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Casa Judeteana de Pensii (c~j

lalomita este serviciu public, investit cu
II

personalitate juridica si este suborqqnata
Casei Nationale de Pensii Publice
:,
(CNPP).
In conformitate cu prevederile ItI.G. nr. 118 / 06.03.2012 privind aprobarea
L
statutului Casei Nationale de Pensii1I>ublice sunt stabilite la Cap. IV structura
organizatorica, organele de conducere. si atributiile caselor teritoriale de pensii
astfel incat Casa Judeteana de Pensii laibmita :
a) asigura in teritoriu aplicarea urtitara a legislatiei din domeniul pensiilor si
I

altor drepturi de asigurari s04~ale, precum si din domeniul asigurarilor
pentru accidente de munca si bdn profesionale.

b) nu are in subordine case locale ~F pensii.
c) structura de organizare, numarul de personal este conform anexei 1a si 1b la
prezentul raport.

Obiectivele CJP lalomita au fost~tabilite la inceputul anului 2013, 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 CNfP.
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A. DIRECTIA STABILIM SI PLATI PRESTATII
Al. ServiciulStabiliri
!
La data de 31.12.2013 se aflau în evid~fita un numar de 82024 beneficiari, din care:

- 57639 pensionari
- 14506 pensionari
- 9879 beneficiari
Structura

din sectorul de stat; i:

din sectorul agricol~::
de legi speciale.

categoriilor de pensii din sectorul de stat:
!

Categorii de pensi din sectorul de stat - decembrie2013
ensionari pentru limita de vârsta
ensionari anticipat si anticiDat ial
pensionari de invaliditate
pensionari urmasi
TOTAL

39203
854
9629
7953
57639

,1
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Structura

t
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categoriilor de pensii din sectorul agricol:
'.
ricol- decembrie 2013
12445
289
1772
14506

Structura beneficiarilor de legi speci~le
Numar bene ,ciari de le i s eciale- decembrie 2013
beneficiari Legea 49/1999 privind pen~iileIOVR
beneficiari Le ea 42/1990 si Le ea 34112004 eroi martiri ai Revolutiei
beneficiari D.L. 118/1990privind pers9~ele persecutate din motive
politice de dictatura instaurata la 06.03~J945
beneficiari Legea 44/1994 privind veter~i si vaduvele de razboi
beneficiari Legea 189/2000privind persoanele persecutate din motive
etnice de regimul instaurat în erioada 06;09.1940 - 06.03.1945
beneficiari Legea 309/2002 privind redunoastereasi acordarea unor
dre turi ersoanelor care au efectuat stb.giulmilitar la DGSM
beneficiari Legea 578/2004privind acordarea unui ajutor lunar pentru
~tul supravietuitor
beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistratilor
beneficiari 7/2006 functionar public parlamentar
beneficiari Legea 8/2006 privind insti~irea indemnizatieipentru
membrii uniunilor de creatori

..
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92
59
711
1932
859
3376
2800
35
1
10

beneficiari Legea 96/2006 privind statUtuldeputa~i
TOTAL

4
9879

senatorilor

Cereri de Înscriere si recalculare pensii si indemnizatii
Tipuri de cereri

Inregistrate
În 2013

cererilor de stabilire a drepturilor de pensie
înscrieri noi
modificari a drepturilor de pensie
recalculari, treceri la limita de vârsta, susDendari
modificare din oficiu
Total cereri Înre!!istrate

Solutionate
În 2013

2391

2253 (94°/0)

2717

1844 (68°/0)

5108

Activitatea de plati prestatii se concretizeaza prin punerea în plata a
pensiilor de asigurari sociale, indetri,hizatiilorprevazute prin legi speciale, a
dosarelor de recalculare si evaluare ca'imnare a deciziilor emise de catre serviciul
stabiliri prestatii precum si întocmirea si actualizarea fiselor de evidenta a
drepturilor pensionarilor cu toate p10dificarile intervenite în timp privind
cuantumul drepturilor, date de identifi~fU"e,
modalitate de plata, drepturi neachitate,
reordonantari, retineri, suspendari,transferuri.
În 2013, au fost efectuate si preItiateîn sistemul informatic22392 de
modificari (tranzactii) care se detaliaza:astfel:
O s-au efectuat 12500tranzactiice includ drepturinoi si modificaride pensii si
indemnizatii, recalculari, modificari de adrese, modificari de nume, schimbarea
modalitatii de plata, corectii CNP, apordare taloane CFR, înfiintari si lichidari
conturi. ,

r.,
'.

