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Nr. 1662/22.01.2013

RAPORT
de activitate al Casei Judetene de Pensii

Ialomita pe anul 2012

Casa Judeteana de Pensii (CJP) Ialomita este serviciu public, investit cu

personalitate juridica si este subordonata Casei Nationale de Pensii Publice

(CNPP).

In conformitate cu prevederile R.G. nr. 118 /06.03.2012 privind aprobarea

statutului Casei Nationale de Pensii Publice sunt stabilite la Cap. IV structura

organizatorica, organele de conducere si atributiile caselor teritoriale de pensii

astfel incat Casa Judeteana de Pensii Ialomita :

a) asigura in teritoriu aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si

altor drepturi de asigurari sociale, precum si din domeniul asigurarilor

pentru accidente de munca si boli profesionale.

b) nu are in subordine case locale de pensii.

c) structura de organizare, numarul de personal este conform anexei 1 a si b la

prezentul raport.

Obiectivele CJP Ialomita au fost stabilite la inceputul anului 2012, odata cu

evaluarea performantelor profesionale a tuturor functionarilor publici, inclusiv

cei de conducere, fiind materializate prin indicatori de performanta care au fost

transmisi lunar si trimestrial la CNPP.
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A. DIRECTIA STABILIRI SI PLATI PRESTATII
Al. Serviciul Stabiliri

La data de 31.12.2012 se aflau în evidenta un numar de 84.459 beneficiari, din
care:

- 57.991 pensionari din sectorul de stat;
- 15.821 pensionari din sectorul agricol;
- 10.604 beneficiari de legi speciale;
- 43 beneficiari de pensii comunitare.

Structura categoriilor de pensii din sectorul de stat
Categorii de pensi din sectorul de stat - decembrie 2012

ensionari pentru limita de vârsta
pensionari anticipat si anticipat partial
pensionari de invaliditate. . .

enSlOnan urmasI
TOTAL

38.937
933

10.038
8.083

57.991

Structura categoriilor de pensii din sectorul agricol
Categorii de pensii din sectorul a!!ricol- decembrie 2012
pensionari pentru limita de vârsta

ensionari de invaliditate. . .
enSlOnan urmasI

TOTAL

13.736
141

1.944
15.821

Structura beneficiarilor de legi speciale
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beneficiari Legea 49/1999 privind pensiile IOVR 107
beneficiari Legea 42/1990 si Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revolutiei) 61

beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive 753

politice de dictatura instaurata la 06.03.1945
beneficiari Legea 44/1994privind veteranii si vaduvele de razboi 2266

beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive 906
etnice de regimul instaurat în perioada 06.09.1940 - 06.03.1945
beneficiari Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor 3575
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar la DGSM
beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru 2868

sotul supravietuitor
beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor 35

beneficiari Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 14



specialitate al
instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea
beneficiari Legea 89/2004privind personalul aeronauticcivil,
completata cu Legea 223/2007
beneficiari 7/2006 functionarpublic parlamentar
beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru
membrii uniunilor de creatori

beneficiari Legea 96/2006privind statutuldeputatilor si senatorilor
beneficiari Legea 217/2008 Drivind curtea de conturi
TOTAL

1

1
8

3
6
10604

.:. Cereri de Înscriere si recalculare pensii si indemnizatii

.:. Începând cu aderarea României la Uniunea Europeana, institutia are
obligatia aplicarii dispozitiilor Regulamentelor nr. 1408/71, nr. 574/1972, nr.
883/2004 si nr. 987/2009 privind acordarea pensiilor comunitare. În acest
domeniu au fost prelucrate in anul 2012 un numar de 37 dosare comunitare.
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Tipuri de cereri Înregistrate Solutionate,
În 2012 În 2012

Cererilor de stabilire a drepturilor de pensie 2191 2044 (93%)
(înscrieri noi)
Modificari a drepturilor de pensie 3094 2846 (92%)
(recalcuIari, treceri la limita de vârsta, suspendari,
OUG.19/2007,OUG 100/2008)
Cereri de stabilire si recalculare a drepturilor 42 42 (100%)
prevazute de legi speciale
Cereri de acordare ajutor lunar sotului 107 107 (100%)
supravietuitor prevazute de Legea nr. 578/2004
Total cereri inredstrate 5434 5039 (92,73%)
Modificare din oficiu 834(100%)

