163 lei, iar in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului 

este de 2.582 lei.  

Nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, 

începând cu 1 ianuarie 2019 a fost de 2.080 lei corespunzător contribuției de 520 lei. 

Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%; 

indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de 

invaliditate era de: 880 lei - 1 ianuarie 2019 – 31 august 2019; 1.012 lei - 1 septembrie 2019 – 

31 decembrie 2019.  Indicele de corecție pentru anul 2019 a fost de 1,20.  

Cotele de contribuții începând cu 1 ianuarie 2019 au fost următoarele: 25% datorată 

de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia 

plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, 

astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au 



                                    
                                                                                                  
                                                                                                                                                    

          
 

Compartiment Comunicare si Relatii Publice 
Str. Dunarii, nr.1 , Alexandria  
Tel.: 0247 310517 Fax:0247 311609 
 secretariat.teleorman@cnpp.ro 

 www.pensiiteleorman.ro 

Ministerul Muncii 
Și Protecției Sociale 
 

Casa Națională de Pensii Publice 
 

 

calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 8% datorată în cazul condiţiilor speciale 

de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010.  

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat 

contract de asigurare socială a fost de 25% din venitul asigurat 

-      Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, a fost publicată în Monitorul 

Oficial nr. 563/20.07.2019 urmând a se aplica etapizat până în septembrie 2021, când va 

intra în vigoare. Noua lege va aduce modificări majore în ceea ce privește calculul pensiei, 

veniturile care se valorifică la stabilirea drepturilor de pensie, introducerea indemnizației  

de 25% din pensia soțului decedat cu precizarea că acest ajutor va putea fi cumulat cu 

propria pensie, sporul de 10% la salariul tarifar, eliminarea Comisiei Centrale de Contestații. 

-        Legea 135/2019 pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 263/2010  

privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul că potrivit cu noilor dispoziții legale, pot 

beneficia de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare de 20 

de ani și persoanele în cazul cărora activitatea minieră a încetat ca urmare a obligațiilor pe 

care și le asumă statul român în negocierile cu Comisia Europeană, cu condiția realizării a cel 

puțin 15 ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 263/2010. 

Precizăm că la nivelul județului Teleorman nu avem cazuri la care să se aplice 

dispozițiile actului normativ sus-menționat.  

-           Legea nr. 215/2019 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, în sensul modificării art. 18 lit a) si a art 55 aliun. (1) lit a), în vigoare 

începând cu data de 17 noiembrie 2019. Astfel, potrivit modificărilor aduse de Legea 

215/2019  la art. 18 lit. a), se acordă un spor la stagiu de cotizare pentru perioadele lucrate 

în condiții deosebite, după data de 01.04.2001, de 4 luni pentru fiecare an realizat în condiții 

deosebite, față de 3 luni potrivit reglementării anterioare. De asemenea, reducerile vârstei 

standard de pensionare prevăzute în tabelul 1 la art. 55 alin (1) lit. a) din Legea nre 263/2010 

așa cum a fost modificat prin Legea nr. 215/2019 se aplică începând cu data de 17 noiembrie 

2019.   
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Referitor la recalcularea drepturilor de pensie conform dispozițiilor Legii nr. 

221/27.07.2018 pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, aceasta s-a realizat din oficiu și s-a efectuat în perioada 01.10.2018 – 

01.10.2019, cu precizarea că drepturile recalculate s-au acordat de la data de 01.10.2018, 

indiferent de data emiterii/comunicării deciziei de recalculare. 

Mentionăm că la nivelul județului Teleorman au făcut obiectul recalculării 

drepturilor de pensie conform prevederilor Legii nr. 221/2018, un număr de 1.514 dosare 

pensii pentru care s-au emis decizii de recalculare care au fost puse în plată. 

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Casa Judeţeană de Pensii Teleorman a stabilit 

pentru anul 2019 următoarele obiective prioritare: 

Îmbunătățirea performanțelor activității Casei Județene de Pensii Teleorman: 

 Eficientizarea activității de soluționare a cererilor de stabiliri drepturi pensii (cazuri 

noi) si de acordare a drepturilor prevazute de legi speciale: Decret-Lege 118/1990, Legea 

nr. 309/2002, Legea nr. 341/2004, Legea nr. 8/2006 și Legii nr. 109/2005, Legii nr. 

44/1994, a Legii nr. 578/2004, OUG nr.6/2009 a Legii nr. 303/2004, a Legii nr. 567/2004, a 

Legii nr. 96/2006, a Legii nr. 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 a 

Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr223/2007; 

 Eficientizarea activității de recalculare a drepturilor de pensie pe baza documentelor 

depuse de pensionari; 

 Creșterea numărului de persoane care primesc prestații prin cont bancar. 

Implementarea în domeniul propriu de competență al regulamentelor europene de 

coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004, 987/2009, 1408/1971,574/1972 

și a acordurilor bilaterale de securitate socială la nivelul instituției: 

 Acordarea drepturilor de asigurări sociale lucrătorilor migranți: pentru persoanele cu 

domiciliul în străinătate privind recunoașterea stagiului de cotizare realizat în România 

precum și acordarea sau recalcularea diferitelor categorii de pensie; 
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 Persoane cu domiciliul în România, mai precis în județul Teleorman, care au lucrat și 

pe teritoriul altor țări membre ale Uniunii Europene au solicitat recalcularea pensiei sau 

înscrierea la pensie pe baza vechimii din Romania și din străinătate. 

Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat: 

 Creşterea numărului de asiguraţi cu contracte de asigurare socială. 

Îmbunătățirea sistemului de comunicare cu beneficiarii și cu reprezentanții mass-media, 

pentru asigurarea unei imagini obiective activității instituției: 

 Elaborarea de comunicate, informări de presă și monitorizarea feed-back-ului; 

 Elaborarea și prezentarea de rapoarte în cadrul Colegiului Prefectural, Comisiei de 

Dialog Social și în cadrul Comitetului Consultativ pentru Dialog Civic pentru Persoanele 

Vârstnice; 

 Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice și asigurarea 

disponibilității tuturor informațiilor necesare pe pagina web a instituției. 

Acordarea facilităţilor legale beneficiarilor sistemului public de pensii 

 Acordarea pentru pensionari a biletelor de tratament subvenţionate de la bugetul 

asigurărilor sociale de stat (BASS), cu respectarea strictă a condiţiilor prevăzute de lege. 

