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                                                                                                                        CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII GORJ 

Nesecret 
                     

 
    Nr. 7864/20.02.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018 
 
 
 
 
 
 

Casa Judeţeană de Pensii Gorj este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat în 
subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice - CNPP, fiind investită cu personalitate juridică.  
 
Instituţia  asigură  aplicarea unitară a legislaţiei  din domeniul pensiilor, a accidentelor de 
muncă şi bolilor profesionale şi a prestaţiilor internaţionale. 
 
Activitatea instituţiei are ca obiectiv general asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, 
transparent, eficient şi imparţial în interesul cetăţeanului. 
 
Conducerea Casei Judeţene de Pensii Gorj a fost asigurată de:  
 
Director executiv – Ioana TĂLĂU   
Director executiv adjunct - Direcţia economică, evidenţă contribuabili – Valentin STEGĂROIU 
Director executiv adjunct - Direcţia stabiliri şi plăţi prestaţii – Daniela NEGOIŢĂ HOLDON 
 
Activitatea Casei Judeţene de Pensii Gorj este structurată astfel: 

- Compartimente funcţionale aflate în subordinea directorului executiv; 
- Direcţia economică, evidenţă contribuabili; 
- Direcţia stabiliri şi plaţi prestaţii. 

 
 
 



 2 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE COMPARTIMENTELE FUNCŢIONALE AFLATE ÎN SUBORDINEA 
DIRECTORULUI EXECUTIV 
 
Compartimentul Audit 
 
Sprijină îndeplinirea obiectivelor casei teritoriale de pensii, printr-o abordare sistematică şi 
metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere 
bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării. 
 
Planul de audit intern pentru anul 2018 a fost întocmit de către auditorul intern în baza planului 
strategic,  a respectat structura standard şi a fost aprobat de către directorul executiv al C.J.P. 
Gorj. 
 
Planul de audit pe anul 2018 a cuprins șase misiuni de audit, în următoarele domenii de 
activitate:  
- achiziţii publice: ”Verificarea activităţii privind achiziţiile publice”; 
- plăţi prestaţii: ”Verificarea activităţii de plăţi prestaţii”; 
- financiar contabilitate: ”Verificarea activităţii financiar contabile”;  
- sistemului de prevenire a corupţiei: ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul 
ministerului şi instituţiilor din subordinea/sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale”;  
- sistemul informatic:”Auditarea sistemului informatic”; 
- pensia de invaliditate de gradul III: ”Verificarea modului de acordare a pensiei de invaliditate 
de grad III”. 
 
În cursul anului 2018, la solicitarea directorului executiv, a fost realizată o misiune de audit ad-
hoc privind verificarea modului de gestionare a biletelor de tratament. 
  
Pe timpul efectuării misiunilor de audit public intern nu au fost constatate încălcări ale 
legislaţiei în domeniile respective. 
 
 
Compartimentul Resurse umane şi Comunicare 
 
a) Resurse umane  

 

Asigură evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, organizează 
concursurile de recrutare/promovare şi gestionează dosarele personale pentru un număr de 46 
de funcţionari publici şi 7 personal contractual. 
 
În anul 2018 a fost organizat şi susţinut un examen de promovare în grad profesional superior 
pentru un funcţionar public din cadrul Serviciului plăţi prestaţii şi pensii internaţionale, precum 
şi două examene de promovare în clasă, după cum urmează: 

- un funcţionar public din cadrul Serviciului financiar contabilitate şi evidenţă contribuabili 
a fost promovat din clasa III în clasa I; 

- un funcţionar public din cadrul Compartimentului relaţii cu publicul a fost promovat din 
clasa III în clasa I.  

 
În vederea aplicării prevederilor Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice au fost emise acte administrative pentru toţi salariaţii instituţiei privind 
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majorarea drepturilor salariale începând cu data de 01.01.2018 şi acordarea sporului pentru  
condiţii vătămătoare şi periculoase începând cu data de 01.12.2018. A fost emis un act 
administrativ de avansare din gradaţia 4 în gradaţia 5 pentru un funcţionar public din cadrul 
Compartimentului informatică. 
 
Pe perioada de raportare instituţia noastră a înregistrat o pensionare pentru un funcţionar 
public din cadrul Serviciului stabiliri prestaţii şi pensii internaţionale.  
 
Au fost ocupate prin transfer două posturi, unul la Serviciul plăţi prestaţii şi pensii 
internaţionale şi unul la Serviciul financiar contabilitate şi evidenţă contribuabili. 
La sfârşitul anului 2018 înregistram două funcţii publice vacante, din care o funcţie publică de 
execuţie pentru care s-a demarat procedura de recrutare în baza Memorandumului privind 
implementarea Sistemului  Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) şi una de 
conducere pentru care a fost emis act administrativ pentru exercitarea cu caracter temporar a 
unei funcţii publice de conducere. 
 
Răspunzând cerinţelor de pregătire profesională, cei doi asistenţi din cadrul Compartimentului 
expertiză medicală au urmat în cursul anului 2018 programul de perfecţionare „Eficienţa în 
comunicarea interpersonală şi dezvoltarea personală”, conform planului de perfecţionare 
elaborat de către CNPP pentru anul 2018, iar un funcţionar public a susţinut examenul şi a 
obţinut Certificatul privind Sistemul European de Conturi. 
   
b) Comunicare 
 
Activitatea de comunicare se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte 
transparenţa şi buna colaborare cu petiţionarii reliefată prin următoarele activităţii întreprinse 
în anul 2018, astfel: 
 

Domenii de interes Nr. 

Petiţii referitoare la pensii 2.010 

Petiţii referitoare la stagii de cotizare 0 

Petiţii referitoare la alte drepturi de asigurări 
sociale 

52 

Petiţii referitoare la aplicarea legilor speciale 30 

Alte categorii de petiţii 72 

Total petiţii 2.164 

 
Compartimentul Juridic şi executare silită 

 
Obiectivul principal al acestui compartiment presupune reprezentarea intereselor Casei 
Judeţene de Pensii Gorj în faţa instanţelor competente a judeca litigiile de asigurări sociale, de 
contencios administrativ, civile, penale, litigiile cu privire la procedura de executare silită şi 
contestaţiile împotriva măsurilor de executare silită la judecata acestora în primă instanţă sau 
în căi de atac. De asemenea, compartimentul juridic are ca atribuţii şi recuperarea prejudiciilor 
constatate la nivelul instituţiei, prin promovarea acţiunilor în instanţa de judecată, după caz. 
 
a) Activitatea juridică 
 
Situaţia litigiilor la finalul anului 2018 este următoarea: 
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Explicaţii 2018 

Număr total litigii înregistrate în 2018, din care: 558 

- soluţionate, din care: 324 

- favorabil 170 

- nefavorabil 154 

Avizarea adreselor executorilor judecătoreşti, în ceea ce 
priveşte stabilirea cotelor reţinerilor din drepturile de 
pensie, conform Codului de Procedura Civilă. 