TARA Nr. dosarelorde Nr. dosarelor Nr. de Nr. de pensii stabilite Nr. dosare
pensie de fonnulareE confonn Instructiunilor respinse

comunitara pensie 205RO
complete comunitara privind Pensii Pensii

(cuprinzând incomplete carierade nationale comunitare
fonnularele asigurat

E202/E203/ E204, În România
E205 si eventual transmise În

E2IO) strainatate
GERMANIA 2 O 4 1 1 O

ITALIA 4 3 O 4 O O
SPANIA 9 2 7 5 2 2



A2. Activitatea de fati restatii se concretizeaza rin unerea în lata a
ensiilor de asi urari sociale indemnizatiilor revazute rin le i s eciale a

dosarelor de recalculare i evaluare ca unnare a deciziilor emise de catre serviciul
stabiliri restatii recum i întocmirea i actualizarea fi elor de evidenta a
dre turilor ensionarilor cu toate modificarile intervenite în tim rivind
cuantumul dre turilor date de identificare modalitate de lat dre turi neachitate
reordonantari. retineri. suspendari. transferuri.

.:. În 2012, au fost efectuate si preluate în sistemul infonnatic 33123 de
modificari (tranzactii) care se detaliaza astfel:

~ s-au efectuat 11811 tranzactii ce includ drepturi noi si modificari de pensii
si indemnizatii, recalculari confonn HG nr.1550/2004, modificari de adrese,
modificari de nume, schimbarea modalitatii de plata, corectii CNP, acordare
taloane CFR, înfiintari si lichidari conturi;

~ s-au reordonantat pensii neachitate pentru 834 pensionari;
~ s-au sistat si suspendat de la plata 2675 de dosare de pensie ca urmare a

decesului ori alte cauze;
~ s-au transferat în alte judete 150 de dosare de pensie si indemnizatii si s-au

preluat în plata 203 dosare primite din alte judete;
~ s-au înregistrat si acordat un numar de 3235 ajutoare de deces, însumând o

valoare de 6.773.574 lei;
~ lunar, sunt operate aproximativ 1050 retineri din pensii în baza titlurilor

executorii comunicate de executorii judecatoresti sau bancari, DGFP,
Cooperative de credit, primarii, rate CAR-pensionari, pensii de întretinere,
etc, în unna acestor retineri fiind necesare raspunsuri de confinnare a
retinerilor pentru executori si institutiile care au solicitat aceste retineri
precum si viramentele aferente pentru care se retin si se achita in medie
159200 lei lunar.La 31.12.2012 avem in procedura de executare silita 23
pensionari si 12 persoane beneficiare de indemnizatii confonn Legii
341/2004.Mentionam ca nu avem debite prescrise. sold la 31.12.2012.
108450.

~ Numar adeverinte privind calitatea de pensionar: 1440
~ Numar documente supuse vizei C.F.P. : 11683
~ lunar, s-a efectuat verificarea îndeplinirii conditiilor de acordare a scutirii de

la plata abonamentului telefonic pentru beneficiarii de legi speciale. De
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AUSTRIA O O 1 O O O
SUEDIA 1 O 1 1 O O
GRECIA O O 1 O O O
CIPRU O 1 O O O O

ELVETIA O 1 O O O O
MOLDOVA 1 O O 1 O O

TOTAL 17 7 13 12 3 2



aceasta facilitate au beneficiat, în medie, un numar de 1532 persoane,
valoarea totala a sumei decontate la ROMTELECOM în anul 2012 fiind de
607822 lei;

.:. Pentru beneficiarii de reduceri pe transportul auto, conform Ordinului
MMSF nr.97/2003, care au efectuat calatorii prin firmele de transport
s-a achitat contravaloarea acestora în suma totala de 12300 lei, ceea ce
a necesitat verificarea corectitudinii acordarii gratuitatii pentru fiecare
persoana. De aceasta facilitate beneficiaza persoanele care primesc
drepturi conform art.6 alin.2, lit.c, din DL 118/1990 si art.5, lit.c, din
Legea nr.189/2000.

.:. Pentru 17218 pensionari, plata pensiei se face în conturi bancare.

