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RAPORT 
PRIVINDăACTIVITATEAăDESF ŞURAT ăDEăCASAăJUDE EAN  

DE PENSII SIBIU ÎN ANUL 2013 
 
 
 

CasaăJude ean ădeăPensiiăSibiuăaă fostă ăorganizat ă şiă aă ă func ionată înă anulă
2013 ca serviciu public deconcentrată ă înă subordineaă Caseiă Na ionaleă deă Pensiiăă
Publice - CNPP,ăfiindăinvestit ăcuăpersonalitateăjuridic ăînăbazaăprevederilorăLegiiă
nr. 263/2010,ăprivindăsistemulăpublicăădeăpensiiăăşiăalteădrepturiădeăasigur riăsocialeă
şiăaăH.G.ănr.ă13/08.01.2004ămodificat ăşiăcompletat ,ăprivindăstatutulăCNPPă. 

Institu iaă asigur  aplicareaă înă jude ulă Sibiuă aă legisla ieiă dină domeniulă
asigur rilorăsocialeădeăstatăprecumăşiădinădomeniulăaccidentelorădeămunc ăşiăboliloră
profesionale. 
 
 

 În anul bugetar 2013, conducerea Casei Jude ene de Pensii Sibiu 

a fost asigurat  de: 
 
 
Director executiv  -  Dorel Aldea 
 
Director executiv adj. 
  – Directia economica, evidenta contribuabili – Mircea Manea 
 
Director executiv adj. 
  - Directia stabiliri şi pl iăpresta iiă-  Gabriela Bosnea 
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DIREC IAăăSTABILIRIăŞIăPL IăPRESTA II 

ServiciulăSTABILIRIăPRESTA II 

 
 

Activitateaă serviciuluiă stabiliriă presta iiă seădesf şoar ăpeădou ăcomponente,ă
respectiv în cadrul compartimentului stabiliri presta iiă şiă aă compartimentuluiă
verific riăpresta ii. 

 În cadrul compartimentuluiă stabiliriă presta ii auă locă opera iunileă deă
introducere date, corectarea erorilor dup ă verificare,ă listarea buletinelor de 
calcul,ă aă perioadeloră şiă aă punctajuluiă pentruă fiecareă dosar. Tot în cadrul acestui 
compartimentă seă asigur ă întocmirea,ă eviden aă şiă p strareaă registruluiă decizier,ă
precumă şiă aă rela ieiă cuă angajatoriiă înă sensulă înştiin riiă acestoraă despreă deciziileă
emise,ăconformălegii.ăÎnăvedereaăbuneiădesf şur riăaăactivit ii,ă rela iaăcuăComisiaă
deă Expertiz ă medical ă şiă recuperareă aă capacit iiă deă munc ă esteă asigurat ă deă oă
persoan ă dină acestă compartimentă careă seă ocup ă deă emitereaă deciziiloră
administrativeă pentruă schimb rileă deă grad,ă emitereaă deciziiloră deă suspendareă aă
pensiei pentruăceiăneprezenta iălaărevizuireaămedical ,ăemitereaădeciziilorădeăsistareă
aăpensieiăpentruăceiăneîncadra iă înăgradădeă invaliditate,ă transmitereaăborderouriloră
deă bloca iă c treă Serviciulă Pl iă Presta iiă pentruă ceiă neprezenta iă laă revizuireaă
medical ăevitându-se în acest fel crearea de debite 

Compartimentulă verific riă presta ii areă caă principal ă activitateă aceeaă deă
verificare aălegalit iiădocumentelorăşiăaădatelorăintroduseăînăprogramulăinformatică
înă vedereaă stabiliriiă sauă aă recalcul riiă drepturiloră deă pensieă pentruă solicitan iiă cuă
domiciliulă înăRomâniaăsauă înă stateleăcareănuăapar inăUE.ă ăPeă lâng ăactivitateaădeă
verificare, personalul din acest compartiment transfer ă dateleă dină programulă
informatic aferent Legii 19/2000, în programul informatic aferent Legii 263/2010, 
efectueaz ălistarea buletinuluiădeăcalcul,ăaăperioadelor,ăaăpunctajuluiăşiăaădeciziiloră
pentru fiecare lucrare în parte. Tot în cadrul acestui compartiment seă verific ă
corectitudinea programelor informatice transmise de CNPP spre testare, se 
solu ioneaz ă peti iile referitoareă laă nemul umiriă legateă deă stabilireaă pensiei,ă seă
întocmesc notele de prezentare pentruăcontesta iileădepuseă laădeciziileădeăpensieă
emise. 

Totodat ,ăpersonalulădinăcadrulăacestorădou ăcompartimenteăăasigur ărela iaă
cu beneficiariiă deă presta ii,ă zilnic,ă înă cadrulă programuluiă deă ghişeu,ă asigur ă bunaă
desf şurareă aă activit iiă deă arhiv ă prină directaă implicareă înă ordonareaă dosarelor,ă
solicit ă confirmareaă stagiiloră deă cotizareăDirec ieiă eviden ă contribuabili,ă atâtă dină
cadrul Casei Jude eneădeăPensiiăSibiu,ăcâtăşiădinăalteăjude eăă 

Activitateaă Serviciuluiă Stabiliriă Presta iiă seă reflect ă înă evolu iaă solicit riloră
adresateăinstitu ieiănoastreădeăc treăpersoaneleăcuădomiciliulăînăRomâniaăsauăînăstateă
careănuăapar inăUE,ăevolu iaăăfiind urm toarea: 
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DOSARE NOI 
 
Tipuri de cereri înregistrate 2012 2013 
PENSIEăPENTRUăLIMIT ăDEăVÂRST  1235 1488 
PENSIEăANTICIPAT ă(ANTICIPAT ăPAR IAL ) 884 1158 
PENSIE DE INVALIDITATE 633 1049 
PENSIEăDEăURMAŞ 538 638 
VENI IăPRINăTRANSFER 262 254 
LEGI SPECIALE (Lg.341, Lg.8, Lg.189, Lg.309, DL.118) 123 153 
LEGEA 578/2004 30 32 
TOTAL 3705 4772 
 
 
 Analizândăevolu iaănum ruluiădeăcereriăreferitoareălaăînscriereaălaăpensieăpeă
diferiteăcategoriiădeăpensieăseăconstat ăc ăexist ăoăconstan ăînănivelulăsolicit rilor.ă
Num rulă deă cereriă pentruă înscriereaă laă pensieă pentruă limit ă deă vârst ă şiă pensieă
anticipat ,ă respectivăanticipat ăpar ial ,ă aăcrescută înă anulă2013ă fa ădeă2012ăchiară
dac ăvârstaăstandardădeăpensionareăşiăstagiulăcompletădeăcotizareăaăcrescutăpentruă
femei conform Legii nr. 263/2010.  
 Deă asemeneaă seă observ ă creştereaă num ruluiă deă cereriă pentruă pensiaă deă
invaliditateă peă fondulă modific riloră aduseă deă Lg.37/2013ă adoptat ă caă urmareă aă
Deciziei CCR 680/2012 
 
RECALCUL RIăDREPTURI 
 
Tipuri de cereri înregistrate 2011 2012 2013 
RECALCUL RIăPENSIE 4460 4769 5449 
SCHIMB RIăDEăGRAD 2940 1546 704 
TOTALăMODIFIC RIăDREPTURI 7400 6315 6188 
 
 Seăobserv ăoăsc dereăaănum ruluiădeăschimb riădeăgradăînăanulă2013ăfa ădeă
anulă2012ădatorat ănum ruluiămareădeăschimb riădeăgradă(cuăprec dereăschimb riă
deăgradădinăgradulăIIăînăgradulăIIIăşiădepension ri)ădinăaniiăanterioriăşiăaăprelungiriiă
termenuluiădeărevizuireăprev zutălaăart.78ăalin.1ădinăLg.263/2010.ăTotodat ăaceast ă
sc dereă s-aă datorată şiă modific riiă criteriiloră medicale,ă respectivă în sprireaă
condi iiloră pentruă încadrareă înă gradă deă invaliditate.ă Dup ă ceă s-aă parcursă aceast ă
etap ănum rulădeăschimb riădeăgradăaăînceputăs ăscad . 

Înă anulă2013,ăpeă lâng ăactivit ileă curenteădesf şurateă înă cadrulăServiciuluiă
Stabiliriă Presta ii, s-aă realizată şiă verificareaă şiă revizuireaă dosareloră reevaluateă deă
c treăComisiaăSuperioar ădeăEvaluareăaăPersoanelorăAdulteăcuăHandicap.ăDinăceleă
1392ăcertificateădeăhandicapătransmiseăinstitu ieiănoastre,ă1279auăfostăemiseăpentruă
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neîncadrare în grad deă handicap.ă Pentruă persoaneleă careă auă fostă înă plat ă laă acelă
momentăcuăpensieălimit ădeăvârst ăpeăhandicapăăs-a procedat la încetarea drepturilor 
deăpensieăşiăîntocmireaădeciziilorădeădebit,ădup ăcaz.ăăCaăurmareăaăLegiiă136/2012ă
privind aprobarea OUG 84/2010,ă pentruă modificareaă şiă completareaă Legiiă
448/2006ă privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră persoaneloră cuă handicap,ă
pentruă persoaneleă careă auă fostă revizuiteă caă urmareă aă anul riiă certificatuluiă deă
handicapăsauăaăneîncadr riiăînăgradădeăhandicapăs-a procedat la punerea în aplicare 
aăproceduriiădeăexecutareăsilit . 