6.842 

 
De menţionat, că peste 95% din litigii au ca principală cauză grupele de muncă, recunoaşterea 
perioadelor în condiţii superioare de muncă, precum şi valorificarea la calculul pensiei a 
veniturilor obţinute în acord global.  
 
În ceea ce priveşte litigiile privind valorificarea sumelor obţinute în acord global, prevederile 
art. 165, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aşa cum au fost 
detaliate în anexa nr. 15 la Normele de aplicare a acestei legii, sunt în sensul exceptării de la 
calculul punctajului mediu anual. 
 
b) Executarea silită  
 
In conformitate cu prevederile art.181, alin.(3) din Legea nr.263/2010 şi a Ordinului comun al 
Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 2424/1723/2018, 
dosarele aflate in executare silita au fost predate organelor fiscale competente.  
 
Astfel, Casa Judeţeană de Pensii Gorj, începând cu data de 01.01.2018, nu a mai avut 
competenţa legală privind executarea silită a debitorilor ce datorează creanţe rezultate din 
drepturi de pensie încasate necuvenit. 
 
In baza proceselor verbale de predare primire au fost predate un număr de 34 de dosare aflate 
în executare silită, pentru suma de 70.630 lei. 
 
Compartimentul expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă 
 
Are ca obiectiv principal evaluarea capacităţii de muncă în vederea  stabilirii incapacităţii 
adaptive a persoanelor cu diferite deficienţe datorate unor boli obişnuite, accidente obişnuite, 
boli profesionale şi accidente de muncă, realizate în baza examinărilor medicale, a explorărilor 
funcţionale, a investigaţiilor de laborator şi a investigaţiilor sociale. 
 
Activitatea a fost asigurată la nivelul celor trei cabinete medicale, cu menţiunea că un medic 
expert nu este salariatul instituţiei noastre, acesta desfăşurându-şi  activitate ca delegat de la  
Casa Judeţeană de Pensii Olt. 
 
Situaţia persoanelor încadrate într-un grad de invaliditate, la 31.12.2018 se prezintă astfel: 
 

Indicatori  

Nr. total de pensionari de invaliditate rămaşi în evidenţă la 31.12.2017 11.107 

Nr. cazuri noi de pensionari de invaliditate - 01.01.2018-31.12.2018 1.183 

Nr. cazuri pensionari de invaliditate scoşi din evidenţă -01.01.2018-
31.12.2018 

1.484 
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Nr. total de pensionari de invaliditate rămaşi în evidenţă la 31.12.2018, 
din care: 

- revizuibili, total, din care: 
- gradul I 
- gradul II 
- gradul III 

- nerevizuibili, total, din care: 
- gradul I 
- gradul II 

            - gradul III 

 
10.806 
9.321 

418 
3.756 
5.147 
1.485 

274 
539 
672 

 
Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale 
 
Activitatea principală a compartimentului este reprezentată de: 

- monitorizarea legislaţiei şi consilierea angajatorilor în vederea prevenirii accidentelor de 
muncă şi bolilor profesionale;  

- reabilitarea medicală şi socioprofesională, recuperarea capacităţii de muncă a 
asiguraţilor, victime ale accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale; 

- acordarea de prestaţii în bani pe termen lung şi scurt, sub formă de indemnizaţii şi alte 
ajutoare. 

   
Această activitate este strâns legată cu activitatea desfăşurată de direcţia de specialitate din 
cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj pentru accidentele de muncă şi cu cea a 
Direcţiei de Sănătate Publică Gorj pentru bolile profesionale. 
 
Situaţia privind accidentele de muncă şi boli profesionale confirmate în perioada 01.01.2018-
31.12.2018 în funcţie de tipul de risc, este redată mai jos: 
 
 

Tipuri de risc 2018 

Accidente de muncă soldate cu incapacitate temporară de 
muncă 

66 

Accidente de muncă soldate cu decese 9 

Accidente de muncă soldate cu invaliditate  0 

Boli profesionale 26 

 
 
Situaţia prestaţiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat - sistem accidente de 
muncă şi boli profesionale, în anul 2018, se prezintă astfel: 
                                                                                      
                                                                                                                   - lei - 

Indicator Nr. 
cazuri 

Sume 

Despăgubiri în caz de deces 5 75.616 

Compensaţii pentru atingerea integrităţii 14 96.976 

Indemnizaţii de incapacitate de muncă cauzată de 
accident de muncă sau boală profesională 

68 297.603 

Prestaţii medicale privind spitalizarea în caz de 
accident de muncă sau boală profesională 

84 142.441 
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Pensii ca urmare a accidentelor de muncă şi bolilor 
profesionale  

279/luna 2.252.452 

 
De asemenea, lunar sunt consiliate societăţi comerciale din diferite sectoare de activitate 
pentru care sunt întocmite tablouri de prevenire, pe posturi de lucru. 
 
DIRECŢIA ECONOMICĂ, EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI 
 
Direcţia economică, evidenţă contribuabili este structurată astfel: 

- Serviciul financiar contabilitate şi evidenţă contribuabili; 
- Compartiment informatică; 
- Compartiment gestiune bilete de tratament; 
- Compartiment arhivă şi administrativ; 
- Compartiment achiziţii publice. 

 
Direcţia  economică, evidenţă contribuabili are ca obiectiv general gestionarea eficientă a 
resurselor alocate sistemului public de pensii şi sistemului de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, administrarea registrului asiguraţilor şi pensionarilor sistemului 
public de pensii, atragerea în sistem de noi asiguraţi,  monitorizarea funcţionări subsistemului 
informatic la nivelul casei teritoriale de pensii şi respectarea standardelor de exploatare 
stabilite de CNPP, primirea şi distribuirea biletelor de tratament balnear prin sistemul gestionat 
de CNPP, gestionarea fondului arhivistic al instituţiei precum şi organizarea activităţii privind 
achiziţiile publice. 
 
Serviciul financiar contabilitate şi evidenţă contribuabili 
 
Obiectivul principal îl constituie asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului public de 
pensii şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale,  administrarea 
registrului asiguraţilor şi pensionarilor sistemului public de pensii şi atragerea în sistem de noi 
asiguraţi. 
  
a) Activitatea financiar contabilă 
 
Asigură dimensionarea corectă a necesarului lunar de fonduri solicitat la CNPP pentru plata 

tuturor prestaţiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul de stat şi 

analizează periodic cheltuielile de funcţionare în vederea identificării soluţiilor de reducere a 
acestora, în situaţiile în care este posibil. 
 