O s-au reordonantat pensii neachitate pentru 1600 pensionari;
O s-au sistat si suspendat de la plata 25~0 de dosare de pensie ca urmare a

decesului ori alte cauze;
O s-au transferat în alte judete 180 de dosare de pensie si indemnizatii si s-au
preluat în plata 250 dosare primite din altejudete;
O s-au înregistrat si acordat un nu.mar de 3117 ajutoare de deces, însumând o
valoare de 6.782.836 lei;
!ii
O lunar, sunt operate aproximativ 11325retineri din pensii În baza titlurilor
executorii comunicate de executorii judecatoresti sau bancari, DGFP,
Cooperative de credit, primarii, rat~ CAR-pensionari, pensii de Întretinere,
etc, în urma acestor retineri fiind necesare raspunsuri de confirmare a retinerilor
pentru executori si institutiile care au solicitat aceste retineri precum si viramentele
aferentepentrucarese retinsi se achitain medie 185665lei lunar.
O lunar, s-a efectuat verificarea îndeplinirii conditiilor de acordare a scutirii de la
plata abonamentului telefonic pentrU beneficiarii de legi speciale. De aceasta
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facilitate au beneficiat, în medie, un numar de 1383 persoane, valoarea totala a
sumei decontate la ROMTELECOMîn'anul 2013 fiind de 538.387 lei;
Pentru beneficiarii de reduceri pe transportul auto, conform Ordinului
MMSF nr.97/2003, care au efectuat ca1atoriiprin firmele de transport s-a achitat
contravaloarea acestora în suma totala!de 14697 lei, ceea ce a necesitat verificarea
corectitudinii acordarii gratuitatii perttru 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 20710 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 lalomita exista 37
pensionari pentru care plata pensiilor $e face în tara în care au domiciliul. Virarea
pensiilor în conturi din strainatate se f~ce 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 2013 s-a asigurat plata p~nsiei sociale conform OUO. Nr.6/2009. La
data de 31.12.2013 se afla in plata cU,astfel de plati un numar de 9175 persoane,
din care 6151 pensionari din sistemul;public a asigurarilor sociale de stat si 3024
pensionari agricultori.
::
Începând cu aderarea României la Uniunea Europeana, institutia are
obligatia aplicarii dispozitiilor ReguUunentelor 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 2013 un numar de 50 dosare comunitare.
TARA

GERMANIA

ITALIA
SPANIA
AUSTRIA
SUEDIA
GRECIA
CIPRU
ELVETIA
MOLDOVA

TOTAL

Nr. dosarelor de
pensie
comunitara
complete
(cuprinzând
fonnularele
E202/ E203 / E204,
E205 si eventual
E21O)

Nr. dosarelor
de
.
pensie

4
6
9
2
1
O
O
O
2.
24

1
3
2
1
O
O
1
1
O
9

.,

comunitara' I
incomplete:'::
,!"

Nr.de
fonnulare E
205 RO
privind
cariera de
asigurat
În România
transmise În
strainatate

Pensii
nationale

Pensii
comunitare

4
O
7
2
1
2
1
O
O
17

1
4
5
O
1
O
O
O
1
12

1
O
2
O
O
O
O
O
O
3
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Nr. de pensii stabilite
confonn Instructiunilor

,.
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Nr. dosare
respinse

O
O
2
O
O
O
O
O
O
2

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 noa~tre.
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 9500 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:
O 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;
O 10 aparitii televizate si emisiuni la posturile de radio;
Au fost instrumentate un numar de 331 petitii structurate dupa cum urmeaza:

DOMENll DE INTERES2013

Peti ii referitoare
Petitii referitoare
Petitii referitoare
Peti ii referitoare
Alte cate orii de
Totaloetitii

!.