Prevenirea riscurilor și cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire și plată a 
pensiilor: 
 Analiza rezultatelor controalelor de fond, conform programului aprobat de către 

Preşedintele Casei Naționale de Pensii Publice; 

 Asigurarea confidenţialităţii datelor personale ale pensionarilor; 

 Eficientizarea activităților desfășurate în cadrul Casei Județene de Pensii Teleorman; 

 Monitorizarea implementării sistemului de control intern managerial, la nivelul Casei 

Județene de Pensii Teleorman; 

 Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declarațiilor 

nominale de către angajatori precum și a altor cazuri de incompatibilitate. 
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TRANSPARENŢA 

-  Liberul acces la informaţii de interes public; 

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

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2019 

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. 

 Principalele activități desfășurate în anul 2019 de către Direcţia de Stabiliri şi Plăţi 

Prestaţii, sunt următoarele: soluționarea în condițiile legii, a dosarelor de pensionare, 

verificarea acestora și emiterea în termenul prevăzut de lege, a deciziilor de admitere sau 

respingere a cererilor de pensionare; soluționarea cererilor de recalculare a pensiilor, 

modificări din oficiu, suspendări; plata drepturilor de pensie de asigurări sociale, de 

agricultori, pensii de serviciu precum și alte indemnizații prevăzute de legi speciale; 

emiterea certificatelor de viață; plata ajutorului de deces, etc. 

          În evidențele Casei Județene de Pensii Teleorman, la data de 31.12.2019 numărul 

total al pensionarilor era de 101.392 persoane, în scădere cu 2.771 persoane, față de 

aceeași perioadă a anului 2018 când numărul acestora era de 104.163 persoane, conform 

tabelului: 
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SITUAȚIA NUMERICĂ A PENSIONARILOR ÎN JUDEȚUL TELEORMAN 
 

                              

                                 -PERSOANE- 

Nr.crt. Tip pensie Sex Număr pensionari 
la data de 31.12.2018 

Număr pensionari 
la data de 31.12.2019 

1 Limită de vârstă  F  48306 47145 
2 Limită de varstă M  35201 34426 
3 Total Limita de varsta 83507 81571 

 Anticipată  F  783 755 
5 Anticipată  M  1145 1047 
6 Total Anticipata  1963 1802 
7 Invaliditate  F  3175 3145 
8 Invaliditate  M  5058 4850 
9 Total Invaliditate  8233 7995 
10 Urmași  F  9795 9338 
11 Urmași  M  533 526 
12 Total Urmasi  10328 9864 
13 Indemnizații  F  94 90 
14 Indemnizații  M  73 70 
15  *Total Indemnizatii  167 160 
16 TOTAL GENERAL 104.163 101.392 

 

*Persoanele sunt beneficiare doar de indemnizații prevăzute de legi cu caracter special. 

În concluzie, analizând datele statistice referitoare la numărul de pensionari pe categorii 

de pensii aflați în evidența Casei Județene de Pensii Teleorman, se constată că numărul 

acestora este in scădere, cauzele principale, fiind: 

- depășirea numărului de înscrieri la pensie (intrări) de numărul decedaților (ieșiri); 

- creșterea vârstei standard de pensionare pentru femei, prin Legea nr. 263/2010, de la 60 

de ani la 63 ani. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard 

de pensionare, gradual, conform eșalonării prevăzute în lege până în ianuarie 2030; 

- stagiul complet de cotizare, de asemenea, a fost modificat de la 30 la 35 de ani. 

Atingerea acestui stagiu se realizează gradual, conform eșalonării prevăzute de lege; 

- transferul dosarelor de pensii. 
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SITUAȚIA PENSIILOR PE CATEGORII ÎN JUDEȚUL TELEORMAN 
 
Categorii pensii în sectorul de stat    

Categorii de pensii Numar dosare 

2018 2019 (%)  2019/ 2018 

Pensie limită de vârstă  70833 70314 99,26 

Pensia  anticipată 184 139 75,54 

Pensia anticipată parţială 1744 1633 93,63 

Pensie invaliditate gradul I 889 866 97,41 

Pensie invaliditate gradul II 3732 3654 97,90 

Pensie invaliditate gr.III 3577 3453 96,53 

Pensia urmaş 10293 9835 95,55 

 

Categorii pensii în sectorul agricol         

Categorii de pensii Numar dosare 

2018 2019  (%) 2019/2018 

Pensie limită de vârstă  15894 14149 89,02 

Pensie invaliditate gr. I 8 3 37,50 

Pensie invaliditate gr.II 28 20 71,42 

Pensie urmaş 1084 915 84,40 

 

Situaţia indemnizaţiilor prevăzute de legi cu caracter special 

Beneficiari de legi speciale Numar dosare 

2018 2019  (%) 2019/ 
2018 

Legea 49/1999 privind pensile IOVR 45 36 80,00 

Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revoluţiei) 143 138 96,50 

Decret-Lege 118/1990 privind persoanele 
persecutate din motive politice de dictatura 

195 174 89,23 
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Modificările legislative care au condus la majorarea cuantumului pensiei în anul 2019 

 Începând cu data de 01.09.2019 potrivit prevederile Legii nr. 127/2019, valoarea unui 

punct de pensie, aplicat la toate categoriile de pensii, a fost majorată de la 1.100 lei la 

1.265 lei; 

 Cuantumul fix al indemnizației pentru însoțitor, în cazul pensionarilor încadrați în 

gradul I de invaliditate conform prevederilor art. 77 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, a 

fost în perioada 01.01.2019 – 31.08.2019 în sumă de 880 lei și de 1.012 lei începând cu 

data de 01.09.2019; 

 Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind 

instituirea pensiei sociale minime garantate, fost în perioada 01.01.2019 – 31.08.2019 în 

instaurată la 06.03.1945 

Legea 44/1994 privind veteranii şi văduvele de 
război 

1112 880 79,13 

Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din 
motive etnice de regimul instaurat în perioada 
06.09.1940-06.03.1945 

261 238 91,18 

Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea 
unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 
militar 

 2734 2422 88,58 

Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar 
pentru soţul supravieţuitor 

2978 2746 92,20 

Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor 62 68 109,67 

Legea nr. 96 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor 

1 1 100,00 

Legea 567/2004 privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti 
şi al parchetelor de pe lângă acestea 

31 30 96,77 

Legea 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei 
pentru membrii uniunilor de creatori 

29 32 110,34 

OUG nr. 6/2009 privind indemnizaţia socială pentru 
pensionari 

32317 28598 88,49 
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sumă de 640 lei și de 704 lei începând cu data de 01.09.2019; La data de 31.12.2019  

beneficiau de prevederile OUG nr. 6/2009 un număr de 28.598 pensionari. 