În sinteză, pe bugete, execuţia bugetară la data de 31.12.2018 se prezintă, astfel: 
                                                                  
- Bugetul de asigurări sociale de stat - sistem pensii       
 - lei - 

Detaliere cheltuieli 2018 

Total cheltuieli, din care: 1.141.511.121 

- cheltuieli cu pensiile 1.129.902.341 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 7.387.499 

- taxe pentru transmiterea drepturilor de pensii 6.909.751 

- achiziţii publice 477.748 

Cheltuieli cu personalul 4.178.739 
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Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate) 42.542 

Cheltuieli de capital 0 

 
Se observă că din totalul cheltuielilor, cheltuielile cu pensiile şi transmiterea acestora este de 
99,59%. 
  
- Bugetul de asigurări sociale de stat - sistem accidente de muncă şi boli profesionale       
 - lei - 

Detaliere cheltuieli 2018 

Total cheltuieli, din care: 3.007.172 

Cheltuieli cu asistenţa socială, din care: 2.865.488 

- cheltuieli cu pensiile 2.252.846 

- cheltuieli privind asistenţa socială în caz de 
accidente de muncă şi boli profesionale  

612.642 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 24.593 

- taxe pentru transmiterea drepturilor de pensii 15.435 

- achiziţii publice 9.158 

Cheltuieli cu personalul 117.091 

 
- Bugetul de stat  
                                                                                               - lei - 

Detaliere cheltuieli 2018 

Total cheltuieli, din care: 111.048.618 

- cheltuieli cu pensiile 110.169.831 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 878.787 

- taxe pentru transmiterea drepturilor de pensii 878.787 

Cheltuieli cu personalul - 

Cheltuieli de capital - 

 
Cele două secţiuni, bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat – sistem accidente de 
muncă şi boli profesionale, cuprind în exclusivitate cheltuielile cu pensii, indemnizaţii legi 
speciale şi alte prestaţii sociale. 
 
b) Activitatea evidenţă contribuabili   
 
Asigură înregistrarea, administrarea şi evidenţa contribuabililor persoane juridice şi fizice la 
sistemul public de pensii. 
 
 
b1. Registrul angajatorilor 
 
La sfârşitul anului 2018, Casa Judeţeană de Pensii Gorj administra un număr de 5.899 angajatori 
cu 72.132 angajaţi, în creştere faţă de anul 2017 cu 3,06% pentru angajatori şi cu 1,32% pentru 
angajaţi, situaţia prezentându-se astfel: 
 

Indicatori 31.12.2017 31.12.2018 - % - 

Nr. angajatori aflaţi în evidenţă 5.724 5.899 103,06 

Nr. angajaţi, din care: 
- condiţii speciale 

71.191 
430 

72.132 
214 

101,32 
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- condiţii deosebite 
- condiţii normale 

7.538 
63.223 

7.454 
64.464 

 
Numărul angajaţilor aflaţi în evidenţa noastră la 31.12.2018 este limitat numai la acei care îşi 
desfăşoară activitatea la angajatori care îşi au sediul social pe raza judeţului Gorj, aceasta 
deoarece nu există în evidenţa noastră acei angajaţi, care, deşi îşi desfăşoară activitatea în 
judeţul nostru, se află în evidenţa judeţului unde îşi are sediul social angajatorul în cauză, şi 
invers(exemplu: Hidroconstrucţia, Hidroelectrica, Romsilva, băncile comercicale, CEO, ş.a).  
 
b2. Grupele superioare de muncă 
 

b2.1- condiţii speciale  
Locurile de muncă în condiţii speciale sunt prevăzute la art. 30 din Legea nr. 263/2010, 
respectiv: 
- unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% 
din timpul normal de muncă în luna respectivă; 
- activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, 
zonele I şi II de expunere la radiaţii; 
- aviaţia civilă, pentru personalul navigant; 
- activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3; 
- activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4. 
 
 

b2.2- condiţii deosebite   
 
Încadrarea în condiţii deosebite a unor locuri de muncă se face pe baza criteriilor şi 
metodologiei prevăzute de H.G. nr.1014/2015, privind metodologia de reînnoire a avizelor de 
încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. 
 
Astfel, potrivit acestui act normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2016, avizele de încadrare 
a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2015 
inclusiv, pot fi reînnoite potrivit noii  metodologii stabilite de respectivul act normativ şi se 
aplică numai angajatorilor care deţineau la data de 31 decembrie 2015 avizul de încadrare a 
locurilor de muncă în condiţii deosebite, reînnoite, şi care nu au realizat până la această dată 
măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă a acestor locuri de muncă. 
 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 89/2018, avizele de încadrare a locurilor de munca în 
condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate a fost data de 31.12.2018, se menţin până la 
data de 31.12.2019, dată până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de 
muncă. 
 
Pentru anul 2018, la nivelul judeţului Gorj, beneficiază de încadrare a unor locuri de muncă în 
condiţii deosebite, următorii agenţi economici: 
 

Agent economic Emitent aviz Nr. pers. 
declarate cu 

activitate 
desfăşurată în 

condiţii 
deosebite de 
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muncă 

Direcţia Sanitar Veterinară  CNCAN* 79 

Complexul Energetic Oltenia ITM** 7.280 

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi   MAI*** 21 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj   MAI*** 6 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu CNCAN 51 

Spitalul Orăşenesc Motru CNCAN 12 

Spitalul Rovinari CNCAN 5 

Spitalul de Urgenţă Tg-Cărbuneşti CNCAN - 

TOTAL  7.454 
*Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare 
**Inspectoratul Teritorial de Muncă 
*** Ministerul Afacerilor Interne 

 
Numărul angajaţilor aflaţi în evidenţa noastră la 31.12.2018 care desfăşoară activitate în 
condiţii deosebite de muncă este limitat numai la acei care îşi desfăşoară activitatea la 
angajatori care îşi au sediul social pe raza judeţului Gorj.  
 
Aşa cum am arătat mai sus şi în cazul acestor categorii profesionale numărul de angajaţi care îşi 
desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă este limitat numai la acei angajatori care 
îşi au sediul social pe raza judeţului Gorj.  
 
b3. Declaraţii rectificative 
 
Potrivit H.G. nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de 
gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit 
şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", pentru perioadele cuprinse până la data de 
31.12.2010, în situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor nominale, indiferent 
de motivele care au cauzat producerea acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se 
determină stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, angajatorii, precum şi 
instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomeri au obligaţia să depună o 
declaraţie rectificativă privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către 
bugetul asigurărilor sociale de stat, denumită în continuare declaraţie rectificativă, la casa 
teritorială de pensii unde a fost depusă şi declaraţia nominală pe care o modifică. 
 