la ensii
la sta ii de cotizare
la alte dre turi de asi"
la le i s eciale
eti ii

ari sociale

241
17
4
45
24
331

1,
I

S-a creat facilitatea adresarii în scris a petitiilor de catre cetateni, pe adresa
de posta electronica, cjpialomita@cjpialomita.ro.
Accesul liber al oricarei persoand' 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 134 de sol~citari de informatii din domeniul
asigurarilor sociale, pensiilor si altor dtepturi de asigurari sociale adresate de
persoane juridice , care s-au rezolvat- in termenul legal
. afisarea la sediu în punctele de inform~e - 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;
B. DIRECTIA ECONOMICA. STAGII DE COTIZARE
L Bugetul asigurarilor sociale de stat
,,
.w 5

~ Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se realizeaza de catre
Agentia Nationala a Finantelor Publice incepand din ianuarie 2004. Aceasta
transmite lunar Casei Judetene de Pensii, anexa B in vederea intocmirii si
raportarii executiei bugetului asigurarilor sociale de stat.
Veniturile totale realizate la bugetul asigurarilor sociale de stat au fost de
223.615.318 lei.
Casa Judeteana de Pensii lalomita colecteaza veniturile persoanelor
asigurateprin contracte de asiaurari sociale, contributia pentru biletele de
odihna si tratament precum si mcasari din alte surse (debite, adev. stagii de
cotizare).
Cheltuielile efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
In exercitiul bugetar 2013 s-au efectuat cheltuieli de 448.492.973 lei, pe
urmatoarele capitole:
i
Lei
436.459.163
. pensii de asigurari sociale: 97,32%
6.782.836
· ajutoare de deces pensionari: 1,51%
3.190.956
· cheltuieli cu transmiterea pensiilor: 0,71%
1.788.210
. cheltuieli de personal: 0,3987%
382.814
. cheltuieli materiale si servicit: 0,08%
8.040
. decese acordate asiguratilor:O',OO
1%
172.297
. cheltuieli deduse de agentii ec~:
291.343
. fmantari din anii precedenti ( debite recuperate)
Cheltuieli efectuate din Bugetul de stat
repartizate astfel:

.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.

in anul 2013 sunt de 150.210.343 lei,

pensii agricultori: 76,52%
indemnizatii veterani de razbpi, L44/1994: 2,19%
ind. DL 118/1990,L 189/2009,L 309/2002: 5,88%
pensii magistrati: 1,86%
pensii I.O.V.R., L 49/1999: 0,19%
indemnizatii eroi martiri ai Revolutiei,
L 42/1990 si L 341/2004:0,9;7%
indemnizatii membri uniurlît~rde creatori: 0,04%
ajutoare sot supravietuitor,L 578/2004:2,5320%
taxe postale: 0,945%
abonamente telefonice pentru.
beneficiari de legi speciale: 0,358%
ajutoare anuale veterani: 0,06
pensia sociala minima garantata
de O.U.G. nr. 6/2009: 6,48%',
,
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Lei
114.947.358
3.296.146
8.831.535
2.797.183
286.183
1.451.685
65.053
3.804.236
1.419.437
538.386
85.860
9.734.295

.
.
.

bilete calatorie, ard. 97/2003: 0,009%
ajutoare deces l.a.V.R.: 0,06%
indemnizatii insotitor: 1,95% .

14.698
8.786
2.929.502

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

S-au inregistrat venituri in valoare de 1.251.724 lei.
Cheltuielile efectuate in anul 2013 sunt in valoare de 946.362 lei, astfel:
Lei

.
.

.
.
.
.
.
.

pensii de asigurari sociale din A.M.B.P.: 82,12%
cheltuieli cu transmiterea peqsiilor: 0,63%
cheltuieli de personal: 10,06%
ajutoare acordate asiguratilor pentru decese: 1,81%
cheltuieli materiale: 1,39%
indemnizatii incapacitate te~porara de munca
din cauza de boala profesionala
sau accident de munca: 1,16%
prestari si servicii pentru reabilitare medicala: 0,93%
cheltuieli deduse de agentii ec: 1,90%

777.189
5.953
95.174
17.112
13.151
10.981
8.820
17.982

S-au acordat urmatoarele prestatii:
~ 1 proteza auditiva si ortopedica;
~ Ocompensatii pentru atingerea integritatii;
~ 2 despagubiri in caz de ,deces;
~ 6 facturi s-au dec<mtat cu C.A.S.S. lalomita reprezentand
contravaloarea prestatiitor medicale pentru accidente de munca.
La sfarsitul anului 2013 s-a inregistrat excedent in valoare de 305.362 lei
In anul 2013 au fost repartiz'.lte .un numar de 3062 bilete de tratament din

care au fost valorificate 2793.