.:. Compartimentul plati prestatii vireaza pensii în Uniunea Europeana,
conform conventiei dintre CNPAS si Citibank. În evidenta CJP
Ialomita exista 28 pensionari pentru care plata pensiilor se face în tara
în care au domiciliul. Virarea pensiilor în conturi din strainatate se
face atât pentru beneficiarii de pensii stabilite conform Legii
nr.19/2000, cât si pentru pensiile comunitare stabilite conform
Regulamentelor CCE, singura conditie comuna fiind ca beneficiarii sa
aiba domiciliul pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

.:. In anul 2012 s-a asigurat plata indemnizatiei sociale pentru pensionari
(in cuantum de 350 lei) conform OUG. Nr.6/2009 si Legii 118/2010.
La data de 31.12.2012 se afla in plata cu astfel de plati un numar de
10442 persoane, din care 6734 pensionari din sistemul public a
asigurarilor sociale de stat si 3708 pensionari agricultori.

A3. Activitatea de comunicare si relatii cu publicul a avut drept scop
principal asigurarea unui cadru comunicational transparent deschis, corect, credibil
si eficient, pentru consolidarea încrederii populatiei, pe baza perceptiei publice
realiste asupra activitatii institutiei noastre.

Punctul de informare si documentare al publicului care are acces rapid si
facil la materialele informative, a fost actualizat în permanenta cu noutatile
legislative aparute. Accesul publicului în institutie este zilnic între orele 8,30-16,30
iar miercuri între orele 8,30 -18,30.

Au fost consiliate un numar aproximativ de 9150 persoane pe probleme de
pensii si asigurari sociale care s-au prezentat la ghiseele institutiei.

În ceea ce priveste comunicarea publica, aceasta s-a realizat prin:
~ 4 articole de presa ce privesc modificarile legislative, aparitia unor noi

prestatii de asigurari sociale si reluarea în permanenta a informatiilor în
vederea familiarizarii cetateanului cu legislatia domeniului de asigurari
sociale;

~ 10 aparitii televizate si emisiuni la posturile de radio;
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Au fost instrumentate un numar de 437 petitii structurate dupa cum urmeaza:
DOMENII DE INTERES 2012

S-a creat facilitatea adresarii în scris a petitiilor de catre cetateni, pe adresa
de posta electronica, cjpialomita@cjpialomita.ro.

Accesul liber al oricarei persoane la informatiile de interes public prevazute
de Legea 544/2001 s-a realizat prin :
. pagina web a institutiei www.cjpialomita.ro.
. s-a înregistrat un numar de 10 de întrebari din domeniul asigurarilor sociale,
pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale transmise prin adresa de email a CJP
lalomita;
. afisarea la sediu în punctele de informare -documentare a noilor prevederi legale,
ce vizeaza activitatea institutiei;
. informarea permanenta a presei;
. au fost acordate un numar mare de informatii de interes public verbal care nu au
putut fi cuantificate;

În perioada 01.01.2012 - 31.12.2012, în cadrul Casei Judetene de Pensii
lalomita au fost acordate audiente, unui nr. de 1177 persoane, reprezentand o
medie pe luna de 68 persoane.

B. DIRECTIA ECONOMICA. STAGII DE COTIZARE

L Bugetul asigurarilor sociale de stat

~ Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se realizeaza de catre
Agentia Nationala a Finantelor Publice incepand din ianuarie 2004. Aceasta
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Petitii referitoare la pensii 326

Petitii referitoare la stagii de cotizare 21

Petitii referitoare la alte drepturi de asigurari sociale 16

Petitii referitoare la legi speciale 3
Alte categorii de petitii 71

Total petitii 437

Statut petent
Numar Pondere

audiente %

TOTAL 1177
din care:

Pensionar 859 72,98 %
Asigurat 97 8,24%
Angaiator 108 9,17%
Neasigurat 113 9,7%



transmite lunar Casei Judetene de Pensii, prin anexa B in vederea intocmirii
si raportarii executiei bugetului asigurarilor sociale de stat.
Veniturile totale realizate la bugetul asigurarilor sociale de stat, în anul 2012
au fost de 207.623.562 lei.