Casa Judeţeană de Pensii Gorj, ca urmare a aplicării unor hotărâri judecătoreşti prin care unii 
salariaţi au câştigat încadrării în condiţii superioare de muncă, altora le-a fost recunoscută 
vechimea în muncă (muncă la negru) sau şi-au reconstituit stagiul de cotizare ca urmare a cnp-
ului greşit, a preluat în sistem un număr de 878 declaraţii nominale rectificative, pentru 
perioada anterioară datei de 01.01.2011.   
 
b4. Contracte de asigurare socială 
 

b4.1- Contracte de asigurare socială încheiate în baza Legii nr. 263/2010 
 
La data de 31.12.2018, la nivelul judeţului Gorj, erau în vigoare un număr de 861  de contracte 
de asigurare socială, pentru care au fost încasate venituri din contribuţii sociale în sumă de 
4.807.379 lei.  
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Numărul de contracte de asigurări sociale  a scăzut, datorită majorării cuantumului contribuţiei 
minime de asigurare socială datorate, respectiv de la 288 lei pentru decembrie 2017 la 364 lei 
ianuarie 2018 si 475 lei din aprilie 2018, precum şi a modificărilor legislative în ceea ce priveşte 
valorificarea perioadei contributive(numai pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă). 
 

b4.2- Contracte de asigurare socială încheiate în baza Legii nr. 186/2016 
 
Până la data de 31.12.2018, la nivelul judeţului Gorj, au fost încheiate un număr de 485 de 
contracte de asigurare socială privind asigurarea unor categorii de persoane în sistemul public, 
pentru care au fost înregistrate încasări de 2.489.022 lei. 
 
Perioada asigurată a fost cuprinsă între o lună şi cinci ani, în funcţie de solicitările fiecărui 
asigurat iar plata acestor contribuţii datorate s-a efectuat într-o singură tranşă, deşi legea 
prevedea posibilitatea achitării în mai multe tranşe lunare, fără însă a depăşii termenul limită, 
31.12.2018. 
 
b5. Stagii de cotizare 
 
Situaţia privind adeverinţele privind certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul 
public, se prezintă astfel: 
 

An Nr. adeverinţe privind certificarea stagiului de cotizare realizat în 
sistemul public, emise: 

Total din care: 

 Emise de CJP 
Gorj 

Solicitate de 
către CJP Gorj 
altor CJP-uri 

Emise de către CJP 
Gorj la solicitarea 
altor CJP-uri 

2018 14.007 3.469 8.546 1.992 

 
 
b6. Munca sezonieră în Germania 

 
Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, Regulamentele Consiliului (CEE) nr. 
1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor 
independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi nr. 
574/72 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71, au 
devenit direct aplicabile în România, în relaţiile acesteia cu celelalte state membre ale Uniunii 
Europene. 
 
Conform anexelor Regulamentului nr. 574/72 (2, 4 şi 10), începând cu data de 1 ianuarie 2007, 
CNPAS şi ulterior CNPP, a fost desemnată drept instituţie competentă pentru aplicarea 
dispoziţiilor Titlului II al Regulamentului 1408/71 care stabileşte regulile de determinare a 
legislaţiei aplicabile în cazul lucrătorilor migranţi şi organism de legătură pentru stabilirea 
pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor anticipate şi anticipate parţiale, pensiilor de 
invaliditate, pensiilor de urmaş, acordarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de 
muncă determinată de boli profesionale şi accidente de muncă, acordarea prestaţiilor în natură 
în caz de boală profesională şi accident de muncă, acordarea ajutoarelor de deces. 
 
În acest context, s-a convenit cu Ministerul Federal al Muncii şi Problemelor Sociale al Republicii 
Federale Germania şi cu Oficiul German de Legătură privind Asigurările de Sănătate în 
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Străinătate din Republica Federală Germania, în cadrul unei reuniuni ce a avut loc la Bucureşti, 
în perioada 11-13 octombrie 2006, utilizarea unilaterală a unui document prin intermediul 
căruia instituţiile din România să ateste faptul că persoanele interesate, care urmează să 
desfăşoare activitate sezonieră pe teritoriul Germaniei, nu sunt asigurate în sistemul de 
securitate socială din România. 
 
Persoana interesată adresează o cerere casei de pensii competente şi o copie după actul de 
identitate, valabil la data depunerii cererii, iar prin cererea respectivă, făcută în nume propriu, 
persoana interesată declară, pe proprie răspundere, fără autentificare notarială, că nu este 
asigurată în sistemul de securitate socială din România. Cu toate acestea, Casa Judeţeană de 
Pensii Gorj procedează la verificarea situaţiei în baza naţională de evidenţa în scopul evitării 
emiterii unor posibile documente „nereale”.  
 
Pentru această activitate, în anul 2018, Casa Judeţeană de Pensii Gorj, a emis un număr de 
5.276 de negaţii pentru muncă sezonieră în Germania. 
 
b7. Conturi online 
 
Conform proiectului "Servicii publice online destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai 
sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale", 
asiguraţii sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor 
profesionale îşi pot deschide pe portalul www.cnpp.ro un cont online. 
 
Printre beneficiile unui cont enumerăm: 
 acces complet la serviciile electronice oferite de Casa Naţională de Pensii Publice; 
 notificare online cu privire la evenimentele referitoare la propria persoană; 
 acces gratuit la informaţii dedicate asiguratului în cauză. 

 
Până la data de raportare au fost activate de către instituţia noastră 675 conturi online, din 
care în anul 2018, 323, în creştere cu circa  17,45% faţă de 2017(275 conturi).  
 