În cursul anului 2013 au fost emise în cadrul Serviciului Stabiliri Pensii 
10304ădeciziiădeăpensionare,ăatâtă lucr riăefectuateăpeăbazaăcererilorăpensionarilor,ă
câtăşiălucr riăefectuateădinăoficiu. 

 
Tip lucrare Num rădeciziiăemise 
Decizii admise pentru dosare noi 4010 
Decizii de respingere pentru dosare noi 314 
Deciziiărecalcul ri 4781 
Decizii de sistare/suspendare 1199 
total 10304  

 
Înăvedereaăaplic riiăart.149ădinăLegeaănr.ă263/2010ăinăcursul anului 2013 au 

fostă verificateă 119ă dosareă deă pensiiă şiă întocmiteă noteleă deă prezentareă aferenteă
fiec ruiădosar. 
 
 
 
 
 

Serviciul PL IăPRESTA II 
 
 

Activitateaăserviciuluiăpl iăpresta iiăs-a concretizat, în anul 2013, în: 
- plataă pensiiloră deă asigur riă sociale,ă aă indemniza iiloră prev zuteă deă legiă

speciale,ăaăpensiilorărezultateădinăaccidenteădeămunc ăşiăboliăprofesionale; 
- plataădrepturilorăprină conturiădeschiseă laă institu iileă bancareă cuă careăCasaă

Na ional ădeăPensiiăPubliceăareăîncheiateăconven ii; 
- plataă ajutoarelorădeădecesăpentruăpensionariă şiă pentruămembriiădeă familieă

afla iăînăîntre inereaăacestora; 
- întocmireaă şiă actualizareaă fişeloră deă eviden ă aă drepturiloră b neştiă aleă

pensionaruluiă cuă toateă modific rileă interveniteă înă timpă privindă cuantumulă
drepturilor,ădateleădeăidentificare,ămodalitateaădeăplat ,ădrepturiărestanteăacordare,ă
drepturiăneachitate,ăreordonan ri,ăre ineri,ăsuspend ri,ătransferuri; 
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- emitereaă referatului,ă buletinuluiă deă calculă şiă aă decizieiă deă debită pentruă
cazurile în care s-a constatat diminuarea drepturilor recalculate în raport cu cele 
încasate; 

- asigurareaăăactivit iiădeărela iiăcuăpublicul. 
 
 
Laă sfârşitulă anuluiă 2013ă seă aflauă înă eviden aă C.J.P.ă Sibiuă ună num ră deă

110.535 beneficiari, din care: 
- 96.776 pensionari în sectorul de stat; 
- 4.316 pensionari în sectorul agricol; 
- 9.443 beneficiari de legi speciale. 
 
Structura categoriilor de pensii din sectorul de stat 

Categorii de pensii din sectorul de stat 2012 2013 

Pensionariăpentruălimit ădeăvârst  68.473 69.007 

Pensionari anticipat  445 624 

Pensionariăanticipatăpar ial 2.812 2.615 

Pensionari de invaliditate 17.621 16.523 

Pensionariăurmaşi 8.136 8.007 

TOTAL 97.487 96.776 

 
 
Structura categoriilor de pensii din sectorul agricol 
 

Categorii de pensii din sectorul agricol 2012 2013 
Pensionariăpentruălimit ădeăvârst  4.172 3.817 
Pensionari de invaliditate 64 46 
Pensionariăurmaşi 502 453 
TOTAL 4.738 4.316 

 
Structura beneficiarilor de legi speciale  

 
Număr beneficiari de legi speciale 2012 2013 

-beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR 69 56 
-beneficiariăLegeaă341/2004ă(eroiămartiriăaiăRevolu iei) 234 222 
-beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele 
persecutateădinămotiveăpoliticeădeădictaturaăinstaurat ălaă
06.03.1945 

880 813 

-beneficiari Legea 44/1994 privindăveteraniiăşiăv duveleă 2.845 2.475 
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deăr zboi 
-beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele 
persecutate din motive etnice de regimul instaurat în 
perioada 06.09.1940-06.03.1945 

1.399 1.342 

-beneficiariă Legeaă 309/2002ă privindă recunoaştereaă şiă
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar 

2.090 1.962 

-beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui 
ajutorălunarăpentruăso ulăsupravie uitor 

2.436 2.328 

-beneficiari Legea 303/2004 privind statutul 
magistra ilor 

51 83 

-beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea 
indemniza ieiăpentruămembriiăuniunilorădeăcreatori 

158 
 

162 

TOTAL 10.162 9.443 
 

 
Evolu iaăpensieiămediiăanualeăînăsectorulădeăstat 
    

 

Categorii de pensii 

2012 2013 Crestere 

fata de 

2012 

% 

- limit ădeăvârst ăcuăvechimeăcomplet  916 950 + 3.71 
- pensiaăanticipat  882 937 + 6.23 
- pensiaăanticipat ăpar ial  639 629 - 0.98 
- pensia de invaliditate gradul I 547 530 - 0.96 
- pensia de invaliditate gradul II 571 580 + 1.57 
- pensia de invaliditate gr.III 543 555 + 2.20 
- pensiaădeăurmaş 398 416 + 4.52 
 
Evolu iaăpensieiămediiăanualeăînăsectorulăagricol      

 

Categorii de pensii 

2012 2013 Crestere 

fata de 

2012 

% 

- limit ădeăvârst ăcuăvechimeăcomplet  325 340 + 4.61 
- invaliditate gr.I 194 232 + 19.58 
- invaliditate gr.II 199 198 - 0.01 
- urmaşi 132 139 + 5.30 

 
În anul 2013, au fost prelucrate în sistem informatic mai multe tipuri de 

tranzac ii,ăastfel: 
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- s-auăprelucrată3.014ătranzac iiăceăincludădrepturiănoiăacordate; 
- s-auăprelucrată5.213ătranzac iiăceă includămodific riădeădrepturiăpentruă

pensiiădeăasigur riăsocialeăşiăindemniza ii,ărecalcul riăconformăH.G.ănr.ă1550/2004,ă
deă acordareă aă punctajuluiă suplimentară prev zută deă ordonan aă nr.ă 100/2008,ă deă
acordareăaăpunctajuluiăsuplimentarăprev zutădeăart.ă169ădinăLegeaănr.ă263/2010; 

- s-auă efectuată 3.250ă tranzac iiă ceă includă modific riă deă adrese,ă
modific riă deă nume,ă schimbareaă modalit iiă deă plat ,ă corec iiă CNP,ă acordareă
taloaneăCFR,ăînfiin riăsauălichid riădeăconturiăcurente; 

- lunar, s-a asigurat plata drepturilor în conturi curenteădeschiseălaăb nciă
pentruă ună num ră deă aproximativă 39.285ă beneficiari,ă num rulă loră fiindă într-o 
creştereăsemnificativ ăfa ădeăanulă2012; 

- s-auăreordonan atăpensiiăneachitateăpentruă1.375ăpensionari; 
- s-auăsistatăşiăsuspendatădeălaăplat ă4.828ădeădosare de pensie ca urmare 

aădecesului,ăaăneîncadr riiămedicaleăsauădinăalteăcauze; 
- s-auătransferatăînăalteăjude eă102ădosareădeăpensieăşiăindemniza ii; 
- s-auăpreluatăînăplat ă211ădosareăprimiteădinăalteăjude e; 
- s-auăpl tităpensiiăşiăindemniza iiăprinămandatăcuădung ăalbastr ăpentruă

510 pensionari; 
- s-auă înregistrată şiă acordată 3.888ă ajutoareă deă deces,ă înă valoareaă deă

8.579.145 lei. Din care: 3.682 cazuri au fost în urma decesului pensionarului sau a 
membruluiădeăfamilieăaflatăînăîntre inereaăsa,ă10ăcazuriăpentruăasigura iiăpeăbaz ădeă
contractăsauădeclara ieădeăasigurareăşiă196ădeăcazuriăc treăfirme,ăînăurmaădecesuluiă
angajatului,ă cază înă careă sumaă fiindă ulterioră decontat ă deă c treă firm ă prină plataă
contribu iilorăpentruăasigur riăsociale; 

- s-auăeliberată3.682ăadeverin e pentruăplataăsumelorăr maseăneîncasateă
deăc treăpensionariiădeceda i; 

- s-au emis 431 de decizii de debit. Cauzele principale care au stat la 
baza constituirii debitelor au fost: modificarea gradului de invaliditate, 
neîncadrarea într-un grad de invaliditate,ăaplicareaăeronat ăaămajor riiăpunctajuluiă
suplimentar pentru agricultori, cumulul pensiei cu venituri realizate dintr-o 
activitate cu scop lucrativ, anularea certificatelor de încadrare în grad de handicap 
deăc treăcomisiaăsuperioar ; 

