
 

 

 
 

RAPORTUL ANUAL  DE ACTIVITATE AL CASEI JUDEŢENE DE PENSII   

ANUL  2015 

 În cursul anului 2015, la nivelul Casei Judeţene de Pensii Satu Mare,  s -au  constatat următoarele  realizări: 

- Au fost soluţionate un număr de  2485 de cereri privind stabilirea drepturilor de pensie. 

- S-au soluţionat  3538 cereri privind modificările drepturilor la pensie.  

- S-au efectuat 2377  treceri din oficiu în pensie de limită de vârstă din pensie de invaliditate, pensie anticipată sau 

anticipată parţială.  

- au fost soluţionate 907 de solicitări de stagii  care au fost trimise la alte case teritoriale de pensii.  

- s-au încheiat un număr de  502  de contracte de asigurare. 

- S-au eliberat 7890 adeverinţe privind stagiul de cotizare, la solicitarea asiguraţilor şi angajatorilor.     

- S-au încasat venituri din:  

• contribuţii pentru asigurări sociale (contracte de asigurări sociale)  în valoare de: 1442943 lei; 

• comisioane stagii de cotizare: 79132 lei; 

• bilete de tratament: 1369119  lei; 

• recuperări debite din pensii: 342272,90  lei; 

- S-au soluţionat un număr de  3648 cereri de ajutoare de deces, în valoare de: 8707087 lei. 

- Plăţile privind cheltuielile materiale cu bunurile şi serviciile sunt:  

• 5346803,34 lei (Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat)  

• 20.031,15 lei (Sistemul de Asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale)  

- S-au înregistrat un număr de 12021  cereri referitoare la plata drepturilor (ce reri de reordonanţare, cereri pentru  virarea 

pensiei în cont, cereri de virare a pensiei la noul domiciliu, schimbări de cont, et c.) 
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-  S-au distribuit un număr de 4220 bilete de tratament. 

 - Au fost înregistrate 336 litigii în care Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare este  parte.  

-  S-au acordat 1820 răspunsuri la solicitările statelor membre privind recunoaşterea vechimilor realizate în Romania  şi au 

fost emise 804  decizii privind pensiile comunitare.  

- În aplicarea măsurilor de executare silită a debitelor rezultate din prestaţii sociale s -au emis  un număr de   somaţii  

precum şi un  număr de  336 de popriri.  

       - În ceea ce priveşte comunicarea cu beneficiarii sistemului public de pensii şi cu instituţiile cu care Casa Judeţeană de 

Pensii Satu Mare are tangenţă   s -au  efectuat, înregistrat şi so luţionat:  

• 1143 audienţe şi  54 petiţii.  

• 78 articole, comunicate de presă şi apariţii în mass -media scrisă şi audiovizuală privind problematica Casei 

Judeţene de Pensii Satu Mare;  

• 96 raportări şi situaţii periodice transmise către structurile din cadrul C asei Naţionale de Pensii Publice şi 

Instituţia Prefectului.  

- S-au expertizat un număr  de 14641 persoane, în cadrul Compartimentului de Expertiză  Medical ă, din cadrul Casei 

Judeţene de Pensii Satu Mare.  
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