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              Nr.27692/23.08.2021 

 

Sinteza activității Casei Județene de Pensii Teleorman 

în Semestrul I 2021 

 

Pe parcursul Semestrului I 2021, principala preocupare a constatat și constă în a se asigura, în 

condiţii optime, îndeplinirea obiectivelor stabilite prin organizarea, conducerea, gestionarea şi 

administrarea, eficientă şi în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului Casei Județene de Pensii 

Teleorman. 

Astfel, în calitate de ordonator terţiar de credite s-a urmărit execuţia obiectivelor şi 

realizarea indicatorilor de performanţă atât în direcţiile componente, respectiv Direcţia Economică 

şi Evidență Contribuabili şi Direcţia Stabiliri şi Plăți Prestaţii, cât şi activităţile din compartimentele 

din subordine, respectiv: 

- audit; 

- comunicare şi relaţii publice; 

- legislație contencios și executare silită; 

- resurse umane; 

- expertiză medicală; 

- accidente de muncă şi boli profesionale. 

Totodată s-au depus toate eforturile pentru o reprezentare obiectivă și competentă a Casei 

Județene de Pensii Teleorman în relaţiile cu autorităţile statului, cu alte instituţii publice, cu 

organizaţiile teritoriale de pensionari, presă. 

Direcţia de Stabiliri şi Plăţi Prestaţii, reprezintă un pilon de bază în cadrul instituției având 

în vedere numărul mare de beneficiari cărora se adresează multitudinea prestaţiilor acordate, 

precum şi legislaţia diversă ce reglementează întreaga activitate.  

În evidenţele Casei Judeţene de Pensii Teleorman, la data de 30.06.2021 figurau un număr de 

97.312 beneficiari, după cum urmează:  

 78.759 pensionari pentru limită de vârstă; 

 7.306 pensionari de invaliditate; 



                                  
                                                                                                  
                                                                                                                                                    

         

 
Compartimentul Comunicare si Relații Publice 
Str. Dunarii, nr.1 , Alexandria  
Tel.: 0247 310517 Fax:0247 311609 
secretariat.teleorman@cnpp.ro 
www.pensiiteleorman.ro 
 

Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Casa Națională de Pensii Publice 
 
Casa Judeţeană de Pensii Teleorman 
 

 1.799 pensionari beneficiari de pensii anticipate /anticipate parțiale; 

 9.269 pensionari de urmași; 

    179 persoane beneficiare doar de indemnizații prevăzute de legi cu caracter special. 

În evidenţele Casei Judeţene de Pensii Teleorman, la sfârșitul lunii iunie 2021, se aflau în 

plată un număr 100.240 dosare de pensii, din care stat – 88.009 dosare și CAP – 12.231 dosare pe 

următoarele categorii: pensii pentru limită de vărstă: – 81.084; pensii de urmaș: - 9.936; pensie de 

invaliditate- 7.307; pensie anticipată/anticipata parțială: - 1.799; pensii de serviciu (magistrați, 

grefieri, parlamentari, curtea de conturi) și ajutor social: - 114. 

De asemenea, în evidențele instituției se aflau în plată și alte tipuri de indemnizații acordate 

în baza unor legi cu caracter special în număr de 5.468. 

În Semestrul I 2021, au fost soluționate un număr de 2.483 cereri înscrieri noi la pensie. 

Totodată în Semestrul I 2021 au fost soluționate un număr de 2.588 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, indemnizaţii 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.  

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 Semestrul I 2021, au fost înregistrate un număr de 152 cereri pentru persoanele cu 

domiciliul în străinătate privind recunoașterea stagiului de cotizare realizat în Romania, precum și 

acordarea/recalcularea diferitelor categorii de pensii. 

La data de 30.06.2021, un număr de 6.814 dosare au făcut obiectul procesului de evaluare a 

pensiilor în vederea recalculării. 