..

Un numar de 354 bilete tratament au fost acordate gratuit fiind repartizate,
conform legii, beneficiarilor de legi speciale (veterani, pensionari la.V.R.,
pensionari invaliditate, beneficiari de l~gi speciale, DL 118/1990, ard. 102/1999).
Gradul de valorificare a bileteloFde tratament a fost de 91,00%, mai mare cu
2% fata de perioada anului trecut.
Biletele de tratament s-au repartizat si afisat, respectand criteriile aprobate
prin ordinul Presedintelui C.N.P.P. Buctlresti nr.154/22.03.2013 .

a activitate deosebit de importanta este evidenta contribuabililor asigurati
la bugetul asigurarilor sociale de stat.. ';

7

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 declaratiilornominale lunare.
Aceste date stau la baza stabilirii stagiului de cotizare pentru fiecare asigurat
in parte. Astfel, la solicitarea asiguratilor au fost eliberate, in anul 2013, un numar
de 5079 adeverinte privind stagiul de cotizare, acestea fiind necesare pentru
deschiderea drepturilor de pensii sau indemnizatii, precum si pentru angajarea in
alte tari.
In anul 2013 au depus declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, lunar, in medie 4098
angajatori.
Numarul mediu de personae asigurate in sistemul asigurarilor sociale
de stat pe baza de contract individual de munca, este de 47.730, cu un venit mediu
brut de 1208 lei.
In anul 2013, au incheiat contracte de asigurare sociala, conform art.5,
alin.(2), din Legea nr. 263/2010, 219 de persoane. La sfarsitul anului erau in
evidenta un numar de 533 contracte de,asigurare sociala.
Au fost preluate in sistemul informatic, in procent de 100%, contractele de
asigurare, actele aditionale si cererile de reziliere a contractelor inregistrate.
C. COMPARTIMENT ACCIDENTE /)E MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
1. Obiective importante ale anului1013:
. Implementarea noii metodologii de intocmire a tablourilor de prevenire
pe post de lucru si de impmenetare masuri propuse conform Pogramului
cadru de prevenire pe anul '2013
Intocmirea a 88 de tablouri de prevenire pe post de lucru conform
metodologiei indicatorilor de performanta si a 16 tablouri de

.

implementaremasuri
.

-

Rezolvarea, in termenul legal, a tuturor cererilor de prestatii si servicii
pentru accidente de muncas~ boli profesionale

. de munca si bolilor profesiohale inregistrate in anii 2008-2011 si 2013
Introducerea in noua aplicatfe informatica a datelor specifice accidentelor

(FIAM-uri, certificate de concediu medical, cereri de drepturi, plati)
. Organizarea, incepand cu trim. II 2013, a unor sesiuni de informare
trimestriale cu unitati economice din judetul lalomita, privind sistemul de
asigurare la accidente de munca si boli profesionale
2. Date sintetice-statistice,comparative2013 fata de 2012:
. Agenti economici consiliati in 2012: 27

.. Tablouri de prevenire pe post de lucru intocmite in 2012: 126
Agenti economici consiliati -in 2013: 18

.

Tablouri de prevenire pe post de lucru intocmite in 2013: 91
'L8
, .1
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Tablouri de implementaremasuri propuse intocmite in 2012: nu a fost
cazul
Tablouri de implementaremasuri propuse intocmite in 2013: 14
Sesiuni de informare organizate in 2012: nu a fost cazul
Sesiuni de informare organizate in 2013: 3
Cereri de prestatii si servicii rezolvate in 2012: 91, din care:
· Dispozitive medicale: 5
· Despagubirepentru caz de deces: 4
· Facturi decontate catre CJAS: 9
· Indeminizatii ITM: 73
Cereri de prestatii si servicii rezolvate in 2013: 63, din care:
· Dispozitive medicale: 3
· Despagubirepentru caz de deces: 2
· Facturi decontate catre CJAS: 5
· Indeminizatii ITM: 53

3. Descrierea activitatii desfasuratein 2013 - exemple deosebite:
In cursul anului 2013, salariatii Compartimentuluide Accidente de munca si
Boli profesionale au efectuat un munar de 61 de deplasari (45 cu delegatii si 16
in municipiul Slobozia) la 18 de agenti economici de pe raza judetului lalomita,

avanddreptscopurmatoarele:

.