- auă fostă înfiin ate 6.251ă re ineriă noiă asupraă pensiiloră înă plat ă înă bazaă
titlurilorăexecutoriiăprimiteădeălaăexecutoriiăjudec toreştiăsauăbancari,ădeălaăDirec iaă
General ăaăFinan elorăPubliceăaăJude uluiăSibiu,ădeălaăprim rii,ădeălaăcooperativeădeă
credit, de la C.A.R. - pensionari,ăpensiiădeăîntre inere,ăetc…ăÎnăurmaăacestorăre ineriă
suntăefectuateăşiăr spunsuriădeăconfirmare,ădarăşiăviramenteăefectuateălunarăpentruă
sumeleăre inute; 

- lunar, s-aăefectuatăexportulăpresta iilorăînăstr in tate,ăajungândăînălunaă
decembrie 2013 la ună num ră deă 737ă beneficiari.ă Deă asemenea,ă s-aă efectuată şiă
restituirea sumelor solicitate prin aplicarea art. 111 al Regulamentului CEE nr. 
574/1972ă pentruă ună num ră deă 137ă cazuri,ă sumeă achitateă institu iiloră deă
instrumentare din Germania; 
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- lunar, s-a efectuat verificareaă îndepliniriiă condi iiloră deă acordareă aă
scutiriiă laă plataă abonamentuluiă telefonică pentruă beneficiariiă deă legiă specialeă c treă
ROMTELECOM,ănum rulăbeneficiarilorăfiindădeăaproximativă2700ăpersoane/lun ; 

- lunar, s-a efectuat verificarea persoanelor careă beneficiaz ă deă
indemniza ieă social ă înă bazaă Ordonan eiă nr.ă 6/2009,ă laă valoareaă deă 350/leiă peă
persoan ,ălaălunaădecembrieă2012ănum rulăbeneficiarilorăfiindădeă9.520ăbeneficiari; 

- s-a continuat acordarea scutirii de impozit pe pensii pentru persoanele 
cuăhandicapăgravăşiăaccentuatăconformăLegiiănr.ă76/2010; 

- lunar, s-aă aplicată re inereaă coteiă deă 5,5%,ă reprezentândă contribu iaă
pentruăasigur rileăsocialeădeăs n tateăaplicat ăasupraăpensiilorămaiămariădeă740ăleiă
conformă Legiiă nr.ă 96/2006ă şiă aă coteiă deă 16%,ă reprezentând impozitul asupra 
pensiilor mai mari de 1.000 lei. Ca urmare, s-aă întocmităşiădepusă lunarădeclara iaă
privindăobliga iileădeăplat ăaăcontribu iilorăsociale,ăimpozituluiăpeăvenităşiăeviden aă
nominal ă aă persoaneloră asigurateă - D112 pentru pensionari, ajungând în luna 
decembrieă2013ălaăunănum rădeă52.755ăpersoane; 

- s-aăefectuatăverificareaăşiădecontareaăbiletelorădeăc l torieă folositeăpeă
mijloaceleădeă transportăautoădeăpensionariiăbeneficiariădeăgratuit iăpeă transportulă
auto, conform Ordinului MMSP nr. 97/2003. În anul 2013 au fost încheiate un 
num rădeă9ăcontracteăşiăconven iiădeăprest riăservicii; 

- în conformitate cu O.U.G. nr. 17/2012 s-a continuat restituirea cotei de 
contribu iiă pentruă asigur rileă socialeă deă s n tateă re inut ă pentruă perioadaă
01.01.2011 – 30.04.2012,ă panaă laă30.09.2013.ăLunarănum rulăbeneficiariloră fiindă
de aproximativ 46.805 persoane/lunar.  
 
 

 
 
 

Serviciul  PENSII  INTERNATIONALE   
 
 
 

       Serviciul  PENSII INTERNATIONALE  din  cadrul  C.J.P.  SIBIU  pune  in  
aplicare  la    nivelulă ă judetuluiă ă Sibiuă ă dispozi iileă ă Regulamentuluiăă
Consiliului(CEE)ănr.1408/71ăşiă574/72ăă respectivăaă ăRegulamentuluiă883/2004ăăşiă
987/2009ăprivindăăsistemulăăpublicăădeăăasigur riăăsocialeă.ă 
       În  perioada  01.01.2007-31.12.2013  au  fost  inregistrateă ă ună ă num ră ă deă
17.924  dosare  constând  din  cereri  pentru  stabilirea  drepturilor la  pensii  de  
invaliditate,ă ăpensiiă ădeă ăb trânete,ă ăpensiiă ădeă ăurmaşă ăsauă ăatestareaă ăcariereiă ădeăă
asigurat  din  România . 
       Ponderea  cea mai mare a acestoraă ă oă ă reprezint ă ă dosareleă ă persoanelorăă
stabiliteăăînăăGermaniaăăşiăăcareăăauăădesfasuratăăactivit iăăprofesionaleăăînăăRomânia,ă
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dară ă şiă ă dină celelalteă ă tariă ă membreă ă aleă ă Uniuniiă ă Europeneă ă şiă ă aleă ă Spatiuluiăă
Economic  European. 
       În  cursul  anuluiăă2013ăăauăăfostăăînregistrateăăunăănum răădeăă2979 dosare, fata  
de  2374  inăăanulăă2012ăăcomparativăpeăăcategoriiăsitua iaăăăprezentându-seăădup ăă
cumăăurmeaz : 
                                                                                       
                                                                  
SPECIFICATIE 2012      2013 
Pensii  de  batrâneţe       366 429 

Pensii  de  urmaş            515 317 

Pensii  de  invaliditate   251 423 

Total pensii 1206 1169 

Pensii soluţionate 501 425 

E 205 (cereri) 1168 1810 

E 205 (soluţionate) 1020 3805 

 
 
     ActivitateaăăServiciuluiăPensiiăinterna ionaleăaăăconstatăînăăcursulăăanuluiă2013  în  
solu ionareaăăunuiăănumarăădeă374 pensiiăăna ionaleăăşiă51 pensii  comunitare şiăăauăă
fost  întocmite  3805  atestate  privind  cariera  de  asigurat  în  România.  

Înăăvedereaăăcomplet riiăădosarelorăăcuăădocumenteleăănecesareăăăăprelucr rii,ă
auă ă fostă ă întocmiteă ă şiă ă transmiseă ă institu iiloră ă similareă ă ună ă numară ă deă 457  
formulare  E001, prin  care  s-au  solicitatăcarneteăădeăămunc ăăsauăăadeverin eăădeăă
vechime,ă diplomeă ă deă ă absolvireă ă aă ă facult iiă ă şiă ă foiă ă matricole,ă documeneăă
medicale  recente etc. 
   Auăăfostăăîntocmiteăăşiăătransmiseă201 notific riăăaăădeciziilorăăcuăăprivireăălaă
cererea  de  pensie  E210, iar  pentru  cele  79 dosareăădepuseăădeăăsolicitan iăăcuăă
domiciliulă ă ină ă Româniaă ă auă ă fostă ă întocmiteă şiă ă transmiseă ă documenteleă ă şiăă
formulareleă ă ă necesareă şiă ă anume:ă formulareleă ă E207RO,ă E210RO.ă E202RO.ă
E203ROăsauăE204ROăădup ăăcaz.ăDintreăăacestea  28  auăăfostăăsolicit riăădeăstabilireăă
aăăpensiilorăădeăăb trânete,ă12 de  pensie  de  invaliditate,  9 deăăpensieăădeăăurmaşăşiă
30 solicit riăpentruăstagiiădeăcotizareădinăalteăstate. 

Au  fost  efectuate  de  asemenea  158  recalcul riăădeăăpensii  din  care 142 
caă ă urmareă ă aă ă schimb riiă ă graduluiă ă deă ă invaliditate,ă ă 10  pentru  îndelpinirea  
condi iilorăădeăătrecereăădinăăpensieăăanticipat ăsauăpar ialăăanticipat ăălaăăpensieăădeăă
limit ăădeăvârst ăşiăă6  recalcul riăconformăart.ă107ădinăLegeaă263/2010. 

   Înăăcursulăăanuluiăă2013ăauăăfostăăprimiteăădinăă rileăămembreăăaleăăUniuniiă
Europeneăăşiă ădinăăSpa iulăăEconomicăăEuropeanăăunăănum răădeăă2979 dosare  de  
pensieă ă şiă ă cereriă ă deă ă întocmireă ă aă ă atestatuluiă ă privindă ă carieraă ădeă ă asigurată ă înăă
România,  situatiaăăpeăă riăăprezentandu-se  astfel: 
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TARA NR. CERERI PROCENT 
ROMANIA 79 2,65 

GERMANIA 2724 91,44 

SPANIA 53 1,78 

AUSTRIA                63 2,11 

UNGARIA              16 0,54 

ITALIA                   5 0,17 

FRANTA                    3 0,10 

SUEDIA 3 0,10 

ALTE  TARI 33 1,11 

 
Înăăceeaăăceăăprivesteăăactivitateaăădeăăpl iăăpresta iiăaceastaăăs-a  concretizat  

prin  punerea  in  plata  a  unui  numar  de  212  dosare, au  fost  întocmiteă ă şiăă
transmise  1105  cerificateă ă deă ă via ă necesareă ă puneriiă înă ă plat ă sauă ă pentruăă
continuareaăăpl ilorăăînăanulă2013. 

În anul 2013, s-auăîntocmităşiă114ăfişeăpentruădecontareaăpl ilorărestanteăînă
cazulă înă careă pl ileă restanteă s-auă f cută conform art. 111 din Regulamentul  
Consiliului(CEE) nr.1408/71. 