Casa Judeteana de Pensii lalomita colecteaza veniturile persoanelor
asigurate prin contracte si declaratii de asigurare sociala( active pana la data
de 30 iunie 2012), contributia pentru biletele de odihna si tratament precum
si incasari din alte surse (debite), preocupandu-se in permanenta de atragerea
in sistem a noi contribuabili.

~ Cheltuielile efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

In exercitiul bugetar 2012 s-au efectuat cheltuieli totale de 433.320.179 lei, pe
urmatoarele capitole:

. pensii de asigurari sociale: 97,21%

. ajutoare de deces pensionari: 1,54%

. cheltuieli cu transmiterea pensiilor: 0,73%

. cheltuieli de personal: 0,40%

. cheltuieli materiale si servicii: 0,085%

. decese acordate asiguratilor:0,022%

. cheltuieli de capital

Lei
421.231.349

6.678.612
3.166.495
1.770.023

368.406
94.962
10.332

In anul 2012 cheltuielile din BASS au fost mai mici, fata de anul 2011, cu un
procent de 1%.

IL Cheltuieli efectuate din Bugetul de stat in anul 2012 sunt in valoare de
154.705.150lei, repartizate astfel:

Lei
. pensii agricultori: 75,64% 117.014.093
. indemnizatiiveterani de razboi, L44/1994:2,77% 4.278.837
. ind. DL 118/1990,L 189/2000,L 309/2002: 6,12% 9.473.669
. pensii magistrati: 1,58% 2.440.399
. pensii LO.V.R.,L 49/1999: 0,2190% 338.749
. indemnizatii eroi martiri ai Revolutiei,

L 42/1990 si L 341/2004: 0,88% 1.358.757
. indemnizatiimembri uniunilor de creatori: 0,035% 55.366
. ajutoare sot supravietuitor,L 578/2004: 2,4987% 3.865.690
. taxe postale: 0,953% 1.474.299
. abonamente telefonice pentru

beneficiari de legi speciale:0,392% 607.823
. ajutoare anuale veterani: 0,06 95.680
. pensia sociala minima garantata
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de O.U.G. nr. 6/2009: 6,76%
. bilete calatorie, Ord. 97/2003: 0,008%
. ajutoare deces LO.V.R.: 0,013%
. salarii, conform L 323/2004: 0,0015%
. pensii personal Curtea de Conturi

Legea nr. 217/2008: 0,022% 34.499
. indemnizatii insotitor: 2,05% 3.178.432

Observam o micsorare a cheltuielilor la bugetul de stat în procent de 0,94%.

10.461.605
12.300
12.702
2.250

IIL Bugetul de asigurari sociale pentru accidente de munca si boli profesionale.

S-au inregistrat venituri in valoare de 1.181.711 lei.

Cheltuielile efectuate in anul 2012 sunt in valoare de 944.206 lei, astfel:
Lei

750.084
5.921

90.508
33.116
10.519

. pensii de asigurari sociale din A.M.B.P.: 80,39%

. cheltuieli cu transmiterea pensiilor: 0,63%

. cheltuieli de personal: 9,58%

. ajutoare acordate asiguratilor pentru decese: 3,50%

. cheltuieli materiale: 1,11%

. indemnizatii incapacitate temporara de munca
din cauza de boala profesionala
sau accident de munca: 2,44%

. prestari si servicii pentru reabilitare medicala: 2,34%
S-au acordat urmatoarele prestatii:

~ 5 proteze auditive si ortopedice;
~ Ocompensatii pentru atingerea integritatii;
~ 4 despagubiri in caz de deces;
~ 9 facturi s-au decontat cu C.A.S.S. Ialomita reprezentand

contravaloarea prestatii lor medicale pentru accidente de munca.
Au fost consiliate un numar de 27 societati si un numar de 126 posturi de

lucru.

23.008
22.050

In anul 2012 au fost repartizate un numar de 3347 bilete de tratament din
care au fost valorificate 2990.

Un numar de 383 bilete tratament au fost acordate gratuit fiind repartizate,
conform legii, beneficiarilor de legi speciale (veterani, pensionari LO.V.R.,
pensionari invaliditate, beneficiari de legi speciale, DL 118/1990, Ord.
102/1999).

Gradul de valorificare a biletelor de tratament a fost de 89,00%, mai mare
cu 21,4% fata de perioada anului trecut.
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Biletele de tratament s-au repartizat si afisat, respectand criteriile aprobate
de catre C.N.P.P. Bucuresti prin decizia nr. 136/23.12.2009.