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. 
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În Semestrul I 2021, au fost efectuate un număr de 14.110 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, sistări și suspendări de la plată - dosare de pensii ca urmare a decesului ori alte cauze, 

transferări dosare pensii și/sau indemnizații către alte județe ori dosare pensii și/sau indemnizații 

venite prin transfer, rețineri din pensii în baza titlurilor executorii–executori  judecătorești sau 

bancari, Agenția Județeană a Finanțelor Publice, Cooperative de credit, primării, rate CAR – 

pensionari etc. 

De asemenea, în Semestrul I 2021, pentru un număr de 3.686 persoane (din care, 3.472 

pensionari și 214 asigurați) au fost acordate ajutoare de deces în valoare totală de 19.550.477 lei. 

O componentă în activitatea de plăţi o constituie virarea pensiilor în Uniunea Europeană, 

conform convenţiei dintre CNPP şi CITIBANK.  

Astfel, în Semestrul I 2021 pentru un număr de 323 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 conform 

Regulamentelor CEE, singura condiţie fiind ca beneficiarii să aibă domiciliul pe teritoriul unui stat 

membru al Uniunii Europene. 

Direcția Economică, Evidență Contribuabili -  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. 

Veniturile totale încasate la data de 30.06.2021 au fost de 258.140.823,48 lei, astfel:  

- bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), acestea au fost de 257.699.816,93 lei, ponderea 

o reprezintă veniturile fiscale formate din: contribuţii angajatori, contribuţii salariați,  contribuţiile 

pe bază de contract de asigurare facultative, contribuţii pentru bilete de tratament, etc. 

- bugetul fondului pentru accidente de muncă și boli profesionale 441.006,55 de lei. 

  Cheltuielile totale efectuate la data de 30.06.2021, au fost de 916.349.152,49 lei, astfel:  

- bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) – 729.399.602,17 lei; 

- bugetul de stat                                          - 186.348.614,16 lei; 
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- bugetul fondului pentru accidente de muncă și boli profesionale – 600.936,16 lei. 

La capitolul cheltuieli putem enumera: cheltuieli cu pensii de asigurări sociale, pensii 

agricultori, ajutoare de deces pensionari, indemnizații acordate în baza legilor speciale, ajutor 

anual pentru veteranii de razboi etc. 

O activitate importantă a Casei Judeţene de Pensii Teleorman, o reprezintă organizarea 

evidenţei stagiilor de cotizare realizate de asiguraţii sistemului public de pensii. 

Din bazele de date constituite, se editeaza adeverinta privind stagiul de cotizare şi punctajul 

anual al asiguratului, atat pe suport de hartie cat şi in format electronic. 

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

dupa data de 01.04.2001 sau pentru obtinerea Formularului A1 de la Casa Națională de Pensii 

Publice, pentru persoanele care sunt detaşate în străinătate de către angajatori. 

În Semestrul I 2021, au fost eliberate 1.568 adeverințe privind certificarea stagiului de 

cotizare realizat in sistemul public din care, la solicitarea altor case județene de pensii 157 

adeverințe. 

Începând cu martie 2020 informațiile necesare determinării stagiului de cotizare și a 

punctajului mediu anual – pe baza cărora se stabilesc drepturile de pensie – sunt accesate la nivel 

național, indiferent de județul în care angajatorul  persoanei interesate depune declarația nominală 

de asigurare, respectiv de județul în care este instrumentat dosarul de pensie. 

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

public de pensii dupa 01.04.2001 precum și alte informații specifice privind activitatea instituției 

accesând platforma de servicii electronice care este funcțională, pe site-ul CNPP – București 

platforma de comunicare ,,Portal”.  În acest sens, în Semestrul I 2021, in evidențele Casei Județene 

de Pensii Teleorman s-au înregistrat 261 utilizatori externi ai portalului cnpp.ro.  

În Semestrul I 2021, au fost încheiate un număr de 40 contracte de asigurare socială, în 

temeiul Legii nr. 263/2010. În temeiul OUG nr. 163/2020 (cumpărare de vechime) s-au încheiat un 

număr de 78 contracte de asigurare socială, în sumă de 699.786 lei. 