Compartimentul informatică 
 
In cadrul  instituţiei,  activitatea acestui compartiment, are un rol  foarte  important în 
gestionarea  bazelor de date specifice instituţiei. Au fost realizate in principal, următoarele 
activităţi: 
 
- monitorizarea funcţionări subsistemului informatic la nivelul casei teritoriale de pensii şi 
respectarea standardelor de exploatare stabilite de CNPP; 
 
- asigurarea asistenţei tehnice de specialitate, cu menţiunea că întreaga activitate a instituţiei 
se desfăşoară în exclusivitate prin aplicaţii informatice;  
  
- relaţionarea permanentă cu direcţia de specialitate din cadrul CNPP, precum şi cu alte 
instituţii cu atribuţii pe linia evidenţei populaţiei şi a evidenţei nominale a persoanelor 
asigurate şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat(MAI, ANAF); 
  
- actualizarea permanentă a bazelor de date în ceea ce priveşte preluarea, stabilirea şi punerea 
în plată a dosarelor de pensie, a datelor conţinute de declaraţia D112 precum şi a declaraţiilor 

http://www.cnpp.ro/
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rectificative depuse de angajatori privind stabilirea şi gestionarea evidenţei stagiului de 
cotizare; 
 
- întocmirea de rapoarte privind rezultatul împerecherilor de baze de date în ceea ce priveşte 
beneficiari de prestaţii sociale în vederea depistării la timp a incompatibilităţilor prevăzute de 
lege; 
- transmiterea bazelor de date conform protocoalelor încheiate cu instituţii care au ca obiect 
de activitate asistenţa socială; 
 
-  instalarea şi testarea versiunilor de aplicaţii informatice actualizate în funcţie de modificările 
legislative şi asigurarea securităţii bazelor de date;  
 
- analiza rezultatelor testării  şi comunicarea acestora. 
 
Compartimentul gestiune bilete de tratament 
 

În anul 2018 au fost repartizate, Casei Judetene de Pensii Gorj 3.162 bilete de tratament 
balnear pentru toate cele 19 serii, din care 1.173 pentru unităţile care se află în proprietatea 
Casei Naționale de Pensii Publice şi 1.989  pentru alţi operatori economici.  

La totalul de 3.162  bilete de tratament repartizate iniţial s-au mai suplimentat, la solicitarea 
instituţiei noastre, un număr de 245 bilete, dar totodată la solicitarea prestatorilor de servicii 
au fost şi retrase un numar de 38 bilete, ramânând pentru distribuire un total de 3.369 bilete, 
după cum urmează : 

Specificaţie Baze de 
tratament 

proprietate 
CNPP 

(TBRCM) 

Alţi 
prestatori 

Total Grad valorificare 
- % - 

TBRCM Alţi 
prestatori 

Total 

Nr. bilete de tratament 
repartizate 

1.197 2.172 3.369    

Nr. bilete de tratament 
valorificate 

1.015 2.072 3.087 81,80 95,40 91,63 

 
Valoarea totală a celor 3.087 bilete de tratament, distribuite de către CJP Gorj, achitată 
prestatorilor de servicii, s-a ridicat la 5.321.371 lei, iar contribuţia încasată de la pensionari a 
fost de 1.547.663 lei (29,08%).  
 
Menţionăm că din totalul biletelor de tratament distribuite, 425 de bilete de tratament au fost 
distribuite gratuit, reprezentând 13,77% din totalul numarului de bilete valorificate, iar 
valoarea achitată prestatorilor pentru acestea a fost de 734.263 lei. 
 
Situaţia biletelor de tratament repartizate si valorificate pe cele 19 serii ale anului 2018 se 
prezinta astfel: 

Seria Data 
serie 

Bilete 
repar-
tizate 

Supli-
mentari 

Total 
 

Bilete 
valorificate 

Grad 
valorificare 

1 20.02.2018 60 - 60 19 31,67 

2 06.03.2018 58 - 58 32 55,17 
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3 21.03.2018 58 - 58 29 50,00 

4 05.04.2018 60 2 62 30 48,39 

5 21.04.2018 62 - 62 62 100,00 

6 07.05.2018 73 - 73 72 98,63 

7 23.05.2018 74 - 74 62 83,78 

8 08.06.2018 261 - 261 247 94,64 

9 24.06.2018 244 27 271 269 99,26 

10 10.07.2018 245 43 288 288 100,00 

11 26.07.2018 238 20 258 257 99,61 

12 11.08.2018 231 38 269 269 100,00 

13 27.08.2018 219 29 248 248 100,00 

14  12.09.2018 241 14 255 251 98,43 

15 28.09.2018 210 13 223 222 99,55 

16 14.10.2018 210 15 225 225 100,00 

17 30.10.2018 207 20 227 226 99,56 

18 14.11.2018 210 22 232 226 97,41 

19 28.11.2018 163 2 165 53 32,12 

 T o t a l 3.124 245 3.369 3.087 91,63 

 
Majoritatea locurilor nevalorificate pentru staţiunile din proprietatea CNPP au fost pentru 
staţiunea Bala, unde am avut o medie de 30 locuri pe serie, iar ca măsură de creştere a gradului 
de valorificare a biletelor de tratament balnear pentru această staţiune s-a organizat de către 
instituţia noastră împreună cu D.G.A.S.P.C. Gorj trimiterea în lunile aprilie - mai a unui număr 
de 23 persoane instituţionalizate. Cu toate aceste demersuri întreprinse nu s-a reuşit 
valorificarea integrală a acestora. 
 
În primele şi ultimele serii, solicitările au fost mai puţine în majoritatea staţiunilor, prima serie 
a avut ca dată de intrare 20 februarie, iar ultima 28 noiembrie 2018. 
 
Cele mai solicitate staţiuni în anul 2018 au fost: Călimănești-Căciulata, Felix, Herculane, 
Govora, Olăneşti și bineînțeles în perioada de vară  Mangalia, Techirghiol, Eforie Nord, Saturn, 
Neptun. În perioada iunie – septembrie inclusiv staţiunea Bala a fost foarte solicitată. 
 
Distribuirea biletelor de tratament s-a efectuat cu respectarea Criteriilor de acordare a 
biletelor de tratament balnear, aprobate pentru anul 2018, prin aplicaţia informatică SPA.  
 
În anul 2018 Casa Judeţeană de Pensii Gorj a primit şi înregistrat 4.737 cereri pentru bilete de 
tratament balnear. 
 
Compartiment arhivă şi administrativ 
 
Având în vedere specificul activităţii instituţiei noastre, cea mai mare pondere a fondului 
arhivistic îl reprezintă dosarele active şi pasive de pensie, ocupând o suprafaţă de circa 450 mp 
distribuită în patru locaţii. 
 
Activitatea compartimentului se concretizează în arhivarea, păstrarea şi sistematizarea 
documentelor după criterii stabilite în prealabil conform Legii nr.16/1996, în asigurarea 
evidenţei dosarelor, emiterea copiilor şi certificatelor solicitate de către cetăţeni pentru 
dobândirea unor drepturi legitime. 
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Compartimentul achiziţii publice 
 
Obiectivul acestei activităţi constă în utilizarea fondurilor publice în ceea ce priveşte 
optimizarea cheltuielilor cu respectarea criteriilor de oportunitate şi eficienţă.  
 