Activitatea de Stabiliri Prestaţii 

Obiectivul principal privind activitatea de stabiliri prestaţii constă în aplicarea 

prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, coroborate cu 

Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobate prin HGR nr. 257 din 28.03.2011, cu 

modificările şi completările ulterioare şi rezolvarea în termen a tuturor solicitărilor.  

În anul 2019, la sediul Casei Județene de Pensii Teleorman au fost depuse un număr 

de 4.052 cereri de pensionare cazuri noi, conform tabelului de mai jos: 

Dosare noi 

Tipuri cereri înregistrate 2019 

Pensie pentru limită de vârstă 1941 

Pensie anticipată/Anticipată parțială 752 

Pensie de invaliditate 727 

Pensie de urmaș 598 

Pensie de serviciu  12 

Indemnizații prevazute de legi speciale (Legea nr.8/2006, Legea nr. 
341/2004, Legea nr. 49/2000, Legea nr. 189/2000, Legea nr. 109/2005, 
Legea nr. 578/2004, Legea nr. 309/2002, Legea nr. 44/1994, Decret-lege 
nr. 118/2000)  

22 

Total 4.052 

 

De asemenea, în anul 2019, s-a înregistrat un număr de 8.210 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 cu sporuri, grupe de muncă, 

indemnizaţie de conducere, perioade asimilate etc.,conform anexelor 14, 15 si 16 din HGR 

nr. 257/28.03.2011, de care au beneficiat şi care se au în vedere la determinarea 

punctajului mediu anual. 
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Recalculări drepturi de pensie 

Tipuri cereri înregistrate 2019 

Adăugare stagiu de cotizare 2653 

Treceri INV-PLV; A-PLV; PAP-PLV 52 

Revizuiri  541 

Alte recalculări pensii (schimbare de nume; numire/schimbare/renuntare 
mandatar;schimbări de grad; suspendare/incetare sau  reluare plata; 
suspendare/optiune pt. pensie M.I. sau M.Ap.N; numire/schimbare 
tutore;modificare numar urmasi) 

        
 

4964 

Total modificări drepturi 8.210 

 

De asemenea, în anul 2019 au fost soluționate un număr de 1.472 cazuri de trecere 

din oficiu la pensie pentru limită de vârstă. 

Precizăm că dosarele de pensionare şi/sau documentele anexate cererilor au fost 

prelucrate conform atribuţiilor specifice activității stabiliri prestații prin introducerea în 

aplicaţiile informatice a tuturor datelor necesare stabilirii/modificării drepturilor şi 

materializate în decizii de admitere sau respingere. 

Până la data publicării Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii în 

Monitorul Oficial al României nr. 563/09.07.2019, contestarea deciziilor de pensie se făcea 

după o procedură stabilită de art. 149 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice.   

Începând cu data de 12 iulie 2019 a intrat în vigoare art. 139 din Legea nr. 127/ 08 

iulie 2019, conform căruia deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi 

contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească 

competentă. 

Precizăm că deciziile necontestate în termen de 45 de zile de la comunicare, ramân 

definitive. 
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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 anul 2019 au fost prelucrate un număr de 310 dosare 

comunitare, iar situaţia acestora este prezentatǎ în tabelul urmǎtor: 

 

 

Tara 

 

 

Total 
dosare 

 

 

Pensii 
naţionale 

 

 

Pensii 
comunitare 

 

 

Respingeri 

 

 

Transferate  

 

 

Nesoluţionate 

ROMÂNIA 152 95 19 12 1 25 

AUSTRIA 5 3 2 0 0 0 

UNGARIA 1 0 1 0 0 0 

FRANTA 1 0 0 0 1 0 

GERMANIA 2 2 0 0 0 0 

ITALIA 7 2 2 1 2 0 

SPANIA 138 73 7 15 40 3 

CANADA 2 2 0 0 0 0 

ELVETIA 1 0 0 0 1 0 

SLOVACIA 1 0 0 1 0 0 

TOTAL 
GENERAL 

310 177 31 29 45 28 

 

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

număr de 47 formulare E 205 RO privind cariera de asigurat în România. 

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: 
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-  84 cazuri noi privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipată/ 

anticipată parţială, pensiei de invaliditate si pensiei de urmași; 

-  74 cazuri privind recalculări pensii; 

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: 

-  69 cazuri înscriere la pensie; 

-  83 cazuri privind recalculări pensii. 

Pentru dosarele nesoluționate se așteaptă: 

- documente care să ateste stagiul de cotizare desfășurat în România urmare 

corespondenței purtate cu persoanele în cauză:  

-       certificarea pentru conformitate cu originalul a carnetelor de muncă/adeverințelor de 

instituția de instrumentare a cazului. 

-          copii dupa actele de stare civilă din care să rezulte adresa de domiciliu, CNP-ul, 

numele/prenumele în situația dosarelor la care nu există astfel de date. 

-         decizii medicale emise de Cabinetul de Expertiză Medicală emise urmare 

documentelor medicale (formularelor  E213)  primite din străinătate. 

Activitatea de Plǎţi Prestaţii 

În anul 2019, 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 anul 2019, au fost efectuate şi preluate în sistemul informatic următoarele 

tranzacţii care se detaliază, astfel:  



                                    
                                                                                                  
                                                                                                                                                    

          
 

Compartiment Comunicare si Relatii Publice 
Str. Dunarii, nr.1 , Alexandria  
Tel.: 0247 310517 Fax:0247 311609 
 secretariat.teleorman@cnpp.ro 

 www.pensiiteleorman.ro 

Ministerul Muncii 
Și Protecției Sociale 
 

Casa Națională de Pensii Publice 
 

 

Nr. 

crt 

Descriere Tranzacții Număr tranzacții/ 
persoane în anul 

2019 

1. Tranzacții care includ drepturi noi, modificări de pensii și 
indemnizații, recalculări, modificări conturi, modificări de 
adrese, modificări de nume, schimbarea modalității de plată, 
corecții CNP, acordare taloane CFR, înființări și lichidări 
conturi 

               15.104 

2. Reordonanțare pensii  39 

3. Sistare și suspendare de la plată - dosare de pensii ca urmare 
a decesului ori alte cauze 

7.214 

4. Transfer dosare pensii și/sau indemnizații  231 

6. Ajutoare de deces în valoare de 28.845.841 lei    5.966 persoane 

7. Lunar, sunt operate rețineri din pensii în baza titlurilor 
executorii–executori judecătorești sau bancari, Agenția 
Județeană a Finanțelor Publice, Cooperative de credit, 
primării, rate CAR – pensionari etc. 