Înă ăafaraă ăactivitatiloră ădeă ăbaz ă ăcareă ăauă ăfostă ăprezentateă ăsinteticăauă ăfostăă
desfaşurateăăşiă ăalteăăactivit iă ăcolateraleăcumăăsunt:ăînregistrareaăădosarelorăăşiă ăaăă
altor  documente  primiteăădeăălaăăinstitu iileăădeăăinstrumentareăpentruăăcompletareaăă
dosarelor,ă verificareaă componen eiă ă şiă ă veridicit tiiă ă documentelor,ă conexareaăă
acestoraălaăădosare,ăcomunicareaăăprinăădocumenteăăscriseăăcuăăinstitu iileăăsimilareăă
dină ădiverseă ă riă ă aleă ă Uniuniiă ăEuropene,ă întocmireaă ă documenta iiloră ă necesareăă
pentruă ă traducereaă ăacteloră ămedicaleă înăvedereaă ăexpertiz riiă ămedicaleă ă înă ăcazulăă
pensiilor  de invaliditate. 
      S-aăăasiguratăătotodat ăăconsultan aăădirect,ăătelefonicăăsauăăprinăăalteăămijloace  
persoaneloră ă interesateă ădeă ădepunereaă ădosareloră ă şiă ă ă ă componen aă ă acestora,ă înăă
concordan ă ă cuă ă Regulamentulă ă Consiliuluiă ă nră ă 883/2004ă ă şiă ă Regulamentulăă
Consiliului  nr.987/2009. 
       S-aăăr spunsăăînăătermenăălaăă140  scrisoriăăşiăăpeti iiăăprimite  de  la  persoane  
dină ădiverseă ă riă ă aleă ăUniuniiă ăEuropene,ă sauă ăadresateădeă ăCasaă ăNa ional ă ă deăă
Pensii  Publice 
 
  
 

DIREC IA ECONOMIC  ŞI EVIDEN  CONTRIBUABILI 
 
 

COMPARTIMENTULăăEVIDEN AăCONTRIBUABILI 
 
Înădomeniulăeviden eiăcontribuabililoră înăsistemulăpublicădeăpensii,dinăeviden eleăă
institu ieiă,ărezult ă: 
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Indicatoriăanaliza i 2012 2013 % 
Contracte de asigurare  în 
derulare  la decembrie 

1517 1428 94 

Declara iiănominale 
preluate  în cursul anului 

116.064 116.272 100,1 

Num rădeăsalaria i 
raporta iăălaădecembrie 

146.918 148.301 100,9 

 
Compartimentulă ă eviden ă contribualiliă ă actualizeaz ă lunară registrulă

asigura iiloră înă sistemulă publică deă pensii,ă prină prelucrareaă declara iiloră nominaleăă
depuseă deă angajatoriă şiă prină înregistrareaă ă lunar ă ă a contractelor de asigurare 
social . 

In baza OUG nr.125/2011 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.571/2003ăprivindăCodulăFiscală,ădupaăpredareaădeclara iilorădeăasigurareăsocial ă
la ANAF, CJP Sibiu a continuat activitatea de cuprindere in sistem   a persoanelor 
careă ob ină venituriă dină activia iă profesionaleă ,ă dară nuă auă incheiată declara ieă deă
asiguareă social ă ă conformă Legiiă nr.263/2010ă privindă sistemulă unitară deă pensiiă
publice. 

  În cursul anului 2013 am înregistrat  210  deădeclara iiă noiă ă deă asigurare 
social . 

Au fost expediate 1646 deă inştiin riă persoaneloră careă aveauă obliga iaă
asigur riiă(conformăbazeiădeădateătransmisaădeăANAFă).ăMen ion măc ăpersoaneleă
careă realizeaz ăvenituriădină activit iă independenteă auăobligativitateaă asigurariiă înă
sistem doarădac ă realizez ă câştigulă salarialămediuăbrutăprev zutădeă legeă ,iară ă 110  
asigura iăcuădeclara iiădeăasigurareăauăsolicitatăsuspendareaăasigur riiăăconformălegiiă
în baza actelor justificative. 

Toateă opera iunileă legateă deă declara iiă deă asigurareă auă fostă operate in baza 
noastr ădeădateă,ăiarăinăbazaăProtocoluluiăincheiatăintreăCNPPăşiăANAFăădateleăauă
fostăcomunicateălunarăăinăcadrulătransmisiilorădeăinforma iiăintreăceleădou ăinstitu iiă
.Compartimentulă Eviden ă Contribuabiliă verific ă lunară transmisiaă CNPPă –ANAF 
privindăasigura iiănoiă,ăcrean eleăsiăstagiulădeăcotizareărealizatăădeăcatreăpersoaneleă
asigurateăinăbazaădeclara ieiădeăasigurareăsocial . 

În cursul anului 2013 s-auă înregistrată ună num ră deă 681  de contracte de 
asigurareăsocial ăă,ăpeăparcursulăanului reziliindu-seădinăini iativaăCaseiădeăpensiiăună
num rădeăă818  contracteădatorit ăănepl iiăcontribu ieiădeăasigur riăsociale. 

Lunarăprelucr măăînămedieă9700 deăădeclara iiănominaleădepuseădeăangajatoriă
înăbazaădeclara ieiăuniceăD112.ă 

Mediaălunar ăaădeclara iilorănominaleărectificativeăaăfostădeă600 deădeclara iiă
.Angajatoriiă auă depusă declara iiă rectificativeă ă ină cazulă ină careă declara iaă ini ial ă
depus ănuăaăfostăcorectăîntocmit ă. 

S-au eliberat  4444 deă formulareă Notificareaă ă calit iiă deă neasigurată ă în 
sistemulă deă securitateă social ă dină Româniaă – pentru persoanele neasigurate în 
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sistemulă publică deă pensiiă ,careă urmeaz ă s ă desf şoareă activitateă sezonier ă înă
Germania.  

Pentruăeliberareaădeăc treăCNPPăaăformularuluiăE101ăs-au eliberat la cererea 
angajatoriloră dină jude ulă Sibiuă ună num ră deă 3517   adeverin eă privindă stagiulă deă
cotizareă realizată deă salaria iă înă ultimeleă ă 12ă luniă – pentru persoanele  care 
desfaşoar ăactivitateaăînă rileămembreăUE,ăăprinădetaşareaăpersonalului. 

Lunar s-auă eliberată ă adeverin eă de stagiuă ă necesareă ă calcul riiă pensieiă –
serviciuluiăstabiliriăpensiiădinăcadrulăCJPăSibiuăcâtăşiăaltorăcaseăăteritorialeădeăpensiiă
dină ar ă ,ă pentruă persoaneleă careă auă desf şurată activitateă înă jude ulă Sibiuă ă dară seă
pensioneaz ăînăalteăjude e. 

Compartimentul Eviden ăcontribuabiliă ăaăeliberată înăcursulăanuluiă2013ăună
num rădeă12.586 deăadeverin eădeăstagiuă,dinăcareă: 

- caseloră judeteneă ă dină ar ă 1352 deă adeverinteă ă ă împreun ă cuă fişiereleă
aferente necesare calculului pensiei, 

- pentruăpensionariiădinăjude ulăSibiu 6031 deăadeverin e, 
- pentru interes personal –la cerere 1686  
- pentru angajatori 3517deăadeverin e. 
 Contribu iileădeăasigur riăsocialeăădatorateădeăc treăasigura iiăcuăcontractădeă

asigurareăsocial ă,ăconformăextrasuluiăădeăcontădeălaăTrezorerieăau fost operate  in 
cadrul aplicatiei SICA . 

 Lunar s-au transmis la CNPP bazele de date pentru actualizarea registrului 
angajatoriloră şiă asigura iloră ă dină sistemulă publică deă pensiiă precumă şiă pentruă
întocmireaălistelorădeăviramentăc treăfondurileădeăpensiiăadministrate privat ,Pilon 
II. 

 S-auă eliberată asigura iloră ă ună num ră deă ă 170 carneteă deă munc .ă Deşiă
persoaneleă asigurateă cuă contractă deă asigurareă auă fostă notificateă s ă seă prezinteă laă
sediulănostruă,ăpu ineăpersoaneăseăprezint ăpentruăridicareaăcarnetuluiăde munc . 

 Conformăprotocoluluiă încheiată întreăANAFăşiăCNPPăs-auăpredatăunănum ră
de 210 deădosareădeădeclara iiădeăasigurareăcircumscrip iilorăAFPădinăjude ulăSibiuă
.Nu s-au înregistrat probleme în derularea procedurii de predare. 
              Pe perioada 01.01.2013 - 31.12.2013  s-auă operată ună num ră deă ă 110 
modificariălaăsolicitareaăasigura ilorăînăbazaădeclara iilorădeăasigurareăsocial ăşiăs-au 
predat AFP –uriloră dină jude ă conformă actuluiă adi ională laă protocolulă deă
predare.Modific rileă efectuateă ă înă bazaă de date au  avut ca document justificativ 
declara iileăfiscaleăpentruăanulă2011ăşiă2012ă,func ieădeăvenitulăbrutăanualăînăcazulă
persoanelorăimpozitateăînăsistemărealărespectivădeclara iaăcuăveniturileăestimateăînă
cazul persoanelor impozitate conform normei de venit. 
           Conformălegisla ieiăinăvigoareăpânaălaă30.06.2014ăcaseleăteritorialeădeăpensiiăă
opereaz ămodific riăşiăincheieădeclara iiădeăasigurareă. 
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Compartimentul FINANCIAR - CONTABILITATE 

 

Eviden eleăcontabileăaleăCaseiăJude eneădeăPensiiăSibiu s-auă inutăpeăceleătrei 

bugete gestionate: bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul de accidente de 
muncă şi boli profesionale şi bugetul de stat. 