.:. O activitate deosebit de importanta este evidenta contribuabililor.
asigurati la bugetul asigurarilor sociale de stat si administrarea
registrelor angajatorilor si asiguratilor, la nivel de judet.

Dupa 01.04.2001 toate prestatiile platite de la buget se fac in baza datelor
din aceste registre care, lunar, sunt actualizate cu informatii referitoare la timpul
lucrat si venitul realizat de fiecare salariat, potrivit declaratiilor nominale lunare.

Aceste date stau la baza stabilirii stagiului de cotizare pentru fiecare asigurat
in parte. Astfel, la solicitarea asiguratilor au fost eliberate, in anul 2012, un numar
de 4745 adeverinte privind stagiul de cotizare, acestea fiind necesare pentru
deschiderea drepturilor de pensii sau indemnizatii, precum si pentru angajarea in
alte tari.

In anul 2012 au depus declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, lunar, in medie 3983
angajatori.

Urmare rectificarilor facute de angajatori asupra elementelor inscrise in
declaratiile depuse initial, s-au primit lunar, in medie, 6 declaratii nominale.
Acestea au fost inregistrate in registrul special de intrari pentru declaratiile
nominale si preluate integral in sistem electronic.

Numarul mediu de persoane asigurate in sistemul asigurarilor sociale de stat
pe baza de contract individual de munca, este de 45.058, cu un venit mediu brut de
1178 lei.

In anul 2012, au incheiat contracte de asigurare sociala, conform art.5,
alin.(2), din Legea nr. 263/2010, 167 de persoane. La sfarsitul anului erau in
evidenta un numar de 564 contracte de asigurare sociala.

.:. In aceeasi perioada, au fost depuse un numar de 69 declaratii de
asigurare. conform art.5. alin. IV si V din Legea nr. 263/2010.

La sfarsitul anului 2012, erau in evidenta C.J.P. un numar de 547 declaratii
de asigurare. Au fost preluate in sistemul informatic, in procent de 100%, atat
declaratiile de asigurare comunicarile de modificare si solicitarile de retragere, cat
si contractele de asigurare, actele aditionale si cererile de reziliere a contractelor
inregistrate.

Conform oua nr.125/2011, incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de
administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

prevazute la cap.II si III din titlul IX2 al Codului fiscal a revenit Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala.

Predarea - primirea a avut loc intre Ministerul Muncii, Familiei si protectiei
Sociale prin organele competente din subordinea Casei Nationale de Pensii Publice
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si Ministerul Finantelor Publice prin organele fiscale din subordinea Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala.

Activitatea de predare - primire s-a efectuat in perioada 1 iulie -30 septembrie
2012 situatia prezentandu-seastfel:

C. COMPARTIMENT ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

Obiective importante ale anului 2012:. Implementarea noii metodologii de intocmire a tablourilor de prevenire
pe post de lucru conform Pogramului cadru de prevenire pe anul 2012. Intocmirea a 88 de tablouri de prevenire pe post de lucru conform
metodologiei indicatorilor de performanta

. Rezolvarea, în termenul legal, a tuturor cererilor de prestatii si servicii
pentru accidente de munca si boli profesionale

Date sintetice-statistice. comparative 31 dec 2012 fata de 01 ian 2012:. Agenti economiciconsiliati in 2011: 30. Agenti economici consiliati in 2012: 27. Tablouri de prevenire pe post de lucru întocmite in 2011: 184. Tablouri de prevenire pe post de lucru intocmite in 2012: 126. Cereri de prestatii si servicii rezolvate in 2011: 95, din care:
· Dispozitive medicale: 1
· Despagubire pentru caz de deces: 5
· Facturi decontate catre CJAS: 15
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Dosare predate ANAF
In tara 20 dosare din 17 pe Lg nr.263/20 1O

care: 3 pe Lg nr. 58/2010
Ialomita 1116 dosare dîn

care:
Fetesti - 185 dosare 103 Ig.263/20 1O

82 oug 58/2010
Slobozia -739 dosare 381Ig.263/2010

358 oug 58/2010
Urziceni -192 dosare 160 Ig.263/20 1O

32 oug 58/2010
Total 1136 661 Ig.263/20 1O
dosare 475 oug 58/2010



· Indeminizatii ITM: 74

. Cereri de prestatii si servicii rezolvate in 2012: 91, din care:
· Dispozitive medicale: 5
· Despagubire pentru caz de deces: 4
· Facturi decontate catre CJAS: 9
· Indeminizatii ITM: 73