    668 rețineri 

8. Lunar, scutirea de la plata abonamentului telefonic în valoare 
de 5.042 lei decontate la ROMTELECOM pentru beneficiarii de 
legi speciale. 

    262 persoane 

 

La data de 31.12.2019, beneficiau de indemnizaţie socială pentru pensionari conform 

prevederilor OUG nr.6/2009, un număr de 28.598 pensionari din care, 19.032 pensionari din 

sistemul public de pensii (asigurări sociale de stat) şi 9.566 pensionari agricultori. 

Pentru un număr de 31.918 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 2019, pentru un număr de 297 pensionari s-a efectuat plata pensiilor în ţara în 

care au domiciliul.  

Virarea pensiilor în conturile din străinătate s-a efectuat atât pentru beneficiarii de 

pensii stabilite conform Legii nr. 263/2010, cât şi pentru pensiile comunitare stabilite 
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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 de muncă şi boli profesionale. 

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a instituţiei  

Cheltuielile totale efectuate în anul 2019, la toate bugetele au fost de 1.441.810.473 

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 2019 au fost 

de  lei 466.027.094 si sunt compuse din:                                                                                                                             

                                                                                                                    Lei 

Contribuţiile CAS ale angajatorilor 3.033.134 

Contribuţiile asiguraţilor 435.986.824 

Contribuţiile pe bază de contract de asigurare 
facultativă  

2.745.776 

Contribuţii pentru bilete de tratament 1.813.522            

Alte venituri 20.673.347 
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Contribuţii de asigurari sociale datorate de persoane 
care realizeaza venituri din activităti independente 

662.506                   

Contribuții CAS datorată în cazul condițiilor 
deosebite de muncă 

1.111.985 

Total 466.027.094 

 
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  

În anul 2019 s-au efectuat cheltuieli de 1.114.728.317 lei, pe următoarele capitole:
               

Cheltuieli BASS Prevăzut (lei) Realizat (lei) (%) 

Pensii de asigurări sociale 1.072.298.000 1.072.234.621 99,99 

Ajutoare de deces pensionari și 
asigurați acordate pentru un 
număr de 5.966 cazuri 

 

29.050.000 

 

28.845.841 

 

99,29 

Cheltuieli de personal 5.245.400 5.241.833 99,93 

Cheltuieli materiale şi servicii şi 
transmitere drepturi pensii 

8.408.250 8.406.022 99,97 

Total 1.115.001.650 1.114.728.317 99,97 

 

Din totalul cheltuielilor la bugetul asigurărilor sociale de stat 96,18% reprezintă 

cheltuielile cu pensiile şi ajutoarele de deces pentru pensionari si asigurați. 

Cheltuielile de administrare a fondului au o pondere de numai 3,82% 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 legale privind atribuirea 

contractelor de achiziție publice. 
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II. Cheltuielile efectuate din Bugetul de stat în anul 2019 sunt de 325.987.827 lei, 
repartizate astfel:                              

       Lei   

Pensii agricultori 211.612.753 

Indemnizaţii veterani de război, Legea nr.44/1994 6.710.999 

Indemnizaţii DL 118/1990, Legea 189/2000, Legea 309/2002 6.478.845 

Pensii magistraţi- Legea 303/2004 16.798.020 

Pensii IOVR, Legea 49/1999 108.419 

Indemnizaţii eroi martiri ai Revoluţiei, Legea 341/2004                     1.946.669 

Indemnizaţii membri uniunilor de creatori, Legea 109/2005, 
Legea 8/2006 

360.684 

Ajutoare soţ supravieţuitor, Legea 578/2004 3.844.307 

Indemnizaţii de însoţitor 5.181.412 

Indemnizaţie socială conform  OUG 6/2009 68.493.752                            

Taxe poştale 3.152.778 

Abonamente telefonice pentru beneficiari de legi speciale 81.319 

Bilete călătorie, DL118/1990, Legea189/2000  628 

Alte pensii speciale (pensie funcționar public parlamentar  cf. 
Legii nr. 215/2015, indemnizații conform Legii nr. 130/2015, 
indemnizații conform Legii nr. 217/2008) 

1.217.242 

Total 325.987.827 

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

S-au înregistrat venituri în valoare de 1.062.959,44 lei.  

Cheltuielile efectuate în anul 2019 sunt în valoare de 1.039.018,06 lei.  

Activitatea Controlului Financiar Preventiv 

În anul 2019, 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 



                                    
                                                                                                  
                                                                                                                                                    

          
 

Compartiment Comunicare si Relatii Publice 
Str. Dunarii, nr.1 , Alexandria  
Tel.: 0247 310517 Fax:0247 311609 
 secretariat.teleorman@cnpp.ro 

 www.pensiiteleorman.ro 

Ministerul Muncii 
Și Protecției Sociale 
 

Casa Națională de Pensii Publice 
 

 

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  

În data de 12 martie 2019 a fost publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 201, Hotărârea de Guvern nr. 139/2019, privind acordarea prestaţiilor sub forma 

biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat si administrat de 

Casa Naţională de Pensii Publice. 

Respectiva hotărâre stabilește numărul biletelor de tratament balnear care se poate 

acorda în anul 2019, prin sistemul organizat si administrat de Casa Naţionala de Pensii 

Publice, precum și modul de acordare, de distribuire și de decontare a acestora. 

În anul 2019, biletele de tratament balnear s-au acordat ca și anii precedenți, fie cu 

suportarea unei contribuții individuale, fie cu titlu gratuit, beneficiarii fiind pensionari, 

asigurați din sistemul public de pensii și beneficiarii prevederilor unor legi speciale. 

Casa Județeană de Pensii Teleorman a publicat Criteriile de acordare a biletelor de 

tratament balnear pentru anul 2019 aprobate prin Ordinul nr. 1069/12.03.2019 al 

Președintelui CNPP precum și lista beneficiarilor pe pagina de internet a instituţiei 

(www.pensiiteleorman.ro) cât și la sediul instituției. 