Toateăsitua iileăşiăraport rileăfinanciar-contabileăşiăstatisticeăauăfostăîntocmiteă
corectăşiălaătermen. 

Eviden eleăcontabileăs-au efectuat prin sistemul integral al CNPP – FIS. 
 

1. Bugetul asigurărilor sociale de stat 
 

Veniturileă bugetuluiă asigur riloră socialeă deă stat seă realizeaz ă deă c treă
Agen iaă Na ional ă aă Finan eloră Publiceă începândă cuă 1ă ianuarieă 2004. Aceasta 
transmiteă lunară Caseiă Jude eneă deă Pensii,ă Anexaă Bă înă vedereaă întocmiriiă şiă
raport riiăexecu ieiăbugetuluiăasigur rilorăsocialeădeăstat. 
  

Casaă Jude ean ă deă Pensiiă Sibiuă colecteaz ă veniturileă persoaneloră asigurateă
prinăcontracte,ăcontribu iaăpentruăbileteleădeăodihn ăşiătratamentăprecumăşiăîncas riă
din alte surse (debite), preocupându-seăînăpermanen ădeăatragereaădeăcâtămaiămul iă
contribuabili. 

 
Veniturile totale realizateă laăbugetulăasigur riloră sociale de stat au fost de 

607.949.301 lei , cu 9,35% mai mari decât în 2012. 
 

Denumirea indicatorului Cod 2012 2013 
Diferen e 

+ / - 

Contribu iileăangajatorilor 20.03 377.568.451 400.128.345 +22.559.894 

Contribu iileăasigura ilor 21.03 194.127.058 205.532.611 +11.405.553 

Venituri din dobânzi 31.03 0 140 +140 

Venituri din bilete de 

tratamentăşiăodihn  
33.03 1.498.660 1.489.591 -9.069 

Diverse venituri 36.03 143.419 99.881 -43.538 

Sume în curs de distribuire 47.03 -17.366.602 698.733 +18.065.335 

TOTAL   555.970.986 607.949.301 +51.978.315 
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Cheltuielileăefectuateădinăbugetulăasigur rilorăsocialeădeăstată 
 Înă exerci iulă bugetară 2013ă s-au aprobat credite bugetare în valoare de 
974.144.286 lei, din care s-au efectuat cheltuieli de 972.401.133 lei,ăoăcreştereăcuă
2.67ă%ăfa ădeă2012,ăpeăurm toareleăcapitole: 

 

Denumirea indicatorului 2012 2013 
Diferen e 

+ / - 

Pensii 927.828.006 954.526.224 +26.698.218 

Ajutoare de deces pentru pensionari 7.892.451 8.161.204 +268.753 

Ajutoareădeădecesăpentruăasigura i 542.463 417.941 -124.522 

Cheltuieli cu transmiterea drepturilor 6.752.808 6.700.110 -52.698 

Cheltuieli de personal 2.669.268 2.735.016 +65.748 

Cheltuieliămaterialeăşiăservicii 695.401 685.949 -9.452 

Cheltuieliăcuărepara iiăcapitale 0 0 0 

Active fixe 13.984 0 -13.984 

Debite recuperate -299.375 -825.311 -525.936 

TOTAL  946.095.006 972.401.133 +26.306.127 

 
S-aă urm rită înă permanen ă încadrarea cheltuielilor materiale în creditele 

acordate,ă achizi ionareaă f cându-se prin respectarea prevederilor OUG 
nr.34/19.04.2006ăprivindăatribuireaăcontractelorădeăachizi ie public ,ăaăcontracteloră
deă concesiuneă deă lucr riă publiceă şiă aă contracteloră deă concesiuneă serviciiă şiă HGă
nr.925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr.34/19.04.2006. 

 
Plataăpensiilorăinterna ionale s-a realizat on-line prin Citi Direct, eviden aă

lorăcontabil ărealizându-se,ăconformăLegiiăcontabilit ii,ăatâtăînăleiăcâtăşiăînăvalut . 
 
Plataădrepturilorădinăpensii,ăajutoareădeădeces,ăsalarii,ăcheltuieliămaterialeăşiă

deă între inereă s-aă efectuată înă conformitateă cuă legisla iaă înă vigoareă şiă înă limita 
creditelorăbugetareăaprobateăşiăvirateădeăc treăordonatorulădeăcredite. 

 
Declara iileă fiscaleă lunare auă fostă întocmiteă corectă şiă auă fostă depuseă laă

institu iileăabilitateăînătermenulăprev zutădeălege. 
 
Controlul financiar preventiv propriu s-a efectuată înă condi iileă legii,ă

neexistândăcazuriădeărefuzădeăviz . 
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 Structura cheltuielilor înregistrateălaăsfârşitulăanuluiă2013ăaăfostăurm toareaă
: 

- 98,16 % cheltuieliă cuă asisten aă social ă (plataă pensiilor,ă şiă alteă ajutoareă
sociale) 

-   0,84 % cheltuieli cu plata ajutorului de deces 
-   1,00 % cheltuieliă deă personal,cheltuieliă materialeă pentruă bunuriă şiă

servicii.  
 

La finele anului 2013 s- înregistrat un deficit de 364,45 milioane lei, mai 
mic cu 6,58% dacât deficitul înregistrat în anul 2012. 

 
 

2  Bugetul de asigurări sociale pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale 
 
 

Veniturileă bugetuluiă asigur riloră pentruă accidenteă deă munc ă şiă boliă
profesionale seă realizeaz ă deă c treă Agen iaă Na ional ă aă Finan eloră Publiceă
începând cu 1 ianuarie 2004. Aceasta transmite lunar Caseiă Jude eneă deă Pensii,ă
AnexaăBăînăvedereaăîntocmiriiăşiăraport riiăexecu ieiăbugetuluiăasigur rilorăsocialeă
de stat. 

 
Veniturile totale realizateălaăbugetulăasigur rilorăpentruăaccidenteădeămunc ă

şiăboliăprofesionaleăauăfostădeă4.188.194 lei , cu 3,10% mai mari decât în 2012. 
 

Denumirea indicatorului Cod 2012 2013 
Diferen e 

+ / - 

Contribu iileăangajatorilor 20.04 4.060.829 4.187.543 +126.714 

Contribu iileăasigura ilor 21.06 1.562 645 -917 

Venituri 31.03 0 6 +6 

TOTAL   4.062.391 4.188.194 +125.803 

 
 

Cheltuielileă efectuateă dină bugetulă asigur riloră socialeă pentruă accidenteă
deămunc ăşiăboliăprofesionaleă 
 Înă exerci iulă bugetară 2013ă s-au efectuat cheltuieli de 1.609.281 lei, cu o 
creştere deă3,38ă%ăfa ădeă2012,ăpeăurm toareleăcapitole: 
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Denumirea indicatorului 2012 2013 
Diferen e 

+ / - 

Cheltuieli de personal 91.864 90.165 -1.699 

Cheltuieliămaterialeăşiăservicii 20.361 20.484 +123 

Transferuri 19.563 20.389 +826 

Pensiiăşiăajutoareădeăb trâne e 1.007285 955.479 -51.806 

Asisten ăsocial ăînăcazădeăboliăşiă

invaliditate 
383.265 484.249 +100.984 

Ajutoareăpentruăurmaşi 39.772 38.933 -839 

Recuper riădeădebite -5.416 -418 +4.998 

TOTAL  1.556.694 1.609.281 +52.587 

 
 

Controlul financiar preventiv propriu s-aă efectuată înă condi iileă legii,ă
neexistând cazuri de refuzădeăviz . 