Descrierea activitatii desfasurate in 2012 - exemple deosebite:

In cursul anului 2012, salariatii Compartimentului de Accidente de munca si
Boli profesionale au efectuat un numar de 83 de deplasari (66 cu delegatii si 17
in municipiul Slobozia) la 27 de agenti economici de pe raza judetului Ialomita,
avand drept scop urmatoarele:

a) Analizarea activitatii agentului economic si solicitarea documentelor
necesare intocmirii tablourilor de prevenire
b) Identificarea propiu-zisa a factorilor de ric si executarea de fotografii si
filme

c) predarea si prezentarea materialelor intocmite de compartiment,
continand riscurile de Accidentare si imbolnavire profesionala identificate si
propuneri de masuri pentru eliminarea sau diminuarea acestora

De asemenea, toate dosarele privind cereri de drepturi si servicii care au avut
documentatia completa au fost solutionate in luna depunerii acestora.

In urma solicitarii exprimate de Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita
pentru evaluarea riscurilor de accidentare in munca si imbolnavire profesionala
la unitatile de invatamant din judetul Ialomita, Compartimentul de Accidente de
munca si Boli profesionale a reusit sa evalueze un numar de 84 de posturi.
Aceasta activitate se deruleaza in continuare cu prioritate.

Concluzii:

a) Compartimentul Accidente de munca si Boli profesionale a depasit cu 38
numarul de tabouri de prevenire pe post de lucru prevazute in
metodologia indicatorilor de performanta.

b) Cu toate ca numarul de tablouri de prevenire pe post de lucru a scazut
fata de anul 2011 datorita implementarii noii metodologii de lucru, media
punctajelor realizate pe primele 11 luni ale anului 2012 claseaza judetul
Ialomita pe primul loc, alaturi de judetul Cluj,

c) Salariatii compartimentului au solutionat toate cererile de drepturi si
servicii care au avut documentatia completa.
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D. COMPARTIMENTUL DE EXPERTIZA MEDICALA

Compartimentul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de
Munca lalomita are in componenta 2 cabinete de expertiza medicala:

SLOBOZIA si URZICENI

La sfarsitul anului 2012 au ramas in evidenta un numar de 7218 dosare

medicale ceea ce reprezinta o scadere de 795 dosare medicale, respectiv 9,92
% fata de anul 2011.
Cabinetul Slobozia are in evidenta un numar de 4700 dosare medicale cu

618 dosare mai putin, respectiv 11,62 % fata de anul 2011.
Cabinetul Urziceni are in evidenta un numar de 2518 dosare medicale cu

177 dosare medicale mai putin, respectiv 6,56 % fata de anul 2011.
Din totalul de 7218 dosare medicale 2163 dosare au fost verificate prin
I.N.E.M.R.C.M. Bucuresti iar in cursul anului 2011 au fost verificate prin
I.N.E.M.R.C.M. un numar de 105 dosare medicale. In cursul anului 2011 un

numar de 465 pensionari au fost trimisi pentru recuperare atat la
I.N.E.M.R.C.M. cat si in statiuni balneoclimaterice.
Din 7218 dosare medicale ramase in evidenta:

6681 sunt revizuibile:

· 156 gr. I
· 2612gr.II
· 3913 gr. III

537 sunt nerevizuibile afectiune, din care:

. 205 gr. I

. 306 gr. II

. 26 gr. III

In cursul anului 2012 au fost eliberate un numar de 29840 zile concediu
medical peste 90 zile, o scadere cu 2234 zile, respectiv 6,96 % fata de anul
2011 si 1502 zile peste 180 zile cu avizuII.N.E.M.R.C.M. Bucuresti, o
scadere cu 51 zile fata de anul 2011.
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CAZURI NOI DE INVALIDITATE

In cursul anului 2011 au fost investigate si expertizate un numar de 1004
persoane cu afectiuni medicale, au fost aprobate un numar de 596 cazuri noi
de invaliditate si 408 dosare medicale respinse.
A fost o crestere a cazurilor noi de invaliditate cu 128 cazuri respectiv 27,35
% fata de anul 2011. Mentionam ca un numar de 84 de cazuri noi sunt cu
aviz de la I.N.E.M.R.C.M. Bucuresti.