1. Analizarea activitatii ageI1~lui, economic si solicitarea documentelor
necesare intocmirii tablourilor de prevenire
2. Identificarea propiu-zisa afa~torilor de ric si executarea de fotografii si
filme-"

:.

3. Controlul implementarii masudlorpropuse in tablourile de prevenire
4. 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 privin~ 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 lalomita
pentru evaluarea riscurilor de accidentare in munca si imbolnavire profesionala
la unitatile de invatamant din judetu~ lalomita, Compartimentul de Accidente de
munca si Boli profesionale a reusit 'sa evalueze un numar de 51 de posturi.
Aceasta activitate se deruleaza" iÎ1:continuare cu prioritate, avand in vedere
situatia fmanciara precara existenta fu sistemul de invatamant.

9

4. Concluzii:
1. Compartimentul Accidente de munca si Boli profesionale a depasit cu 3
numarul de tablouri de prevenire pe post de lucru prevazute in
metodologia indicatorilorde performanta.
2. Salariatii compartimentului au solutionat toate cererile de drepturi si
servicii care au avut documentatiacompleta.
D. COMPARTIMENTUL

DE EXPERTIZA MEDICALA

Compartimentul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de
Munca lalomita are in componenta2 cabinete de expertiza medicala:
SLOBOZIA si URZICENI

La sfarsitul anului 2013 au ramas in evidenta un numar de 7287 dosare
medicale ceea ce reprezinta o crestere de 69 dosare medicale, respectiv 0,95

% fata de anul2012.

I

Cabinetul Slobozia are in evidenta un numar de 4742 dosare medicale cu 42
dosare mai mult, respectiv 0,88 % fata de anul 2012.
Cabinetul Urziceni are in evidenta un numar de 2545 dosare medicale cu 27
dosare medicale mai mult, respectiv 1,06 % fata de anul 2012.
Din totalul de 7287 dosare medicale 1511 dosare au fost verificate prin
I.N.E.M.R.C.M. Bucuresti iar in cursul anului 2013 au fost verificate prin
I.N.E.M.R.C.M. un numar de 326 dosare medicale. In cursul anului 2013 un
numar de 423 pensionari au fost trimisi pentru recuperare atat la
I.N.E.M.R.C.M. cat si in statiuni balneoclimaterice.
Din totalul de 7287 dosare medicale ramase in evidenta :
6742 suntrevizuibile din care: ~:

·
·
·

192 gr. I

..

,

2620 gre II

3930 gre III

545 sunt nerevizuibile afectiune, din care:

.
.
.

213 greI
310 greII
22 greIII
(

'.f

.

In cursul anului 2013 au fost eliberate un numar de:
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27666 zile concediu medical peste 90 zile, o scadere cu 2174 zile, respectiv
7,28 % fata de anul 2012;
2779 zile concediu medical peste 365 zile, mentionand faptul ca in anul
2012 nu au fost eliberate zile de concediu medical in aceasta situatie;
2668 zile concediu medical peste 180 zile cu avizul I.N.E.M.R.C.M.
Bucuresti, cu 1166 mai mult respectiv 77,62% fata de anul 2012.

CAZURI NOI DE INVALIDITATE
In cursul anului 2013 au fost investigate si expertizate un numar de 836
persoane cu afectiuni medicale, au fost aprobate un numar de 770 cazuri noi
de invaliditate si 66 dosare medicale respinse.
A fost o crestere a cazurilor noi de invaliditate cu 174 cazuri respectiv 29,19
% fata de anul 2012. Mentionam ca un numar de 213 cazuri noi sunt cu aviz
de la I.N.E.M.R.C.M. Bucuresti.

CABINETUL SLOBOZIA
531 cazuri noi din care:

·

·

151 cazuri care provin din munca
380 cazuri care nu provin din munca

Se remarca o crestere de 51 cazuri, respectiv 10,62 % fata de anul 2012.

CABINETUL URZICENI
239 cazuri noi din care :

·

·

66 cazuri care provin din munca
173 cazuri care nu provin din munca

Se remarca o crestere de 123 cazuri, respectiv 106,03 % fata de anul 2012.