 
 
 

3 Bugetul de stat 

 

 Înă exerci iulă bugetară 2013ă s-au aprobat credite bugetare în valoare de 
84.374.612 lei, din care s-au efectuat cheltuieli de 83.815.299 lei, cu o sc dere de 
3.59ăăfa ădeă2012ăpeăurm toareleăcapitole: 

 

Denumirea indicatorului 2011 2012 
Diferen e 

+ / - 

Pensii IOVR 237.712 182.690 -55.022 

Ajutoare de deces 7.267 17.572 10.305 

Veteraniădeăr zboi 5.858.497 4.719.812 -1.138.685 

Abonamente veterani 378.424 320.784 -57.640 

D.L. 118 / 1990 5.850.521 5.922.685 72.164 
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Abonamente D.L. 118 / 1990 624.107 592.030 -32.077 

Abonamente L. 189 / 2000 67.250 68.767 1.517 

Legea 42 / 1990 6.442.611 6.267.510 -175.101 

Indemniza iiăconformăL.ă323ă/ă2004 2.815 2.560 -255 

Legea 189 /2000 3.939.370 3.394.043 -545.327 

Legea 309 / 2002 1.248.714 1.162.602 -86.112 

Magistra i 4.706.265 4.256.314 -449.951 

Agricultori 32.638.290 31.715.931 -922.359 

Legea 89 / 2004 0 0 0 

Bileteăc l torieăD.L.ă118ă/ă1990 11.586 16.189 4.603 

Bileteăc l torieăL.ă189/ă2000 31.959 35.063 3.104 

Indemniza iiăL. 109 / 2005 8.136 925.132 916.996 

Parlamentari L. 96 /2006 0 0 0 

Indemniza iiăL.ă578ă/ă2004 3.247.788 2.967.673 -280.115 

Boli profesionale L. 346 / 2002 4.182 20.400 16.218 

Legea 8 / 2006 0 1.180.903 1.180.903 

Legea 7 / 2006 0 0 0 

Pensieăsocial ăminimăgarantat ăOUGă

6/2009 
9.900.760 9.292.572 -608.188 

Legea 95 / 2008 34.315 23.192 -11.123 

Legea 217 / 2008 0 0 0 

Indemniza ieăînso itor 9.862.060 10.154.115 292.055 

Debite recuperate -87.848 -225.456 -137.608 

Taxeăpoştaleă 745.620 707.646 -37.974 

Ajutoare anuale veterani 105.570 93.810 -11.760 

Taxeăpoştaleăajutoareăanualeăveterani 875 760 -115 

TOTAL  86.939.916 83.815.299 -2.051.547 
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Controlul financiar preventiv propriu s-aă efectuată înă condi iileă legii,ă
neexistândăcazuriădeărefuzădeăviz . 

 
 

 
Compartimentul  GESTIUNEA BILETELOR DE 

TRATAMENT 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii 263/2010 privind sistemul de pensii 
publiceăşiăaăLegiiăanualeăaăBugetuluiăAsigur rilorăSocialeădeăStat,ăînăanulă2013ăauă
fostăacordateăprină intermediulăCaseiă Jude eneădeăPensii Sibiu, bilete de tratament 
balneară pensionariloră şiă asigura iloră sistemuluiă publică deă pensiiă ,ă înă vedereaă
tratamentuluiă,ăaăpreveniriiăîmboln virilorăşiărecuper riiăcapacit iiădeămunc ă. 

 Înă anulă 2013ăpentruă jude ulă Sibiuă auă fostă repartizateă ună num ră de 4.347 
bilete de tratament  balnear, fiind toate valorificatete , înregistrându-se un grad de 
valorificare de 100% .ăAuă beneficiată deă bileteă deă tratamentă unănum ră deă ă 4.347 
pensionariă sauă asigura i,ă maiă pu ină cuă 114 pensionariă sauă asigura iă fa ă deă anulă
2012, când au fost distribuite 4.461 bilete.  

Cazareaă şiă tratamentulă s-aă f cută atâtă înă capacit ileă propriiă deă tratamentă
balneară aleăCaseiăNa ionaleă deăPensiiă Publice,ă c ă şiă înă unit iiă turisticeă ,ă peă careă
furnizorii de servicii de turism balnear le-au contractat cu CNPP.    

Situa iaă bileteloră repartizateă înă anulă 2013ă Caseiă Jude eneă deăPensiiă Sibiuă
comparativăăcuăaniiă2011ăşiă2012ăgradulădeăvalorificareăseăprezint ăastfel: 

 
 
 
 

Indicatori Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 
Nr. pensionari  109.200 110.285 110.535                   
Cereri înregistrate     5.931     5.785           6.376 

 
Nr. bilete 
repartizate 

4.950 4.559                   4.347 

            Nr. bilete 
valorificate 

4.478 4.461           4.347  
 

din care: 
-     cuăcontribu ie 
-     gratuite 

 
- 3.798 
-   680 

 
- 3.388 
- 502 

 
- 3.757 

- 590 
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Structuraăbeneficiarilorăcareăauăprimităbileteădeătratamentăînăanulă2013ăaăfostăurm toareaă

:  
Categorie beneficiari Modalitatea 

de acordare 
Nr. bilete 

valorificate 
Procent din 

total 
% 

Pensionari  
 

Cu plata 3721 
 

85.60 % 
 

Asigura iă(salaria i,ăasigura iăcuă
CAăşiăDA) 

Cu plata  
36 

 
0,83% 

Pensionari de invaliditate cu 
program de recuperare 

Gratuit  
2 

 
0,05% 

Beneficiar Decret –Lege 
118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura 
instaurat ăcuăîncepereădeălaă6ă
martieă1945,ăprecumăşiăceloră
deportateăînăstr in tateăoriă
constituite în prizonieri; 

Gratuit  
19 

 
0,44% 

 

Beneficiar O.G 105/1999 aprobata 
cu Lege 189/2000 privind 
acordarea unor drepturi 
persoanelorăpersecutateădeăc tre 
regimurile instaurate în România 
cu începere de la 6 septembrie 
1940 pana la 6 martie 1945 din 
motive etnice 

Gratuit 62 
 

1,43 % 

Veteraniă,v duveădeăr zboiă
drepturi stabilite prin drepturi sunt 
stabilite prin Legea nr. 44/1994 

Gratuit 22 0.51% 

Persoane ale caror drepturi sunt 
stabilite prin Legea nr. 448/2006 
privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap 

Gratuit 485 
 

11,16% 

TOTAL   din care:  
 cuăcontribu ie 
 gratuit 

 4347 
3757 
590 

100% 
86.43% 
13,57% 

 
 
Repartizarea biletelor s-a f cutăavândăînăvedereăă”Criteriile de acordare  a 

biletelor de tratament  balnear, prin sistemul organizat de Ministerul Muncii 
Familiei,ă Protec ieiă Socialeă şiă Persoaneloră Vârstniceă aprobate prin Ordinul 
Comună comun ă ală preşedinteluiă C.N.P.Pă şiă aă directorilor caselor sectoriale de 
pensii, Nr. 154/A 1794/4651397/1726068/2 013 . 

Mentionam ca in anul 2013 nu au fost repartizate Bilete de Odihna. 
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          Activitatea de înregistrare a cererilor de bilete , ordinea de repartizare, 
distribuireaăbiletelorăşiăeviden aătuturorăopera iunilorăs-aăărealizatăprinăaplica iaă
informatic ălaănivelăna ională- SPA- Bilete de trtatament 
 

Compartimentul ACHIZI II PUBLICE, ADMINISTRATIV ŞI 
ARHIV  

 
 

Înă ă domeniulă achizi ieiă publiceă s-au respectat prevederile legale în vigoare 
realizându-seăachizi iiă folosindăexclusivămijloaceăelectronice,ăprinăaplica iaăSEAPă
într-un procent de  75,15 %, respectiv 320238,95 lei cu TVA. 

  
În anul 2013, s-auăderulatăurm toareleăachizi ii:ă 
- prinăcump rareădirect ăpeăSEAPăşiă 
- offline 
Valoarea totala a achizitiilor ( fara utilitatile publice: posta, energie electrica, 
apa/ canal, gaze, etc.. ) a fost de 426133,00 lei cu TVA 

 
Achizi ieă direct : s-auă contractată serviciiă deă mentenan ,ă deă serviceă

calculatoare, furnizare tonere pentru imprimante, furnizare produseădeăpapet rieăşiă
birotic ,ă furnizareă formulareă tipizate,ă serviciiă deă traduceriădocumentareămedicale,ă
serviciiă deă asistentaă IT,ă furnizareă chitan iereă cuă regimă special,ă repara iiă stampile,ă
BCF-uri,ă asigur riă maşiniă (ă RCAă şiă CASCOă ),ă serviceă maşini,ă intre inereă
ascensoare,ăîntre inereăşiăg zduireăpagin ăweb,ăcontracteădeătelefonieăfix ăşiămobil ,ă
serviciiădeăcur enieăşiădeăpaz . 

 
Pe furnizare produse s-au achizitionat: 
 
o furnizareăproduseădeăbirotic ăşiăpapet rieăînăvaloareăde 36336.67 lei cu TVA 
o furnizare formulare tipizate în valoare de 7248,00 lei cu TVA 
o furnizareăcartuşeătonerăpentruăimprimanteăînăvaloareădeă36996,15 lei cu TVA 
o furnizareăchitan iereăcuăregimăspecialăînăvaloareădeă744.00 lei cu TVA 
o furnizare bonuri valorice pentru combustibili auto în valoare de 12773,00 lei 
cu TVA 
o furnizare becuri, neoane, startere, prelungitoare, etc... în valoare de 1295,00 
lei cu TVA 
o furnizare apa plata perioada de canicula conform legii 722.00 lei cu TVA 
o furnizareă pieseă deă schimb,ăpentruă echipamenteă informaticeă şiă copiatoare în 
valoare de 13157,45 lei cu TVA 
 