În anul 2019, Casei Județene de Pensii Teleorman i-au fost repartizate un număr de 

3.797 bilete la tratament balnear, astfel: 

 1.275 locuri la tratament balnear în unitățile de tratament din proprietatea Casei 

Naționale de Pensii Publice – Sucursale ale Societății de Tratament Balnear și 

Recuperare a Capacității de Muncă (TBRCM).  

 2.522 locuri în completare prin contracte încheiate potrivit legii cu alte unități de 

profil. 

În anul 2019, gradul de valorificarea a biletelor de tratament distribuite prin 

sucursalele T.B.R.C.M. a fost de 93,33 %. 
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În anul 2019, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear, era de: 

1.684 lei/bilet, la categoria 2** stele și de 1.764 lei/bilet, la categoria 3***/4**** stele. 

Afecțiunile 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 anul 2019, Casa Județeană de Pensii Teleorman a eliberat un număr de 3.544 

bilete de tratament balnear care au fost repartizate pe 18 serii, pe staţiuni, unităţi de 

cazare şi date de prezentare. Au fost înregistrate un număr de 6.364 cereri de solicitare a 

biletelor de tratament balnear.  

Conform tabelului de mai jos, comparativ cu anul 2018, în anul 2019 au fost eliberate 

cu 21 bilete mai puține.  

 

 

 

ANUL 

NUMAR BILETE DE TRATAMENT BALNEAR 

 

TOTAL 

VALORIFICATE NEVALORIFICATE 

TOTAL 
DISTRIBUITE 

DIN CARE: 
GRATUIT 

 

 2018 4.098 3.565 471 533 

 2019 3.797 3.544 502 253 
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Evidenţă contribuabili şi Informatică 

 
O activitate importantă o reprezintă organizarea evidenței stagiilor de cotizare 

realizate de asigurații sistemului public de pensii. 

La nivelul compartimentului se întocmește, se actualizează și se administrează 

Registrul județean al asiguraților, se asigură evidența contribuabililor sistemului public de 

pensii, evidența asiguraților și certificarea stagiului de cotizare. Evidența nominală a 

asiguraților se realizează pe baza informațiilor transmise prin declarațiile nominale de 

asigurare, precum și cele din declarațiile și contractele individuale de asigurare socială. 

Bazele de date constituite la nivelul Casei Județene de Pensii Teleorman conțin 

informații relevante preluate din aceste documente.  Lunar se transmit la Casa Națională de 

Pensii Publice, potrivit cadrului de lucru stabilit, bazele de date cuprinzând informațiile 

respective, în vederea constituirii Registrului național al asiguraților. 

În evidențele Casei Județene de Pensii Teleorman, la data de 31.12.2019 erau 

înregistrați: 

 cca 50.607 asigurați la angajatori și entități asimilate angajatorilor (inclusiv 

beneficiari de drepturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj);  

 390 persoane asigurate pe baza de declarație de asigurare socială; 

 425 persoane asigurate pe baza de contract de asigurare socială; 

 1.739 beneficiari de indemnizație pentru creștere copil până 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 adeverința privind stagiul de cotizare și 

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

Adeverința privind stagiul de cotizare este utilizată pentru stabilirea drepturilor de pensie 

după data de 01.04.2001 sau pentru obținerea Formularului A1 de la Casa Națională de 

Pensii Publice, pentru persoanele care sunt detașate în străinătate de către angajatori. 
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În anul 2019, au fost eliberate 6.929 adeverințe privind certificarea stagiului de 

cotizare realizat în sistemul public din care, la solicitarea altor case județene de pensii 776 

adeverințe. 

Asigurații sistemului public de pensii iși pot verifica stagiul de cotizare realizat în 

sistemul public de pensii după 01.04.2001, accesând platforma de servicii electronice oferită 

de Casa Națională de Pensii Publice, pe adresa www.cnpp.ro. 

În secțiunea privată destinată fiecărui asigurat, se mai pot vizualiza informații din 

carnetele de muncă și informații din declarațiile nominale depuse de angajatori. 

Beneficiul contului cnpp.ro este accesul complet la serviciile electronice oferite de 

Casa Națională de Pensii Publice. Procedura de obținere a unui cont on-line este descrisă pe 

portalul www.cnpp.ro, în sectiunea Servicii electronice/ De ce să imi fac cont?. 

În urma creerii contului, solicitantul se va prezenta personal cu cererea semnată la 

Casa județeană de pensii, împreună cu actul de identitate în original și copie. Cererea va fi 

procesată și aprobată la nivelul Casei județene de pensii. După aprobare, vor fi transmise 

datele de acces ale solicitantului, pe e-mailul specificat în cerere. 

În cursul anului 2019, în evidențele Casei Judetene de Pensii Teleorman s-au 

înregistrat 267 utilizatori externi ai portalului cnpp.ro.  

 
III.Evidenta lunară pentru asigurații care au încheiat declarații și contracte de asigurare 
socială 
 
Declarații de asigurare 
 

Începând cu data de 01.07.2012, competența de administrare a contribuțiilor sociale 

obligatorii datorate de persoanele care realizează venituri din activități independente a 

revenit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin unitățile sale subordonate. 

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

baza de Protocol, documentele și informațiile referitoare la declarațiile individuale de 

asigurare pe care le-a avut in evidență. 



                                    
                                                                                                  
                                                                                                                                                    

          
 

Compartiment Comunicare si Relatii Publice 
Str. Dunarii, nr.1 , Alexandria  
Tel.: 0247 310517 Fax:0247 311609 
 secretariat.teleorman@cnpp.ro 

 www.pensiiteleorman.ro 

Ministerul Muncii 
Și Protecției Sociale 
 

Casa Națională de Pensii Publice 
 

 

Persoanele care se autorizează să desfășoare activități independente după această 

dată, au obligația completării și depunerii Declarației privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (D212) la organul fiscal din raza de 

domiciliu. 

În vederea acordării de către Casa Națională de Pensii Publice a stagiilor de cotizare 

pentru persoanele care realizează venituri din activități independente, Agenția Națională de 

Administrare Fiscală și unitățile sale subordonate, Casa Națională de Pensii Publice și casele 

județene de pensii colaborează și fac schimb de informații privind declararea și plata 

contribuțiilor 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 Județeană de Pensii Teleorman numai pe baza datelor 

transmise de către Agenția Națională 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 contribuțiilor se realizează de Casa 

Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii respective. 

La finele anului 2019, în evidențele noastre sunt înregistrate 425 contracte de 

asigurare, valoarea contribuțiilor încasate fiind de 2.745.776 lei. 