CABINETUL SLOBOZIA

480 cazuri noi din care :

· 166 cazuri care provin din munca
· 314 cazuri care nu provin din munca

Se remarca o crestere de 103 cazuri, respectiv 27,32 % fata de anul 2011.

CABINETUL URZI CE NI

116 cazuri noi din care :

· 18 cazuri care provin din munca
· 98 cazuri care nu provin din munca

Se remarca o crestere de 25 cazuri, respectiv 27,32 % fata de anul 2011.

MORBIDITATE

Din totalul cazurilor aflate in evidenta se inregistreaza cresteri comparative
anului 2012 la nivelul urmatoarelor grupe de afectiuni:

bolile glandei tiroide 142 cazuri crestere, respectiv 12,6 %
epilepsia 10 cazuri crestere, respectiv 14,49 %.

In celelalte categorii de boli cifrele s-au mentinut in jurul valorilor din anul
2011.

In cadrul compartimentului de Expertiza Medicala au fost:

13 sesizari si reclamatii care au fost trimise pentru analizare la
I.N.E.M.R.C.M. Bucuresti.

244 certificate medicale pentru L 416 / 2001.
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1 certificat medical "ranit in revolutie".
7 cercetari pe teren.
4 certificate medicale eliberate pentru alte expertise.

In cursul anului 2012 au decedat 261 pensionari de invaliditate.

E. COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

In cadrul compartimentului s-au desfasurat urmatoarele lucrari:

-un numar de 1598 de litigii aflate pe rolul instantelor de judecata, din care: un
numar de 667 dosare au fost solutionate favorabil, 228 nefavorabil si 703 dosare in
curs de asolutionare.

Obiectul cererilor de chemare in judecata a fost dupa cum urmeaza:

recalcularea drepturilor de pensie in functie de un stagiu complet de
cotizare de 20 sau 25 de ani pentru persoanele care si-au desfasurat
activitati in grupe superioare de munca;
actiuni in constatare

recalcularea drepturilor de pensie in functie de anumite sporuri:ore festive,
spor vechime, prima de vacanta, salarii brute, acord global.
Recalcularea drepturilor de pensie conform prevederilor o. U.G
100/2008 si arI. 169 din Legea 263/2010;
Contestatii la Comisia Centrala de Contestatii din cadrul C.N.P.P., conform
art.149 din Legea 263/2010
Restituirea de CA.S.S

Reprezentarea in instanta a C.N.P.P. conform dispozitiilor Ordinului nr.
1147/19.09.2011 a Presedintelui C.N.P.P.

Din totalul dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata ponderea cea mai
mare au detinut-o litigiile avind ca obiect recalcularea drepturilor de pensie
avind in vedere un stagiu de cotizare de 20 sau 25 de ani ,precum si
recalcularea pensiei conform OUG 100/2008 si art. 169 din Legea
263/2010.
In aceasta ultima categorie practica Tribunalului lalomita a fost de
respingere a cererilor de chemare in judecata.

O atentie deosebita a fost acordata dosarelor avind ca obiect recalcularea

pensiilor de serviciu in baza Legii 119/2010 cit si revizuirea pensiilor in
baza OUG 59/2011.

Aceste dosare au fost in numar de 41 din care 4 au fost admise prin
hotariri judecatoresti definitive si irevocabile, 37 fiind definitiv respinse.
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-- -- --- - - .- -

In toate aceste cau e au ost ormulate recursuri si intim inari atit la
instantele de fond cit si la cele de recurs.

F. - In concluzie activitatea Casei Judetene de Pensii lalomita pe anul 2012
o consideram ca fiind foarte buna, iar in Raportul Sintetic transmis la CNPP au fost
stabilite obiectivele generale ale C.J.P. lalomita pentru anul 2013.

Director exec. adj. ec.,
ec. Manea Tonita,

Director exec. adj. stab.,
ec. Postole Olivia

Director executiv,
ing. Dumitru Ion
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