Pe prestari servicii s-au achizitionat: 
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o serviciiădeătelefonieăfix ăRomtelecomăînăvaloareădeă13717.00 lei cu TVA  
o servicii de traduceri pentru pensii internationale 28846,00 lei cu TVA.  
o servicii programe MERCURă pentruă bileteă deă tratamentă şiă pensiiă
interna ionaleăînăvaloareădeă19270,00 lei cu TVA 
o  serviciiădeăcur enie, la care valoarea contractului atribuit a fost de 43500,00 

lei cu TVA  
o   serviciiă deăpaz ă sediulăCJPăSibiuă şiă sediulăCLPăMediaş,ă transportăvalori în 

valoare de 84945,00 lei cu TVA 
o servicii de reparatii si intretinere calculatoare si imprimante 33097,4 lei cu 
TVA 
o serviciiăasigur riăautoă(ăRCAăsiăCASCOă)ăînăvaloareădeă2545.00 lei  
o serviciiădeăpublicitateăşiăabonamenteăînăvaloareădeă2728,00 lei cu TVA 
o servicii de medicina muncii în valoare de 1600,00 lei cu TVA 
o serviciiădeăreparareăştampileăşiăschimbareăamprent ăînăvaloareădeă394,00 lei 
cu TVA 
o servicii de reparatii masini CJP 4711,00 lei cu TVA 
o serviciiădeămentenan ăinstala iiăşiăelectrice,ămecaniceăsi sanitare 4800.00 lei 
cu TVA 
o serviciiăg zduireăşiăîntre inereăpaginaăwebăînăvaloareădeă2554,00 lei cu TVA 
o servicii de verificare si umplere extinctoare CJP si CLP 300.00 lei cu TVA 
o servicii de asistenta software IT 43152,00 lei cu TVA 
 
Lucr riădeărepara ii curente:  

 
S-a achizitionat in iulie 2013, un server pentru Casa Locala de  Pensii Medias in 

valoare de 9114,00 lei cu TVA, in decembrie cabina de lift schimbata in valoare de 
1471.47 lei cu TVA si la Societatea de Ascensoare 487,73 lei cu TVA.  

Deci un total de : 11073,20 lei cu TVA 
 
S-au respectat prevederile legale în vigoare, privind: 
 
 procedeul de distrugere a deseurilor de hartie colectate selectiv 
 predarea cartuselor toner uzate 

 procedeul de distrugere a documentelor cu termen de pastrare expirat 
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BIROURI  ŞI  COMPARTIMENTE  ÎN  SUBORDINEA 
DIRECT ă A  DIRECTORULUI  EXECUTIV 

 
 

Biroul EXPERTIZ  MEDICAL  
 
 
Activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă s-a 

desf şuratălaănivelulăcelorătreiăcabineteămedicaleăaleăbirouluiădeăexpertiz ămedical ,ă
careă aă fostă sus inut ă deă 2ă mediciă specialiştiă înă expertiz ă medical ă siă 3ă asisten iă
medicali.  

 
I. Activitatea de expertiză medicală pentru încadrarea în grad  de invaliditate 

 

 Expertizarea medicală a cazurilor noi de invaliditate 
În anul 2013 s-au înregistrat 1043 propuneri la pensie , din care:  

 1017 au fost încadrate în grade de invaliditate;  
 26 cazuri respinse 

 
Cazuri noi de propuneri la pensie 

 
Expertiz ri 2012 2013 

Total propuneri la pensie, din care: 627 1043 
Încadra iăînăgrad 581 1017 
Cazuri respinse 46 26 

 
 

Stucturaăcazurilorănoi,ăînămomentulăexpertiz rii 
 

Provenien a 2012 2013 
din activitate  234 324 
dinăafaraăactivit ii 393 719 
Total  627 1043 

 
Structura pe grade de invaliditate a cazurilor noi de pensionari 

 
Structura gradelor de 

invaliditate 
2012 2013 

Grad I 39 167 
Grad II 289 421 
Grad III 253 429 
Total 581 1017 
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Analizândăsitua iaăcazurilorănoiăseăpoateăconcluziona: 
 crestereaaăănum ruluiădeăpersoaneăcareăauăsolicitatăpensieădeăinvaliditateăin   

anul 2013 cu 416 cazuri, fata de anul 2012, se datoreaza aparitiei Lg.37/2013, lege 
care anuleaza conditia stagiului de cotizare pentru a putea beneficia de o pensie de 
invaliditate. 

Analizândăcazurileănoiădeăinvaliditateăpeăgrupeădeăboli,ăseăconstat ăc ăînăanulă
2013 distribu iaăesteăastfel:ăăăăă 
     
 

 locul 1 - afec iuniătumorale, 130 cazuri ; 
 locul 2 - afectiuni ale sistemului nervos, 115 cazuri ; 
 locul 3 - afec iuniăaleăaparatuluiăcirculator,ă97 cazuri ;  

 Expertizarea medicală a pensionarilor de invaliditate în evidenţă 

 
Num rulăpensionarilorădeăinvaliditateăafla iăînăevident ălaăsfârşitulăanuluiă

2013, este de 15.599 din care revizuibili 9888 şiănerevizuibiliă5711 cazuri. 
 

Pensionari de 
invaliditate în 

eviden ăprezentati 

2012 2013 

revizuibili Nerevizuibili revizuibili nerevizuibili 

Gradul I 342 580  398 612 
Gradul II 492 2528 3586 2668 
Gradul III 7047 2212  5904 2431 
Total  12301 5320  9888 5711 

 
 Num rulătotalăalăpensionarilorădeăinvaliditateăaăscazutăfa ădeă2012,  cu  2022 
cazuri.  
 

 Recuperarea medicală 

 
Fata de anul trecut, numarul pacientilor recuperati a fost mult mai mic: 

 
Anul 2012 2013 

Amelior ri 1039 202 
Depension ri 393 67 

   
 

II. Expertiza medicală privind avizarea prelungirii concediului medical 
peste 90 de zile şi peste un an 
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Asigura iiă afla iă înă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă înă scopulă continu riiă
programuluiă deă recuperareă stabilită deămediciiă specialiştiă dină unit ileă sanitare,ă auă
beneficiat în 2013 de avizarea prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile, 
respectiv peste un an de zile. 

 
Evolu iaănum ruluiădeăzileădeăprelungireăconcediuămedical 
 

Anul 2012 2013 
Num ră zileă concediiă medicaleă
peste 90 zile 

36603 34128 

Num ră zileă concediiă medicaleă
peste un an 

8130 14706 

  
Înăsitua iileătemeinicămotivateădeăposibilitateaărecuper rii,ă înăscopulăevit riiă

pensieiă deă invaliditateă şiă men ineriiă asiguratului în activitate  s-au întocmit 187 
referateă c treă I.N.E.M.R.C.Mă Bucureşti,ă prină careă s-a solicitat prelungirea 
concediului medical peste 180 de zile. 
 
 

Evolu iaănum ruluiădeăzileădeăprelungireăconcediu medical peste 180 zile 
 

Anul 2012 2013 
Num răreferateăpesteă
180 zile 

55 187 

 

 

 
 

RAPORTăăPRIVINDăăSITUA IAăDEPENSION RILORăşiăAMELIOR RILORă
în anul 2013 fat ădeă2012 

 
 

Anul 2012 2013 
Amelior ri 1039 202 
Depension ri 393 67 
Ameliorati+Dep. 1432 269 

 
  Cu privire la num rul persoanelor ameliorate în anul 2013 facem precizarea 
c ă înă celeă 202 persoaneă suntă cuprinseă şiă persoaneleă depensionateă (67) ele fiind 
considerate ca fiind ameliorate.  
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Compartimentul ACCIDENTE DE MUNC  ŞI BOLI 
PROFESIONALE 

 
 

         Analizind activitatea compartimentului AMBP in anul 2013 din punct de 
vedere al accidentelor de munca si bolilor profesiomnale inregistrate se poate 
constata o foarte mica diminauare a numarului acestora ceea ce ne conduce la 
concluzia ca situatia derularii activitati de securitate a muncii s-a mentinut la 
aceleasi cote calitative .Evident conditiile concrete din economie nu sint identice 
dar chiar si in conditiile in care se poate constata o crestere a activitatii economice 
nu se inregistreaza o crestere semnificativa a accidentelor  
         Au fost inregistrate mai multe  cazuri de boli profesionale , rezultate ca 
urmare a neglijarii masurilor pentru protectia salariatilor sau disciplinei reduse care 
se manifesta la agentii economici in legatura cu utilizarea EIP . 
        Se poate constata o crestere semnificativa a cheltuielilor prilejuite de  
prestatiilor medicale datorita in special complexitatii mai mari a interventiilor 
presupuse efectuate in unitati spitalicesti care au tariful pe caz mediu mai mare ca 
urmare a indicelui de complexitate mai mare. De asemenea tariful pe caz rezolvat 
propriu Spitalului clinic judetean de urgenta negociat cu Casa jud de pensii a fost in 
2013 semnificativ mai mare ca in anul 2012 conform documentelor depuse de 
spital si care se iau in calculul acestui tarif 
       Numarul certificatelor medicale a crescut de asemenea poate si datorita 
acordarii fragmentate a concediilor medicale  pentru aceeasi persoana urmare a 
modificarilor legislative de acordare a lor si controlului mai riguros efectuat de 
institutiile statului 
      In domeniul activitatii si acordarii de drepturi pentru lucratorii migranti, s-a 
constatat o scadere a cazurilor semnalate si o crestere a  documentelor procesate, 
atit datorita cunoasterii mai amanuntite a legislatiei europene de catre angajatori cit 
si cresterii per ansamblu a numarului parsonalului detasat.. S-u efectuat mai multe 
decontari a sumelor solicitate de asiguratori externi pentru prestatiile de care au 
beneficiat persoane detasate in strainatate si care au fost implicate in evenimente 
soldate cu accidente de munca cercetate si inregistrate conform legislatiei 
 

 