La nivelul Casei Județene de Pensii Teleorman, la data de 31.12.2019 gradul de 

colectare a contributiilor provenind din contracte de asigurare este de 94,62 %. 

IV. Evidența lunară pentru asigurații care depun Declarația unică privind obligațiile de 
plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor 
asigurate (D112) 
 

Casa Națională de Pensii Publice si casele teritoriale de pensii preiau de la Agentia 

Nationala de Administrare Fiscala in sistem informatic, datele specifice sistemului public de 

pensii din Declaratia unica 112. 
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În cursul anului 2019, au fost preluate si prelucrate de pe serverul de Contributii de la 

nivelul Casei Naționale de Pensii Publice, un numar de 62.494 declaratii nominale (D112) 

depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală de catre angajatori cu sediul social in  

județul Teleorman. 

 
V. Emiterea Notificărilor referitoare la calitatea de neasigurat în sistemul de securitate 
socială din România în relația cu Republica Federală Germania 
 

În aplicarea regulamentelor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate 

sociala autoritatile competente ale statelor membre pot sa stabileasca de comun acord 

reguli bilaterale de implementare a anumitor dispozitii ale acestora. 

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

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

sistemul de securitate socială din România.  

În cursul anului 2019, s-au primit cereri si au fost eliberate 769 formulare Notificarea 

calității de neasigurat în sistemul de securitate socială din România.  

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

 testarea versiunilor aplicațiilor transmise de Casa Națională de Pensii Publice; 

 actualizarea aplicațiilor aflate în exploatare, prin preluarea operativă a aplicațiilor 

informatice realizate la nivelul instituției centrale; 

 instruirea personalului în vederea exploatării aplicațiilor informatice; 

 configurarea stațiilor de lucru în vederea funcționării sistemului informatic integrat 

ORIZONT; 

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

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

 solicitarea de noi funcționalități pentru aplicațiile EPBAS, SICA, SPA, AMBP, PORTAL; 
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 urmărirea rezultatelor exploatării aplicațiilor actualizate, în regim de funcționare  

reală; 

 asigurarea de asistență tehnică de specialitate compartimentelor funcționale care 

exploatează aplicațiile; 

 asigurarea schimbului de informații, reciproc util, cu structurile instituției centrale cu 

atribuții în prelucrarea automată a datelor;  

 actualizarea aplicațiilor de stabilire și plată a pensiilor cu căștigul salarial mediu brut 

comunicat lunar de Institutul de Statistică; 

 salvarea periodică a bazelor de date; 

 asigurarea mentenanței calculatoarelor din dotare; 

 asigurarea securității bazelor de date constituite și utilizate în casa județeană de 

pensii, în vederea preintâmpinării pierderilor accidentale de informații, provocate de 

defecțiuni ale echipamentelor, întreruperi ale tensiunii de alimentare, exploatării 

eronate ale aplicațiilor, etc. 

 solicitarea/prelucrarea/ transmiterea stagiilor de cotizare către/de la alte județe; 

 întocmirea lunară a listelor privind pensionarii cu pensia anticipată, anticipată 

parțială și invaliditate  care îndeplinesc condiții de trecere la limită de vârstă; 

 întocmirea statisticilor și a altor situații pentru coordonarea și îmbunătățirea 

activității; 

 transmiterea declarației D112 pentru personalul propriu și D112 pentru pensionari; 

 transmiterea fisierelor către banci pentru persoanele care primesc drepturile la cont; 

 deschiderea/închiderea tranșelor la plăți și comunicarea către OCPP;  

 transmiterea lunară a fișierelor privind stagiile realizate în urma rulării aplicației 

numai_stagii.exe. 
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III. ÎN DOMENIUL AUDITULUI 

Activitatea de audit public intern a desfășurat în anul 2019, activități privind 

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

eficacitate. 

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

audit public intern, aprobat de conducătorul Casei Județene de Pensii Teleorman, fiind 

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

activități auditabile.  

          Elaborarea planului anual de audit public intern a avut în vedere respectarea 

prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și Hotărârii nr. 1.086 /2013 

pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. 

Misiunile de audit efectuate în anul 2019 sunt urmatoarele: 
 

 Auditarea activitatii de legislatie si contencios. 

 Auditarea activitatii privind pensiile internationale. 

 Verificarea activitatii casieriei la nivelul CTP. 

 Auditarea activitatii de resurse umane. 

 Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul ministerului și instituților din 

subordinea/sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

 Verificarea activitatii Compartimentului Comunicare si Relatii Publice. 

 Verificarea activității de plăți prestații. 

Obiectivele activităţii de audit public intern în anul 2019 au vizat evaluarea şi 

îmbunătăţirea proceselor de management, prin activităţile de asigurare furnizate şi 

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

soluționeze problemele identificate. 
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Rezultatele activităţii compartimentului audit public intern, respectiv constatările şi 

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

de audit public intern efectuate. 

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 și 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; 
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- 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; 

- asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevăzute 

de lege; 

- asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor; 

- repartiția fondurilor în conformitate cu obligațiile ce revin sistemului de asigurare 

pentru accidente de muncă și 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 și angajator, respectiv între asigurator și asigurați. 

La nivelul Casei Județene de Pensii Teleorman în anul 2019, 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. 
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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: 

Detalii 2018 

 (cazuri) 

 2019 

(cazuri) 

Diferența 
față de   

2018 

Accidente de muncă înregistrate 11 24 13 

Boli profesionale 0 0 0 

Verificarea și avizarea concediilor medicale pentru 
incapacitate temporară de muncă 

23 62  41 

Cheltuieli spitalizare (facturi emise Casa de Asigurări de 
Sănătate): 

- cerere decontare factură 

- referat avizare decontare 

- decizie decontare factură 

- confirmare plată  

 

 

6 

6 

6 

6 

 

 

 

15 

15 

15 

15 

 

 

 

9 

9 

9 

9 

Rambursări indemnizații incapacitate temporară de 
muncă: 

- cerere rambursare indemnizații 

- referat avizare rambursare 

- decizie rambursare  

- confirmare plată 

 

 

11 

11 

11 

11 

 

 

23 

23 

23 

23 

 

 

12 

12 

12 

12 

Despăgubiri in caz de deces 

- cerere despăgubire deces  

- referat avizare despăgubire deces 

- decizie acordare despăgubiri deces 

- confirmare plată 

 

0 

0 

0 

0 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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Compensație atingerea integrității: 