MORBIDITATE
Din totalul cazurilor aflate in evidenta se inregistreaza cresteri comparative
anului 2012 la nivelul urmatoarelor grupe de afectiuni:
bolile oncologice - crestere 89 cazuri 18,81%;
bolile endocrine - crestere 87 cazuri 150%;
tulburari mentale si de comportament - crestere 143 cazuri 9,62%;
bolile oftalmologice - crestere 45 cazuri 41,66%;
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SIDA - crestere 10 cazuri 26,31 %;
bolile sistemului osteoarticular, muscular si tesutului conjunctiv - crestere
106 cazuri 20,99%.

In celelalte categorii de boli cifrele s-au mentinut in jurul valorilor din anul
2012.
In cadrul compartimentului de Expertiza Medicala au fost:
17 sesizari si reclamatii care au fost trimise pentru
I.N.E.M.R.C.M. Bucuresti.
248 certificate medicale pentru L 416 / 2001.
9 cercetari pe teren.
6 certificate medicale eliberat~ pentru alte expertize.

analizare

la

In cursul anului 2013 au decedat 173 pensionari de invaliditate.
E. COMPARTIMENT

- CONTENCIOS

JURIDIC

In cadrul compartimentului s-au desfasurat urmatoarele lucrari:

- un numar

de 1734 de litigiiaflate pe rolul instantelor de judecata, din care: un
numar de 1133 dosare au fost solutionate favorabil, 232 nefavorabil si 369 dosare

in curs de asolutionare.:~:

'

Obiectul cererilor de chemare in ju~ecata a fost dupa cum urmeaza:
recalcularea drepturilor de pensie in baza prevederilor O.U.G.100/2008
si 169 din Legea 263/2010,difl care:933 pe rolul Tribunalului lalomita si
275 la Curtea de Apel Bucuresti.
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 grupa de munca:
recalcularea drepturilor de pensÎe in functie de anumite sporuri:ore festive,
spor vechime, prima de vacanta, salarii brute, acord global.
Contestatii la Comisia Centrala de Contestatii din cadrul C.N.P.P., conform

art.149 din Legea 263/2010

,',,'

':

Reprezentarea in instanta a C.N.P.P. conform dispozitiilor Ordinului nr.
1147/19.09.2011 a Presedintehrl C.N.P.P.
Din totalul dosarelor aflate pe roluf instantelor de judecata ponderea cea mai mare
au detinut-o litigiile avind ca obiect recalcularea drepturilor de pensie conform
OUG 100/2008 si arte 169 din Legea :263/2010.
,

------
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In aceasta ultima categorie practica Tribunalului Ialomita a fost de respingere a
cererilor de chemare in judecata.
redactarea de intimpinari in cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata
promovarea cailor de atac impotriva sentintelor pronuntate la fond,ca fiind
nelegale si netemeinice
arhivarea tuturor dosarelor ,pe categorii de litigii si termene de judecata
inregistrarea cererilor de chemare in judecata in registrul electronic.
Verificarea solutiilor pronuntate in dosarele aflate pe rol pe sit-ul
Ministerului de Justitie
Verificarea pe site-ul Ministerului Justitiei a solutiilor pronuntate in
cauzele solutionate:
Verificarea in programul de pensii a diferitelor date de identificare a
persoanelor care au calitatea _dereclamant in cererile formulate
Intocmirea de precizari ,la care s-au anexat diferite acte din dosarele de
pensionare,la solicitarea expresa a instantelor de judecata.
In toate aceste cauze au fost formulate: recurs uri si intimDinari .atit la instantele
de fond cit si la cele de recurs.
Concluzionind cele de mai sus in cadrUl compartimentului juridic apreciez este un
volum foarte mare de activitate, avind' in vedere numarul foarte mare de litigii
aflate in curs de solutionare, motiv penthIcare se impune constituirea unui birou
format din cel putin 3 persoane cu studii juridice care sa solutioneze in termen si cu
profesionalism totate cauzele aflate pe rolul instantelor precum si comunicarea in
termen a diferitelor relatii solicitate de catre instante.

F. - In concluzie activitatea Casei;Judetene de Pensii lalomita pe anul 2013

o consideram'ca fiindbuna-~ foartebuna.
Director exec. adj. ec.,'
ec. Manea Tonita
,

~!.

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

Director executiv,
ing. Dumitru Ion

"
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