
 

               

 

 

 

 

 
Raportul anual de activitate al Casei Judeţene  de 

Pensii Satu Mare pe anul   2016   

 

Nr. 

crt 
Acţiunea 

Entitate  

implicată  

în realizare 

Serviciu/Pers. 

responsabilă 

Termen 

finalizare 

Realizări AN- 2016 

1 

APĂRAREA 
DREPTURILOR 

LUCRĂTORILOR 
MIGRANŢI 
accesul şi 

tratamentul egal în 
materia prestaţiilor 

sociale de tipul 
pensiilor 

Urmărirea aplicării 
stricte a legislaţiei 

în domeniul 
pensiilor europene 

şi facilitarea 
schimbului rapid 
de date între Casa 

Judeţeană de 
Pensii şi 

organismele 
europene din 

domeniul pensiilor. 

Casa 
Judeţeană  
de Pensii 

Directia  
Stabiliri şi Plăţii 

Prestaţii 
Permanent 

În decursul anului 2016: 
- s-au acordat 934 de răspunsuri 
la solicitările statelor membre; 
- s-au emis un număr de 481  de 
decizii de pensii internaţionale. 
    Cele mai multe solicitări în 
materia prestaţiilor sociale de 
tipul pensiilor provin din state 
precum Germania şi Ungaria.  

2 
CREŞTEREA 
CALITĂŢII 

 
 

Compartiment 
Informatică 

2016 

    

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CASA JUDETEANA DE 

PENSII 

SATU MARE 
                                       

 



SERVICIILOR DIN 
DOMENIUL 
PENSIILOR 

1.Implementarea 
noului program 

informatic 
DOMINO prin 

crearea de 
competenţe şi 

abilităţi 

 
Casa 

Judeţeană de  
Pensii 

În cadrul CJP s-a implementat 
aplicaţia de management 
electronic al documentelor, care 
oferă angajaţilor condiţii tehnice 
de acces la informaţiile necesare 
îndeplinirii sarcinilor ce le revin, 
prin urmărirea documentelor în 
timp real pe circuitele specifice 
ale serviciilor din cadrul Casei 
Judeţene de Pensii. 
 
 
 
 

2.Monitorizarea         
îndeplinirii 

indicatorilor de 
performanţă 

Monitorizarea         
îndeplinirii 

indicatorilor de 
performanţă 

 
 
 
 
 

Casa 
Judeţeană de 

Pensii 

 
Conducerea 

C.J.P. 
Directorul 
Executiv 

Permanent 

Pe parcursul anului 2016: 

• au fost soluţionate un 

număr de 9971 de cereri 
privind drepturile de 
pensie; 

• s-au acordat 3413  
ajutoare de deces; 

• s-au eliberat 1121  de 
stagii de cotizare către alte 
case teritoriale de pensii;  

• s-au eliberat  un număr de 
7351 de adeverinţe privind 
stagiul de cotizare, la 
solicitarea asiguraţilor şi 
angajatorilor; 

• s-au încheiat un număr de  
688 contracte de asigurare. 

S-au încasat venituri din: 

• 1.985.013 lei proveniţi 
din contributii de 
asigurări sociale; 

• 58.207,54 lei proveniţi 
din comisioane stagii de 
cotizare; 

• 1.666.588,25_lei 



proveniţi din valorificarea 
biletelor de tratament; 

• 423.766,90 lei proveniţi 
din recuperări de debite 
din pensii. 

 
Plăţile privind cheltuielile 
materiale cu bunurile şi serviciile 
au fost în anul  2016, în valoare 
de:  

• 5.592.069,51 lei (Bugetul 
Asigurărilor sociale de stat) 

 

• 18.412,64 lei (Sistemul de 
Asigurare pentru accidente 
de muncă şi boli 
profesionale) 

 

 
3.Crearea 

premiselor pentru 
valorificarea 
biletelor de 

tratament, cu 
accent pe 

promovarea activă 
în rândul 

pensionarilor a 
staţiunii Tăşnad, 
obiectiv turistic 

local 

Casa 
Judeţeană de 

Pensii 

 
Compartiment 

Bilete de 
tratament 

2016 

 
Casa Judeţeană de Pensii a 
distribuit un număr de 4582 de 
bilete de tratament în anul 
2016. 

 

4.Optimizarea 
expertizării 

medicale prin 
creşterea calităţii 

expertizării 

Casa 
Judeţeană de 

Pensii 

Serviciul 
Expertiză 
Medicală 

2016 

În anul 2016  s-au expertizat un 
număr de 13527 de persoane în 
vederea încadrării într-un grad de 
invaliditate, după caz. 

 

3 

COOPERARE CU 
AUTORITĂŢILE 
CENTRALE ŞI 

LOCALE 

Casa 
Judeţeană de 

Pensii 

Conducerea 
C.J.P. 