-   cerere acordare compensație atingerea integrității 

- referat avizare cerere compensație atingerea 
integrității  

- decizie acordare compensație pentru atingerea 
integrității 

-   confirmare plată 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Angajatori cărora li s-a propus consiliera în cee ace 
privește asigurarea pentru accidente de muncă și boli 
profesionale cât și cu privire la măsurile și mijloacele 
de prevenire a acestora: 

-    angajatori care au acceptat consiliera 

-   angajatori consiliați 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 

 

 

 

10 

 

9 

92 

 

34 

   2.984 

 

 

 

12 

 

12 

85 

 

41 

   3.419 

 

 

 

2 

 

3 

-7 

 

7 

435 

 

Au fost înregistrate și prelucrate în baza de date 
Orizont Accidente de Muncă și Boli Profesionale 
următoarele documente: 

- FIAM  

- Anexa FIAM 

- Indemnizații ITM (certificate concediu medical) 

 

 

11 

11 

23 

 

 

24 

24 

62 

 

 

13 

13 

41 

Rambursări indemnizații incapacitate temporară de 
muncă: 

- cereri rambursări indemnizații incapacitate 
temporară de muncă 

- referate avizare 

- decizie acordare rambursare indemnizație 
incapacitate temporară de muncă 

- confirmări plată 

 

 

11 

11 

 

11 

11 

 

 

23 

23 

 

23 

23 

 

 

12 

12 

 

12 

12 
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Compensații atingerea integrității: 

- cereri compensații atingerea integrității 

- referat avizare 

- decizie acordare compensație atingerea 
integrității 

- confirmare plată 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Decontări prestaţii medicale (spitalizare) facturi Casa 
de Asigurări de Sănătate: 

-   cereri decontare factură 

-   referat avizare 

-   decizie decontare factură 

-   confirmare plată 

 

 

6 

6 

6 

6 

 

 

15 

15 

15 

15 

 

 

9 

9 

9 

9 

 

 

III. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC ŞI EXECUTARE SILITĂ 

   

Referitor la activitatea de contencios, precizăm că la data de 31.12.2019 sunt  

înregistrate pe rolul instanțelor de judecată în diferite stadii procesuale  un număr de 254 

cauze în care Casa Județeană de Pensii Teleorman are calitatea de contestator, reclamant, 

pârăt, terț poprit sau parte vătămată.  

Pe parcursul anului  2019 au fost soluționate definitiv de către instanțele de judecată 

un număr de 194 cauze din care 169 cauze pronunțate în  favoarea instituției și  25 cauze cu 

soluții de admitere în totalitate sau în parte a pretențiilor reclamanților. 

Precizăm faptul că în general pretențiile admise de instanță sunt pronunțate în 

cauzele în care există Decizii ale ICCJ date pentru dezlegarea unor probleme de drept, 

decizii obligatorii conform art. 517, alin. 4 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 

Procedură Civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare.  
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Din totalul cauzelor soluționate nefavorabil, într-un număr de 12 dosare instanța a  

dispus în sarcina Casei Județene de Pensii Teleorman ca parte căzută în pretenții și obligația 

subsecventă de plată a cheltuielilor de judecată.  

Principalul obiect al acțiunilor formulate de reclamanți a fost constituit de 

contestarea deciziilor de pensie și a deciziilor de debit emise de Casa Județeană de Pensii 

Teleorman în temeiul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

De asemenea, în cursul anului 2019 a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Teleorman în 6 cazuri în care există suspiciuni rezonabile cu privire la autenticitatea unor 

înscrisuri de vechime în muncă prezentate instituției în vederea valorificării la 

stabilirea/recalculare drepturilor de pensie, cazuri aflate în curs de cercetare de către 

organele abilitate.  

O altă activitate desfășurată de compartiment este reprezenată de verificarea 

legalității ordonanțelor și adreselor  de poprire comunicate instituției în calitate de terț 

popririt de către organele de executare silită. 

Totodată, Compartimentul Legilație, Contencios și Executare Silită urmărește/aplică 

prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice 

nr. 1.723/2.424/2018 privind aprobarea Procedurii de transmitere de către casele teritoriale 

de pensii către organele fiscale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite 

reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi 

prevăzute de legi speciale. 

Începând cu data de 01.01.2018, Casa Județeană de Pensii Teleorman nu mai are 

atribuții legale privind executarea silită a debitorilor urmare modificării dispozițiilor  art. 

181, alin. 1 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prin Art. I, pct. 

155 din OUG nr. 103/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din 

domeniul asigurarilor sociale. 

Un număr de 34 debite care nu pot fi recuperate în condițiile mai sus menționate au 

fost transmise  de compartiment în cursul anului 2019 către organele fiscale  competente în 

vederea executării silite conform art. 181, alin. 3-5 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
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unitar de pensii publice și a Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului 

finanţelor publice nr. 1.723/2.424/2018 mai sus evocat. 

VI. ACTIVITATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE, 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 2019, la nivelul compartimentului au fost înregistrate un număr de 165 

petiţii adresate de către pensionari, asiguraţi, angajatori sau transmise spre soluţionare de 

către alte instituţii, cu precizarea că toate au fost soluționate. 

În anul 2019, s-a asigurat liberul acces la informațiile de interes public la 8 solicitări 

soluționate în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes public, 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 ANUL2019?  

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 - 

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 2019 

A4  

peste 4000 persoane 

B. SOLICITARI INREGISTRATE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC :                  8                                              

1. NUMARUL TOTAL DE SOLICITARI INREGISTRATE, IN ANUL  2019,  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  

 d.  Activitatea liderilor instituţiei B1_4 - 

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

B1_5 - 

  f. Altele (se precizează care): date statistice privind 
numarul de pensionari, date privind plata pensiilor, 
programul de lucru al instituției, informatii privind modul 
de acordare a pensiei, informatii privind organigrama si 
nr. de salariati, modul der calcul al pensiei,date statistice 
privind cuantumul pensiei celei mai mari și cuantumul 
pensiei cele mai mici etc. 