De asemenea, în Semestrul I 2021, s-au primit cereri si au fost eliberate 374 formulare - 

Notificarea calității de neasigurat în sistemul de securitate sociala din Romania.  
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Referitor la Activitatea în domeniul Juridic, precizăm că la data de 30.06.2021 sunt  

înregistrate pe rolul instanțelor de judecată în diferite stadii procesuale  un număr de 397 cauze în 

care Casa Județeană de Pensii Teleorman are calitatea de contestator, reclamant, pârăt sau parte 

vătămată.  

În Semestrul I 2021 au fost soluționate definitiv un număr de 168 cauze din care, 124 cauze 

pronunțate în favoarea instituției în sensul respingerii cererilor formulate de către reclamanți iar 44 

cauze cu soluții de admitere în totalitate sau în parte a pretențiilor acestora. 

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.  

Din totalul cauzelor soluționate nefavorabil, într-un număr de 23 dosare instanța a  dispus în 

sarcina Casei Județene de Pensii Teleorman plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu 

avocat.  

Principalul obiect al acțiunilor formulate de reclamanți a fost constituit de contestarea 

deciziilor de pensie emise de Casa Județeană de Pensii Teleorman în temeiul Legii nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice. 

Pe lângă activitatea de reprezentare în instanţă, Compartimentul Legislaţie, Contencios şi 

Executare Silită îndeplineşte şi atribuţii în ceea ce priveşte procedura de  recuperare a  debitelor 

stabilite prin Decizii ale Casei Județene de Pensii Teleorman. 

Începând cu data de 01.01.2018 urmărirea debitelor este efectuată de Casa Județeană de 

Pensii Teleorman în conformitate cu dispozițiile  art. 181, alin. 1 din Legea nr. 263/2010 așa cum a 

fost modificată prin Art. I, pct. 155 din OUG nr. 103/2017 pentru modificarea si completarea unor 

acte normative din domeniul asigurărilor sociale. 

Astfel, prin derogare de la dispozițiile art. 226, alin. 10 din Codul de procedură Fiscală, 

debitele provenite din prestații de asigurări sociale se recuperează prin reținere/compensare din/cu 

drepturile de pensie plătite lunar debitorului prin casele de pensii, cu respectarea termenului 

general de prescripție de 3 ani. 

În situația în care debitele nu pot fi recuperate în condițiile mai sus menționate, titlurile 

executorii se transmit către organul fiscal central în vederea executării silite conform Codului de 

Procedură Civilă. 
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Activitatea de Comunicare și Relații 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.  

Activitatea de soluționare a petițiilor se desfășoară conform prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanța 

Guvernului nr. 27/2002, prin petiție se întelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea 

formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o 

poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale.  

În Semestrul I 2021, la nivelul instituției au fost înregistrate și soluţionate un număr de 958 

petiţii: 723 - referitoare la pensii,  60 - la stagii de cotizare, 71 - referitoare la legi speciale, 104 - 

la alte drepturi de asigurări sociale, memorii adresate de către persoane fizice, respectiv persoane 

juridice. Din totalul de 958 de petiții, scrisori, sesizări și memorii un număr de 163 au fost 

comunicate prin poșta electronică.  

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; 

- Afișarea la sediu în punctele de informare – documentare a noilor prevederi legale, ce vizează 

activitatea instituției; 

- Informarea permanentă a presei; 

În Semestrul I 2021, s-a asigurat liberul acces la informațiile de interes public la 5 solicitări 

transmise pe suport electronic/hârtie. 

De asemenea s-a creat facilitatea adresării în scris a petițiilor de către cetățeni, pe adresa 

poștei electronice, secretariat.teleorman@cnpp.ro. 