Achiziţiile publice efectuate în anul 2018 se prezintă astfel: 
1. efectuate şi suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat – sistem pensii au fost de 
477.748 lei, din care: 

-          64.264 lei – furnituri de birou; 
     -            38.199 lei – încălzit, iluminat şi forţă motrică; 
     -              4.597 lei – apă, gunoi, salubritate; 

-          10.000 lei – carburanţi auto; 
-          81.276 lei – poşta, telefonie, administrare pagina web; 
-        149.638 lei – alte bunuri şi servicii (curăţenie, transport valori, servicii pază); 
-          52.850 lei – chirii; 
-            1.389 lei – asigurări auto; 
-            2.900 lei – alte cheltuieli cu bunuri şi servicii; 
-            8.269 lei – deplasări interne; 
-           64.366 lei – cheltuieli judiciare si extrajudiciare. 

 
2. efectuate şi suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat – sistem accidente de muncă şi 
boli profesionale au fost de 9.158 lei, din care: 

-             566 lei – furnituri de birou; 
-          3.550 lei – carburanţi auto; 
-          374 lei – poşta, telefonie, administrare pagina web; 
-           3.669 lei – alte bunuri şi servicii(cheltuieli mijloace de transport); 
-           716 lei – asigurări auto; 
-              283 lei – cheltuieli judiciare si extrajudiciare. 

 
Toate achiziţiile publice efectuate în anul 2018 au fost realizate prin cumpărare directă, de 
către compartimentul intern prin accesarea cataloagelor publicate în SEAP cu respectarea art.7, 
alin.5, din Legea nr.98/20016, prin care: “Autoritatea contractanta are dreptul de a achiziţiona 
direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimate a achiziţiei, fără TVA, este mai 
mică decât 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără 
TVA, este mai mică decât 450.200 lei” 
 
Achiziţiile publice au fost realizate pe baza referatelor de necesitate întocmite de 
compartimentele funcţionale din cadrul CJP Gorj, vizate de Directorul executiv adjunct 
economic din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii, al existenţei prevederilor bugetare 
şi a creditelor disponibile, şi aprobate de Directorul executiv. 
 
Conform prevederilor art.12 din HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice a fost elaborat programul anual al achiziţiilor 
publice pe anul 2018, pe baza referatului de necesitate centralizator cu bunuri, servicii şi 
lucrări grupate pe coduri CPV, întocmit în funcţie de referatele transmise de compartimentele 
funcţionale din cadrul CJP. Acest program a fost actualizat pe parcursul anului 2018 în funcţie 
de necesităţile obiective transmise de compartimentele din cadrul CJP şi de prevederile 
bugetare. 
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Activitatea de control financiar preventiv 
 
Este organizată la nivelul instituţiei noastre în conformitate cu prevederile OMFP nr. 923/2014, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi este exercitată de un număr de 6 
persoane în baza aprobărilor ordonatorului de credite. 
 
În anul 2018 totalul operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv a fost de 32.022, 
astfel: 

- pentru activitatea financiar-contabilă: 10.625 operaţiuni; 
- pentru activitatea stabilirii prestaţii: 13.259 operaţiuni; 
- pentru activitatea plăţi prestaţii: 8.138 operaţiuni.   

 
DIRECŢIA STABILIRI ŞI PLĂŢI PRESTAŢII 
 
Principalul obiectiv al acestei direcţii a fost îmbunătăţirea performanţelor activităţilor 
desfăşurate şi creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii. 
 
Direcţia stabiliri şi plăţi prestaţii este structurată astfel: 

- Serviciul stabiliri prestaţii şi pensii internaţionale;  
- Serviciul plăţi prestaţii; 
- Compartiment relaţii cu publicul. 

 
Pentru realizarea obiectivului propus s-au întreprins următoarele acţiuni: 
 
- informarea permanentă a personalului privind modificările legislative  din domeniul propriu de 
competenţă; 

- eficientizarea activităţii de soluţionare a cererilor de înscriere la pensie şi a altor drepturi 

care se acordă beneficiarilor prin reducerea numărului de cereri soluţionate peste termenul 
legal; 
 

- eficientizarea activităţii de plată a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale; 
 

- monitorizarea comportamentului funcţionarilor în relaţia cu beneficiarii, precum şi creşterea 

calităţii informaţiilor furnizate acestora în cadrul activităţii de relaţii cu publicul. 
 
Serviciul stabiliri prestaţii şi pensii internaţionale 
 

a) Pensii naţionale 
La 31.12.2018 se aflau în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Gorj  86.882 beneficiari, după 
cum urmează: 
 

Nr. beneficiari, aflaţi în evidenţele CJP Gorj, din care: 86.882 

 pensionari din sectorul de stat 77.953 

 beneficiari de legi speciale 5.545 

 pensionari comunitari 201 

 pensionari din sectorul agricol 3.183 

 
Pe categorii de pensii, din sectorul de stat, aflate în plată, situaţia se prezintă astfel: 
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Tipul pensiei Nr. 

Limită de vârstă 54.932 

Invaliditate gradul I 688 

Invaliditate gradul II 4.268 

Invaliditate gradul III 5.739 

Anticipată 307 

Anticipată parţial 1.351 

Urmaşi 10.662 

Ajutor social 6 

T O T A L 77.953 

 
În anul 2018 au fost înregistrate la instituţia noastră  cereri de înscriere şi recalculare pensii şi 
indemnizaţii, respectiv:  
 

Nr. 
crt. 

Tipuri de cereri înregistrate Înregis
trate 

Soluţion
ate 

Diferen
ta  

- % - 
solution

ate 

1. Cereri de înscrieri noi 5.434 5.182 252 95,36 

2. Cereri de recalculare a pensiilor 5.581 5.239 342 93,87 

3. Cereri de stabilire şi recalculare a 
drepturilor prevăzute de legi speciale 

30 23 7 76,67 

4. Cereri de acordare ajutor lunar soţului 
supravieţuitor prevăzut de Lege 578/2004 

4 4 0 100,00 

5. Recalculări Lege 192/2015 2.909 1.918 991 65,93 

6. Cereri de recalculare Lege 155/2016 29 29 0 100 

 Total cereri înregistrate 13.987 12.395 1592 88,62 

 

Facem menţiunea că, din 1.592 cereri înregistrate şi nesoluţionate, 358 cereri au fost 
înregistrate în luna decembrie, iar termenul legal de soluţionare este 45 de zile. 
  