B1_6 8 

                             

2. NUMĂRUL TOTAL DE SOLICITĂRI ÎNREGISTRATE, ÎN  ANUL 2019 DEPARTAJAT DUPĂ MODALITATEA DE SOLUŢIONARE A 

ACESTORA: 8 

A. NUMĂRUL DE SOLICITĂRI ÎNREGISTRATE REZOLVATE 

FAVORABIL 

B2_1 8 

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 - 
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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 - 

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 anul 2019 departajat după tipul solicitantului informaţiilor: 8 

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

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de 
persoane fizice B3_1 

3 

B. NUMARUL DE SOLICITARI INREGISTRATE ADRESATE DE 

PERSOANE JURIDICE 
B3_2 5 

4. NUMĂRUL TOTAL DE SOLICITĂRI ÎNREGISTRATE, ÎN ANUL 2019, DEPARTAJAT DUPĂ MODALITATEA DE ADRESARE A 

SOLICITĂRII:  8 

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

  a. pe suport de hârtie 
B4_1 

2 

  b. pe suport electronic B4_2 6    

  c. verbal B4_3  

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 
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1. Numărul de reclamaţii 
administrative la adresa 
instituţiilor publice în anul 
2019 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 
2019 în baza Legii 
nr.544/2001 

a. rezolvate favorabil 
reclamantului 

C2_1 - 

b. rezolvate în favoarea 
instituţiei 

C2_2 - 

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 2019 

D1 
- 

2. SUMA ÎNCASATĂ ÎN ANUL 2019 DE INSTITUŢIE PENTRU 

SERVICIILE DEDE COPIERE A INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC 
FURNIZATE  

D2 
- 

 

 În anul 2019, promovarea acțiunilor Casei Județene de Pensii Teleorman s-a realizat 

prin intermediul comunicatelor de presă și informațiilor de presă transmise catre mass-

media locala si anume:  Media Sud TV Alexandria, SC TELE MEDIA PRES SRL, Radio Semnal 

Media Alexandria, Redactia Cronica Tel News SRL Rosiori de Vede, Media Cable System SRL 

Bucuresti, Ziarul Mara, Informatia Teleormanul. 

În ceea ce priveşte comunicarea publică în anul 2019, obiectivul principal al Casei 

Județene de Pensii Teleorman l-a constituit îmbunătățirea imaginii instituției publice în 

mass-media locală. 

 Acesta s-a realizat prin: 

- 60 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, situația numerică a 

pensionarilor la o anumită dată; 
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- 3 apariţii la emisiunile televizate ale Directorului executiv al instituției, cu teme 

privind noutățile în domeniul pensiilor, a biletelor de tratament, diverse etc. 

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

legatură cu activitatea noastră, percepţia publicului fiind una pozitivă. 

         De asemenea, în anul 2019, au fost întocmite diverse situații și raportări, astfel: 

  -    saptămânal - Programul de activitate al instituției transmis Instituției Prefectului – 

județul Teleorman; 

-  lunar -  Raport privind activitatea desfășurata de C.J.P Teleorman transmis către 

Instituția Prefectului județului Teleorman; 

- trimestrial / semestrial – întocmirea Planului de acțiuni pentru realizarea în județul 

Teleorman a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare transmis Instituției Prefectului 

– județul Teleorman; 

- semestrial /anual, întocmirea Raportului privind activitatea desfășurată de Casa 

Județeană de Pensii Teleorman; 

 De asemenea, au fost întocmite și prezentate periodic diverse materiale către: 

Colegiul Prefectural, Consiliul Persoanelor Vârstnice, Comitetului Consultativ de Dialog 

Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. 

 Accesul liber al oricărei persoane la informațiile de interes public prevăzute la Legea 

nr. 544/2001 s-a realizat prin: 

- Pagina web a instituției (www.pensiiteleorman.ro) care oferă informațiile necesare a 

fi cunoscute de publicul larg și se actualizează în mod operativ în funcție de noutățile 

legislative sau de apariția unor informații de interes pentru beneficiarii sistemului public de 

pensii; 

- Afișarea la sediul instituției în punctele de informare – documentare a noilor 

prevederi legale, ce vizează activitatea instituției; 

- Informarea permanentă a presei; 
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De asemenea s-a creat facilitatea adresării în scris a petițiilor de către cetățeni, pe 

adresa poștei electronice, secretariat.teleorman@cnpp.ro 

      În anul 2019, au fost acordate un număr de peste 690 audienţe susținute 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; 

- nemulțumiri în legătură cu valorificarea adeverințelor privind grupele de muncă, 

diverse; 

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Teleorman s-a înregistrat în anul 2019, un număr 

de peste 42.842 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, diverse 

adrese, etc.  

De asemenea, 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. 

 

VII. ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ 

 

Compartimentul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă îşi 

desfaşoară activitatea în cadrul Policlinicii Alexandria şi are rol de coordonator a celor 3 

cabinete medicale după cum urmează:  

1 Cabinetul medical Alexandria; 

2 Cabinetul medical Videle; 

3 Cabinetul medical Roşiori de Vede. 
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În anul 2019, au fost expertizate un număr total de 8.923 persoane la nivelul 

judeţului Teleorman, de către cabinetele de expertiză medicală, din care: 

- Număr cereri expertizare: 808, din care 79 număr cazuri respinse la încadrare în grad 

de invaliditate; 

- Număr revizuiri medicale: 5.043; 

- Număr alte expertize: 3.072; 

Au fost acordate un număr de 36.044 zile de concediu medical peste 90 zile, un 

număr de 7.464 zile peste 183 zile, iar peste 1 an de zile s-au acordat un număr de 15.884 

zile de concediu medical.  

 Au rămas în evidenţa Compartimentului de Expertiză Medicală un număr de 5.002 

persoane din care: 

- Număr pensionari revizuibili aflați în evidență: 4.726; 

- Număr pensionari nerevizuibili aflați în evidență : 276. 

VIII. RESURSE UMANE 

Conform statului de funcţii aprobat pentru anul 2019, Casa Judeţeană de Pensii 

Teleorman avea la data de 31.12.2019 un număr total de 64 posturi, care se prezintă astfel: 

-  58 posturi ocupate; 

-    6 posturi vacante. 

Cele 64 posturi erau structurate astfel: 

-  funcţii publice  - 55; 

-  posturi contractuale – 9 

       În perioada 01.01.2019 -31.12.2019 au fost organizate concursuri pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante. În urma acestor concursuri au fost numite în funcții publice 3 

persoane.  
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 În septembrie 2019 s-a organizat concurs pentru ocuparea funcției publice de 

conducere vacantă de șef Serviciu Pensii Internationale, Verificări Dosare și Relații cu 

Publicul, iar în luna octombrie 2019 a avut loc promovarea în clasă a unui funcționar public. 

 

Director Executiv 

Florea-Emilian Bomboe 

                                                     