Purtător de 
cuvânt 

Permanent 



 

 

 

 

 

 

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE AL C.J.P. – 2016 
 

 
 În cursul anului 2016, la nivelul Casei Judeţene de Pensii Satu 

Mare,  s-au constatat următoarele obiective realizate:  

- Au fost soluţionate un număr de 9971 de cereri privind stabilirea 

drepturilor de pensie, cereri privind modificările drepturilor la 

pensie, treceri din oficiu în pensie de limită de vârstă din pensie 

de invaliditate, pensie anticipată sau anticipată parţială.  

- Au fost soluţionate  1121 de solicitări de stagii care au fost trimise 

la alte case teritoriale de pensii.  

- În cursul anului 2016 s-au încheiat un număr de  688 contracte de 

asigurare. 

RESPECTIV CU 
ORGANISMELE 
MASS MEDIA 

 
Întărirea 

capacităţii 
instituţionale prin 
-transparenţa în 
relaţia cu mass 

media 
-colaborarea cu 

Instituţia 
Prefectului, 

primăriile din judeţ 
şi alte instituţii ale 

administraţiei 
locale cu care CJP 

are tangenţă 

 -În ceea ce priveşte întărirea 

capacităţii instituţionale, Casa 
Judeţeană de Pensii a manifestat 
transparenţă în relaţia cu 
Instituţia Prefectului şi Casa 
Naţională de Pensii Publice prin 
comunicări statistice periodice  
concretizate într-un număr de 88 
de raportări lunare şi 
săptămânale. De asemenea s-a 
colaborat cu Casa Judeţeană de 
Sănătate, cu DGASPC şi cu alte 
instituţii din judeţ, inclusiv cu 
primăriile.  
 Transparenţa în relaţia cu mass 
media s-a evidenţiat în 46 de 
articole, comunicate de presă şi 
apariţii în mass-media scrisă şi 
audio-vizuală. 
 



- De asemenea, s-au eliberat 7351 de adeverinţe privind stagiul de 

cotizare, la solicitarea asiguraţilor şi angaja torilor.     

- S-au încasat venituri din: 

• contribuţii pentru asigurări sociale (contracte de asigurări 

sociale)  în valoare de: 1.985.013  lei;  

• comisioane stagii de cotizare: 58.207,54 lei;  

• bilete de tratament: 1.666.588,25 lei;  

• recuperări debite din pensi i: 423.766,90 lei;  

- În anul 2016 raportare s-au soluţionat un număr de 3.413 cereri de 

ajutoare de deces, în valoare de: 9.004.942  lei.  

- Plăţile privind cheltuielile materiale cu bunurile ş i serviciile, pe 

anul 2016 sunt:  

• 5.592.069,51 lei (Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat);  

• 18.412,64 lei (Sistemul de Asigurare pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale)  

- În anul 2016  au fost repartizate 4582 bilete de tratament de 

către CNPP.  

- Au fost înregistrate 189 litigii în care Casa Judeţeană de Pensii 

Satu Mare este  parte.  

- În anul 2016 s-au acordat 934 răspunsuri la solicitările statelor 

membre privind recunoaşterea vechimilor realizate în Romania  şi 

au fost emise 481 decizii privind pensiile comunitare.  

- În aplicarea măsurilor de executare silită  a debitelor rezultate 

din prestaţii sociale s-au emis  un număr de  265 somaţii  precum şi 

un  număr de  172 popriri.  

           

- În ceea ce priveşte comunicarea cu beneficiarii sistemului public 

de pensii şi cu instituţiile cu care Casa Judeţeană de Pen sii Satu 

Mare are tangenţă   s-au  efectuat, înregistrat şi soluţionat:  



• 862 audienţe, 23 petiţii; 46 articole, comunicate de presă şi 

apariţii în mass-media scrisă şi audiovizuală privind 

problematica Casei Judeţene de Pensii Satu Mare;   

• s-au întocmit 88 raportări şi situaţii periodice transmise către 

structurile din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice şi 

Instituţia Prefectului.  

  În anul 2016 s-au expertizat un număr  de 13.527 de persoane, 

în cadrul Compartimentului de Expertiză  Medicală, din cadrul  

Casei Judeţene de Pensii Satu Mare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

Prenume/nume Functia Semnatura        Data 

Mihaela Loredana Ilie Inspector superior    12.01.2017 

 

Compartiment Comunicare  

Str. V. Lucaciu 4-6, Satu Mare Tel:0261-706829, fax:0261-706828 

e-mail:cjpsm@datec.ro,www.cjpsatumare.datec.ro                       

mailto:cjpsm@datec.ro
http://www.cjpsatumare.datec.ro/