Motivele pentru care nu s-a putut respecta termenul de soluţionare pentru celelalte cazuri au 
fost următoarele: 
 
- declaraţii nominale nedepuse sau depuse eronat de către angajatori; 
  
- dosarele care ar trebui recalculate conform Legii 192/2015 şi care au fost supuse unor 
recalculări după 01.01.2016 nu pot fi lucrate, aplicaţia informatică nepermiţând acest lucru 
până la data prezentului raport; 
 
- personal insuficient care să poată soluţiona integral atât cererile curente, cât şi lucrările 
suplimentare cauzate de Legea 192/2015; 
 
- actualizarea aplicaţiilor informatice nu ţine pasul cu multiplele modificări legislative, iar 
uneori o actualizare influenţează negativ anumite informaţii existente în baza de date ( 
aplicaţia pentru OUG 59/2017 şi Lege 221/2018); 
 
- funcţionarea greoaie a aplicaţiilor informatice existente care generează timpi mari de 
aşteptare în prelucrarea datelor. 
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Timpul util la pensie 
 
Timpul util la pensie realizat de foşti membrii C.A.P.(agricultori), în condiţiile reglementate de 
legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei 
de 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare. 
 
Prin timp util la pensie realizat de agricultori, se înţelege perioada în care foştii membri 
cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităţi agricole, potrivit prevederilor Legii 
nr. 4/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor 
agricole de producţie, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 
privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu 
modificările ulterioare. 
Timpul util la pensie realizat de agricultori se calculează în ani şi se determină prin raportarea 
volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care 
asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme 
planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea generală a 
cooperatorilor. Fracţiunile de an se neglijează. 
 
Pentru perioada de raportare au fost emise/confirmate un număr de 54  adeverinţe cu timpul 
util realizat de foşti membrii C.A.P. 
 
b) Pensii internaţionale  
 
Potrivit regulamentelor comunitare, pentru activitatea de securitate socială a lucrătorilor 
migranţi, Casa Judeţeană de Pensii Gorj poate avea calitatea de  instituţie de 
instrumentare(cererea este depusă în România cu vechimea realizată în alt Stat Membru, 
decizia de pensionare emisă în România, plată efectuată în România) sau de instituţie în 
cauză(cererea este depusă în alt Stat Membru, decizia de pensionare emisă în România, plată 
efectuată de statul român prin CITIBANK către Statul Membru respectiv) a cererilor pentru 
stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, pensie de invaliditate, pensie de urmaş 
şi ajutor de deces. 
 
În sinteză, în anul 2018, au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
 
b1. soluţionare cereri prin emitere de decizii: 

 

Nr. cereri pensii internaţionale, din care Înregistrate Soluţionate - %- 

nr. cereri soluţionate prin emiterea deciziei în situaţia 
în care CJP Gorj este instituţie în cauză(cererea este 
depusă în alt Stat Membru, decizia de pensionare 
emisă în România, plată efectuată de statul român 
prin CITIBANK către Statul Membru respectiv) 

7 5 71,42 

nr. cereri soluţionate prin emiterea deciziei în situaţia 
în care CJP Gorj este instituţie în 
instrumentare(cererea este depusă în România cu 
vechimea realizată în alt Stat Membru, decizia de 
pensionare emisă în România, plată efectuată în 
România) 

135 51 37,77 

T O T A L 142 56 39,43 
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b2. confirmări vechime 
 

nr. de solicitări de confirmare a perioadelor de 
asigurare din România(E205) 

28 22 78,57 

nr. de solicitări de confirmare a perioadelor de 
asigurare din străinătate(E205)  

2 2 100 

T O T A L 30 24 80 

 
Activitatea privind stabilirea drepturilor de pensii internaţionale se desfăşoară nu numai în 
judeţul nostru ci şi la nivel naţional cu întârziere, iar motivele cele mai frecvente sunt:  
 
- corespondenţa greoaie care se poartă cu instituţiile din străinătate(ex. instituţiile din Grecia 
si Austria de la care primim confirmări ale stagiului realizat ( E205Gr si E205At) cu mare 
întârziere - 1 -2 ani) ;  
 
- instituţiile similare din străinătate transmit solicitări fără să conţină informaţii privind 
perioadele şi/sau activităţile desfăşurate în România; 
 
- cererile primite spre soluţionare nu sunt însoţite de toate documentele necesare 
instrumentării cererii; 
- regulamentele comunitare şi acordurile internaţionale nu prevăd termene de soluţionare, 
comunicare, etc. 
 
- documente ilizibile trimise de institutiile similare din alte state membre; documente 
incomplete (lipsa file din carnetele de munca) sau fara certificarea de conformitate. 
 
Până la data de raportare au fost efectuate lunar un număr de 54 plăţi pensii prin CITIBANK 
către: State Membre UE: Austria- 4, Germania- 13, Grecia- 2, Italia- 5, Spania 18, Franta -1, 
Slovacia -1, Ungaria - 2, Cehia – 1 şi State Nonmembre UE: Canada-4 , SUA- 2 si Israel -1. 
 
La nivelul ţării noastre sunt încheiate acorduri internaţionale bilaterale în ceea ce priveşte 
coordonarea sistemelor de pensii cu următoarele State Nonmembre UE: Albania, Armenia, 
Belarus, Canada(Quebec), Coreea de Sud, Israel, Republica Macedonia, Republica Moldova, 
Peru, Federaţia Rusă, Ucraina, Turcia si Serbia. 
 
Permanent se studiază şi se analizează toate precizările referitoare la regulamentele 
comunitare şi la acordurile încheiate, astfel încât solicitările primite au fost şi sunt soluţionate 
în conformitate cu acestea. 
 
Serviciul plăţi prestaţii  
 
Obiectivul principal, al serviciului de plăţi prestaţii a fost asigurarea plăţii corecte şi la timp a 
drepturilor de pensii şi a indemnizaţiilor stabilite prin legi speciale, obiectiv atins în totalitate.  
 
Atribuţiile acestui compartiment constau în punerea în plată a pensiilor de asigurări sociale, 
indemnizaţiilor prevăzute prin legi speciale, a dosarelor de recalculare şi evaluare ca urmare a 
deciziilor emise de către compartimentul Stabiliri prestaţii şi pensii internaţionale. 
 
În anul 2018, activităţile desfăşurate de către compartimentul Plăţi prestaţii au fost 
următoarele:  
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Activitatea Nr. 
operaţiuni 

 punerea in plata a drepturilor iniţiale de pensie  5.182 

 modificări de drepturi  5.415 

 alte comunicări 13.928 

 înfiinţări popriri 3.252 

 sistări de popriri 1.689 

dosare de pensii şi indemnizaţii transferate în alte 
judeţe 

359 

dosare de pensii şi indemnizaţii preluate de la alte 
judeţe 

139 

formulare răspunsuri către executori  2.860 

emitere şi scadenţare certificate de viaţă şi procuri 93 

întocmire adeverinţe privind calitatea de pensionar 677 

acordare ajutoare de deces pensionari 3.346 

acordare ajutor deces asiguraţi 193 

Total 37.133 

 
Pentru cele 3.346 de cazuri de ajutoare de deces pentru pensionari, instituţia noastră a achitat 
suma de 13.529.187 lei iar pentru cele 193 cazuri ajutor deces asiguraţi s-a achitat suma de 
659.776 lei. Angajatorii au suportat direct din bugetul asigurărilor sociale de stat suma de 7.377 
lei pentru un număr de 2 cazuri aferente perioadei anterioare datei de 01.01.2018. 
 