 În Semestrul I 2021, promovarea acțiunilor Casei Județene de Pensii Teleorman s-a realizat 

prin intermediul comunicatelor de presă și informațiilor de presă transmise către mass-media locala 

si anume: SC TELE MEDIA PRES SRL, Exploziv News 24, Cronica de Teleorman, Ziarul Mara, Informația 

de Teleorman. 

          În ceea ce priveşte comunicarea publică în Semestrul I 2021, obiectivul principal al Casei 

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

locală. 



                                  
                                                                                                  
                                                                                                                                                    

         

 
Compartimentul Comunicare si Relații Publice 
Str. Dunarii, nr.1 , Alexandria  
Tel.: 0247 310517 Fax:0247 311609 
secretariat.teleorman@cnpp.ro 
www.pensiiteleorman.ro 
 

Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale 

Casa Națională de Pensii Publice 
 
Casa Judeţeană de Pensii Teleorman 
 

 Aceasta s-a realizat prin: 

- 15 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, 

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 Semestrul I 2021, au fost întocmite diverse situații și raportări, astfel: 

 -       saptămânal -Programul de activitate al instituției transmis catre Instituția Prefectului – județul 

Teleorman; 

-    săptămânal / lunar - Raportul de activitate al instituției transmis catre Instituția Prefectului– 

județul Teleorman; 

 -      Planul de acțiuni pentru realizarea în județul Teleorman a obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare transmis catre Instituția Prefectului ; 

-       Raportul anual privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Teleorman și postat 

pe site-ul instituției; 

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Teleorman s-a înregistrat în Semestrul I 2021, un număr 

de peste 21.794 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. 

Referitor la activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear precizăm că în 

Semestrul I al anului 2021, Casei Județene de Pensii Teleorman au fost eliberate  un număr de 750 

bilete la tratament balnear care au fost repartizate  pe staţiuni, unităţi de cazare şi date de 

prezentare. 

La data de 30.06.2021 erau înregistrate un număr de 3.236 cereri de solicitare bilete de 

tratament balnear.  
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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. 

Principalele obiective urmărite de Casa Județeană de Pensii Teleorman pentru îmbunătăţirea 

activităţii în Semestrul I 2021 - sunt cele stabilite pentru acest an, după cum urmează: 

 Îmbunătățirea performanțelor activității Casei Județene de Pensii Teleorman; 

 Creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii; 

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

pentru asigurarea unei imagini obiective a activității instituției; 

 Dezvoltarea unui sistem eficient și transparent de asigurare la accidente de muncă şi boli 

profesionale; 

 Eficientizarea activității de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă; 

 Implementarea, în domeniul propriu de competență, a regulamentelor europene de 

coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004, 987/2009, 1408/71, 574/72 și a 

acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte; 

 Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, identificarea plăţilor necuvenite 

de pensii anticipate, anticipate parţial, de invaliditate sau de urmaş, plăţi nelegale de 

asigurări sociale sau introducerea eronată a CNP); 

 Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declarațiilor nominale 

de către angajatori (posibile erori, posibilitatea ca o persoană să fie declarată de doi 

angajatori sau entități asimilate angajatorului ca fiind în două stări care sunt incompatibile 

ex. șomaj cu venituri de natură salarială); 

 Verificarea şi soluționarea neconcordanţelor constatate urmare a analizării situaţiilor lunare 

cu cazurile de posibile neconcordanţe identificate la plata în sistem centralizat a drepturilor 

de asigurări sociale, conform Ordinului 356/IC/2015, Ordinului 357/IC/2015, Ordinului 

373/IC/2015; 

 Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, la nivelul CJP 

Teleorman; 

 Reducerea cheltuielilor bugetare cu transmiterea şi plata pensiilor şi a altor drepturi de 

asigurări sociale; 

 Asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului public de pensii și al sistemului de 

asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale; 
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 Optimizarea cheltuielilor; 

 Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul CJP Teleorman, prin promovarea acțiunilor în 

instanțele de judecată. 
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