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Nr. 

crt. 
ACŢIUNEA 

ENTITATEA 

IMPLICATĂ 

ÎN 

REALIZARE 

REALIZĂRI AN 2018   

1 

Creşterea  

indemnizaţiei 

sociale pentru 

pensionari (aşa 

numita pensie 

socială minim 

garantată) de la 

520 de lei  la  

640 de lei. 

 

C.N.P.P.  

C.J.P. SATU 

MARE 
În judeţul  Satu Mare un număr de 

22845 de persoane beneficiază de  

indemnizaţie socială pentru pensionari. 

2 

Creşterea valorii 

punctului de 

pensie de la 1000 

la 1100 de lei. 

C.N.P.P. 

C.J.P SATU 

MARE 

Conform aceluiaşi program de 

guvernare a crescut  valoarea punctului 

de pensie de la 1 iulie 2018 la un 

număr de 79884 pensionari.  
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3 

Aplicarea 

modificărilor 

legislative în 

domeniul 

pensiilor. 

 

C.N.P.P.  

C.J.P. 

 SATU MARE 

Aplicarea modificărilor legislative la 

intrarea în vigoare a acestora reprezintă 

o prioritate. 

4 

Îmbunătăţirea 

gradului de 

soluţionare a 

cererilor de 

stabilire a 

drepturilor de 

pensie 

înregistrate, a 

cererilor de 

modificare a 

drepturilor de 

pensie respectiv 

a transformărilor 

din oficiu.  

 

 

C.J.P. 

SATU MARE 

În cursul anului 2018, la nivelul Casei 

Judeţene de Pensii Satu Mare au fost 

soluţionate un număr de:  

• 3705  cereri privind stabilirea 

drepturilor  de pensie 

• 3867  cereri privind modificările 

drepturilor de pensie, respectiv un 

număr de 

• 2715  transformări din oficiu în 

pensie pentru limită de vârstă, din 

pensie de invaliditate, pensie 

anticipată sau anticipată parţială. 
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5 

 

Crearea 

premiselor 

pentru 

valorificarea 

biletelor de 

tratament. 

 

C.J.P. 

 Satu Mare 

 

Pe parcursul anului 2018, Casa 

Judeţeană de Pensii Satu Mare a 

valorificat un număr  3489 bilete de 

tratament, dintre acestea 533 fiind 

gratuite. Gradul de valorificare al 

acestora a fost de 92,50%. 

 

6 

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 

C.J.P. 

 Satu Mare 

 

 

În anul 2018 s-au acordat un număr de 

• 551 răspunsuri la solicitările statelor 

membre şi  

• un număr de 439 de decizii de 

pensii comunitare.  

Cele mai multe solicitări în materia 

prestaţiilor sociale de tipul pensiilor 

comunitare provin din ţări precum 

Germania şi Ungaria.     
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pensiilor.  

7 

Acordarea de 

prestaţii în cazul 

decesului 

pensionarului, 

asiguratului sau 

al unui membru 

de familie al 

acestora, 

conform legii, 

prin soluţionarea 

cererilor de 

ajutor de deces. 

 

C.J.P. 

 Satu Mare 

 

     Începând cu anul 2018, ajutorul de 

deces s-a acordat prin Casa Judeţeană 

de Pensii şi în cazul  decesului 

salariaţilor.  

     Astfel că, în anul 2018 s-au plătit un 

număr de 272 de ajutoare de deces 

acordate în cazul decesului salariaţilor. 

Valoarea totală cumulată a acestora la 

12 luni a fost de 901.049 lei.  

    De asemenea,  s-au plătit  un număr 

de 3575 de ajutoare de deces acordate 

în cazul decesului pensionarilor  în 

valoare de 14.505.281 lei.        

8 

Creşterea 

cuantumului de 

venituri la 

Bugetul 

Asigurărilor 

Sociale.                               

 

C.J.P. 

 Satu Mare 

        

      În cele 12 luni ale anului 2018, s-

au încasat venituri din: 

 

• contribuţii pentru asigurări sociale 

referitoare la contracte de asigurări 

sociale încheiate pe Legea 

263/2010,  valoare acestora fiind 

totalizată la suma de: 2.400.594,47 

lei; 
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• contribuţii pentru asigurări sociale 

provenite din contracte de asigurări 

sociale încheiate pe Legea  

nr.186/2016, suma totală  în cazul 

acestora fiind  de: 663.985 lei; 

 

• valorificarea biletelor de tratament: 

1.508.502_lei; 

 

• urmărirea şi încasarea debitelor din 

pensii, respectiv 327.184 de lei. 

9 

Optimizarea 

expertizării 

medicale prin 

creşterea calităţii 

expertizării. 

C.J.P. 

 Satu Mare 

 

   În anul 2018 s-au expertizat un 

număr de 15.607 persoane care s-au 

adresat Comisiei de Expertiză Medicală 

din cadrul Casei Judeţene de Pensii, în 

vederea stabilirii capacităţii de muncă 

şi a încadrării într-un grad de 

invaliditate, în funcţie de caz. 

10 

Întărirea 

capacităţii 

instituţionale 

prin 

transparenţa în 

relaţia cu mass-

media; 

C.J.P. 

 Satu Mare 

 

   În ceea ce priveşte întărirea 

capacităţii instituţionale, Casa 

Judeţeană de Pensii Satu Mare a 

manifestat transparenţă în relaţia cu 

Instituţia Prefectului şi Casa Naţională 

de Pensii prin comunicări statistice 

periodice concretizate într-un număr de  
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colaborarea cu 

Instituţia 

Prefectului, 

primăriile din 

judeţ şi alte 

instituţii ale 

administraţiei 

locale cu care 

Casa Judeţeană 

de Pensii Satu 

Mare are 

tangenţă. 

68 de raportări, lunare, săptămânale şi 

trimestriale, prin prezentări de cazuri 

Comisiei Centrale de Contestaţii 

concretizate într-un număr de 373 de 

note  de prezentare ale dosarelor de 

pensie. De asemenea, s-a colaborat cu 

Casa Judeţeană de Asigurări de 

Sănătate, cu DGASPC, cu Avocatul 

Poporului, în soluţionarea de cazuri 

specifice. De asemenea s-a colaborat şi 

cu alte instituţii din judeţ, inclusiv cu 

primăriile.  

   Instituţia a manifestat transparenţă şi 

în relaţia cu mass-media, scrisă şi 

audiovizuală, evidenţiată în 60 de 

informări de presă şi apariţii în presă 

locală, scrisă şi  audio-vizuală. 