Pentru anul 2018 cuantumul ajutorului de deces a fost de 4.162 lei, sumele achitate 
reprezentând ajutor de deces au fost diferite în funcţie de an deces sau calitatea decedatului.  
 
Referitor la valoarea pensiei, statistic, situaţia este următoarea: 
 

Pensia cea mai mică în plată  640 

Pensia medie de asigurări sociale în plată 1.274 

Pensia de asigurări cea mai mare în plată 8.334 

Pensia de serviciu cea mai mică în plată 1.223 

Pensia medie de serviciu în plată 13.262 

Pensia de serviciu cea mai mare în plată 27.604 

 
Facem precizarea că cea mai mică pensie de asigurări sociale este în cuantum de 640 lei, pensia 
stabilită conform prevederilor legislaţiei în domeniul pensiilor fiind completată, până la această 
valoare, cu indemnizaţia socială acordată în baza OUG nr. 6/2009. La nivelul judeţului Gorj 
există în plată un număr de 15.591 beneficiari ai acestei prestaţi. 
 
Compartimentul Relaţii cu publicul 
 
Activitatea compartimentului de relaţii cu publicul are ca obiectiv creşterea calităţii 
informaţiilor furnizate beneficiarilor şi asigurarea unui serviciu public transparent în interesul 
cetăţeanului. 
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În relaţiile cu publicul s-a urmărit realizarea unor raporturi sociale şi profesionale bazate pe 
respect, egalitatea cetăţenilor în faţa legii, eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe 
aspecte privind naţionalitate, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătate, 
vârstă, sex. 
 
Numărul mic de personal comparativ cu numărul mare de solicitări zilnice privind relaţii pe 
domeniul pensiilor, biletelor de tratament, stagiilor de cotizare, precum şi spaţiul insuficient 
destinat acestei activităţi, de multe ori afectează calitatea serviciului prestat. 
 

 

CONCLUZII 
 
 
În permanenţă Casa Judeţeană de Pensii Gorj prin măsurile întreprinse a avut şi are în vedere 
realizarea obiectivelor şi  acţiunilor din  Planul de Acţiuni pe anul 2018, dar sunt întâmpinate 
foarte multe dificultăţi datorate lipsei de personal. 
 
Raportat la volumul de activitate al instituţiei, personalul existent este mult subdimensionat 
fapt care afectează desfăşurarea în bune condiţii, în mod eficient şi la termen a activităţii 
noastre. 
 
Din cauza volumului mare de lucrări pe fiecare funcţionar public în parte şi pentru realizarea 
principalilor indicatori de performanţă, şi mai cu seamă în ceea ce priveşte „gradul de realizare 
şi soluţionare a drepturilor de pensie" se prestează ore peste programul normal de lucru. 
 
Alte cauze care au dus la rezolvarea cu întârziere a cererilor de pensie au fost: 
 

- lipsa documentelor care atestă stagiul de cotizare anterior datei de 01 aprilie 2001 
(carnet de muncă, alte acte justificative privind sporurile cu caracter permanent sau 
încadrarea în grupe superioare de muncă etc.); 

 
- necunoaşterea de către solicitanţi a prevederilor legale în domeniu atât în ceea ce 

priveşte condiţiile minime obligatorii necesare deschiderii drepturilor – în ţara sau în 
străinătate – cât şi în ceea ce priveşte procedura efectivă şi documentaţia necesară. 

 
Referitor la accidentele de muncă, faţă de anul 2017, în anul 2018 numărul acestora a crescut 
în medie cu 29,31%(75 cazuri înregistrate în anul 2018 faţă de 58 cazuri înregistrate în anul 
2017), iar numărul bolilor profesionale s-a dublat, de la 13 cazuri în 2017, la 26 cazuri în 2018. 
Analizând procesele verbale de cercetare a accidentelor de muncă, se constată că această 
creştere este cauzată în general, de nerespectarea de către salariaţi a normelor de protecţie a 
muncii, dar şi a folosirii improprie a echipamentului individual  de protecţie. 
 
Am constatat că, tot mai multe cereri pentru biletele de tratament balnear se depun pentru 
perioada de vară, cu precădere lunile iulie – august, numai pentru o staţiune anume, un hotel 
anume, fără a se ţine seama că diagnosticul respectiv se tratează şi în alte staţiuni. Coroborând 
acest aspect cu modul de repartizare a biletelor pe serii şi staţiuni(aproximativ în mod egal pe 
toată perioada anului), în anumite serii au rămas bilete de tratament nevalorificate în unele 
staţiuni în detrimentul altor staţiuni cu acelaşi profil. 
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PROPUNERI 
 
Pentru eliminarea celor constatate considerăm că ar fi necesar:  
 
 Suplimentarea numărului de personal, astfel încât să fim în măsura soluţionării la termen 

atât a cererilor curente, cât şi a lucrărilor suplimentare generate de aplicarea unor noi 
acte normative; 

 
 Actualizarea aplicaţiilor informatice care să acopere multiplele modificări legislative; 

 
 Stabilirea de către angajatori, pentru fiecare salariat, prin fişa postului, a atribuţiilor şi 

răspunderilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, corespunzător 
funcţiilor exercitate; 

 
 Asigurarea echipamentului individual de protecţie de către angajator şi obligativitatea 

purtării acestuia de către toţi salariaţii; 
 
 Instruirea şi evaluarea salariaţilor de către compartimentele de protecţie a muncii ale 

angajatorilor la o perioadă mai scurtă de timp; 
 
 Mediatizarea în permanenţă a categoriilor de beneficiari, perioadele de sejur pentru 

fiecare serie, diagnosticul tratabil în fiecare staţiune şi condiţiile de acordare a biletelor 
de tratament balnear. 

 
 Întâlniri de lucru cu diversele categorii beneficiare ale prestaţiilor sociale pentru 

dezbaterea diverselor modificări legislative; 
 
 Dotarea instituţiei cu tehnică de preluare, prelucrare şi exploatare informaţii, cu 

perifericele necesare precum şi reproiectarea şi executarea unei noi reţele informatice 
necesare reducerii timpilor de aşteptare în prelucrarea datelor. 
 

 
 

 