Nr 
crt 

Indicator UM 2012 2013 Obs 

1 Accidente de munca inregistrate cazuri 113 111  

1.1 Total sume platite pentru cazuri 
de  accidente de munca, din care: lei 307.529 544.270  

   - servicii medicale                        lei 76.021 137.250  
   - indemnizatii incapacitate 

temporara de munca,  
lei 191.252 359.157  
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   - despagubiri decese,  lei 40.256 30.743  
   - compensatii pentru atingerea 
integritatii   

lei 0 17.120  

2 Boli profesionale inregistrate cazuri 4 11  

2.1 Total sume platite pentru cazuri 
de  boli  profesionale, din care :      

lei 3.814 43.520  

    - servicii medicale                            lei  3.814 43.520  
    - indemnizatii incapacitate 

temporara de munca,  
lei 0 0  

3 Numarul certificatelor medicale 

avizate  
buc   260 381  

4 Cereri solutionate      
 - facturi de la Casa Judeteana 

de Sanatate  Sibiu                      
buc 124 123  

 - facturi trimise la validat la 
Casa Judeteana de Asigurari 
de Sanatate  Sibiu                      

buc 0 0  

 - facturi de la Spitalul Clinic 
Judetean  Sibiu                         

buc 3 27  

 - adrese recuperare sume de la 
alte CJP si de la Casa 
Judeteana de Asigurari de  
Sanatate  Sibiu                           

buc 13 5  

 - plati efectuate catre  CJP din 
alte judete 

buc 
17 13  

 - despagubire deces cazuri 5 3  
 - compensatii pt atingerea 

integritatii 
cazuri 

0 1  

 - solicitari dispozitive 
medicale                               

 
0 1  

 - solicitari diferente 
indemnizatii 

cazuri 
40 46  

 - rambursari de cheltuieli cazuri 0 3  
5 Prevenire       

5.1 Organizatii  vizitate buc 6 12  
5.2 Locuri de munca pt care s-au 

recomandat  masuri  de prevenire buc 
56 

(1173 
masuri) 

   104 
(2323 

masuri) 
 

6 Activitate lucratori migranti UM 2012 2013  

6.1 Procesare formulare europene cazuri 42 39  
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6.2 
Sume platite pentru cazuri de  
accidente de munca 

lei 0 57.938  

7 
Contract de asigurare pentru 

accidente de munca si boli 

profesionale 

 2012 2013  

 contracte de asigurare intocmite cazuri 7 4  

 contracte reziliate  cazuri 8 6  

8 Declaratii pe propria 

raspundere  
nr. 118 95  

9 
Pensii platite din contributia la 

accidente de munca si boli 

profesionale 
 2012 2013  

9.1 
Nr mediu beneficiari pensii de 
invaliditate 

cazuri 139 128  

 
Sume platite pentru pensii de 
invaliditate 

lei 696.850 584.701  

9.2 
Nr mediu beneficiari pensii de 
urmasi 

cazuri 49 44  

 
Sume platite pentru pensii de 
urmasi 

lei 179.657 109.482  

   
 
 

 Compartimentul RESURSE UMANE  
 
 Conformă statuluiă deă func iiă aprobată pentruă anulă 2013,ă Casaă Jude ean ă deă
Pensii SIBIU are un total de 67 posturi aprobate,ăcareă laăfineleăanuluiăseăprezint ă
astfel: 
  - 63 posturi ocupate; 
  -  3ăposturiăvacanteădeăfunc ionariăpublici 
  -  1 post vacant de personal contractual  
Cele 67 posturi aprobate sunt structurate astfel: 
  - funcţionari publici  - 60 din care: 
   *52 functionari publici cu studii superioare,  
   * 8 functionari publici cu studii medii; 
  - personal contractual -  7 din care: 
    - 4 personal contractual cu studii superioare; 
     - 2 personal contractual cu studii postliceale 
     - 1 personal contractual cu studii medii. 
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 Înălunaăianuarieă2013,ăaăavutălocăevaluareaăanual ăaăfunc ionarilorăpubliciăşiăaă
personaluluiă contractual,ă pentruă activitateaă desf şurat ă înă anulă 2012,ă cuă
urm toareleărezultate: 
 - calificativul foarte bine   -  63 salaria i; 
 - calificativul bine    -          0ăăsalaria i; 
 - calificativulăsatisf c tor  -   0ăăsalaria i. 
 Pentruăevaluareaăperforman elorăprofesionaleăpeăanulă2012ăauăfostăpreg titeă
rapoarteleă deă evaluare,ă ă iară aceast ă activitateă s-aă ă finalizată pân ă laă dataă deă
31.01.2013. 
  Înă cursulă anuluiă 2013ă auă revenită dină concediuă pentruă creştereaă
copiluluiăpân ălaăvârstaădeă2ăani,ăunănum rădeă1ăfunc ionarăpublic. 
  Înăcursulăanuluiă2013ăauăîncetatăraporturileădeăserviciuăunănum rădeă7ă
angaja i,ădinăcareă7ăfunc ionariăpubliciă.ăMotivulăîncet riiăraporturilorădeăserviciuă,ă
auă fostă pentruă 3ă angaja iă pensionarea,ă pentruă 2ă angajatiă incetareaă prină acordulă
partilor, pentru 1 angajat expirarea perioadei pentru care avea raporturi de serviciu, 
prin revenirea pe post a titularului, din concediuăpentruăcreştereaăcopiluluiăpân ălaă
vârstaă deă 2ă ani,ă ă iară 1ă functionară publică aă plecată prină transfer.ă Astfelă auă r masă
vacanteălaăsfarsitulăanuluiă2013ăunănum rădeă4ăposturi,ădinăcareă1ăpostădeăpersonală
contractualăşiă3ăposturiădeăfunc ionariăpublici. 
 În cursul anului 2013 au fost organizate 3 concursuri pentru ocuparea 
posturilor vacante de functionari publici, in urma carora s-a reusit ocuparea unui 
postă vacant,ă siă 1ă examenă pentruă promovareaă func ionariloră publiciă într-un grad 
profesional imediat superioră celuiă de inut,ă examenă înă urmaă c ruiaă 1ă func ionară
public a fost promovat în gradul superior. 
De asemenea s-aă urm rită înă permanen ă respectareaă prevederiloră legaleă privindă
acordareaă grada iiloră corespunz toareă vechimiiă înă munc ,ă fiindă astfelă avansa iă înă
grada iaăimediatăurm toare,ăunănum rădeă4ăangaja i. 
 Toateăacesteăactivit iăs-auăf cutăcuărespectareaăstrict ăaăprevederilorălegaleăşiă
cuăurm rireaăînăpermanen ăaăăîncadr riiăînăcheltuielileăcuăpersonalulăaprobate,ăşiăcuă
respectareaăstatuluiădeăfunc iiăaprobat de C.N.P.P. pentru anul 2013. 

Înă ceeaă ceă priveşteă perfec ionareaă profesional ,ă înă cursulă anuluiă 2013ă ună
num rădeă8ăfunc ionariăpubliciăauăparticipatălaăcursuri,ădinăcareă3ăfunc ionariăpubliciă
deăconducereăşiă5func ionariăpubliciădeăexecu ie. 
 Rela iaă cuă institu iileă publiceă superioareă ă şiă cuă celelalteă institu iiă s-a 
desf şuratăînăcondi iiănormale,ăcuărespectareaătermenelorădeăr spunsăşiăaăcelorlalteă
prevederi legale. 
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Compartimentul JURIDIC 
 

Având înăvedereăspecificulăactivit iiăinstitu iei,ăcompartimentul juridic 
lucreaz ăpentruărespectareaăşiăaplicareaălegisla ieiăînătoateădomeniileădeă

activitate ale Casei Jud. de Pensii Sibiu. 
Înă cazulă institu ieiă noastreă rolulă compartimentuluiă juridică seă împarteă înă aă

consiliaă conducereaă institutieiă şiă compartimenteleă dină structuraă unit iiă înă sensulă
respect riiă legisla iei,ă ă peă deă oă parteă şiă înă sensulă preveniriiă înc lc riiă legisla iei,ă
remedieriiăsauăcorect riiăunorănereguli,ăpeădeăalt ăparte.ăFaptulăc ăînăcompara ieăcuă
alteă institu iiă publiceă avemă foarteă multeă litigiiă cuă pensionarii,ă nuă înseamn ă c ă
standardeleădeăaplicareăaă legisla ieiăsuntăsc zute.ăDimpotriv ,ă înăcondi iileă înăcareă
din 1079 cauze aflate pe rol în perioada ianuarie  - decembrie 2013, numai 136 
litigii auăavutăsolu iiănefavorabile(inăceaămaiămare parte datorate Deciziei nr. 
19/2011 a I.C.C.J. privind valorificarea la pensie a acordului global) pentru 
institu iaă noastr ,ă eviden iaz ă foarteă clară importan aă peă careă oă acord mă acestuiă
domeniu.  

Principaleleătemeăcareăfacăobiectulăcontesta iilorăsunt: anularea deciziilor de 
pensie in baza certificatului de handicap , recalcularea pensiilor din sistemul public 
in baza activitatii desfasurate in acord global , legi speciale, recalcularea 
indemnizatiilor revolutionarilor in baza castigului salarial mediu brut si contestarea 
deciziei medicale de schimbare a gradului de invaliditate sau de neancadrare in 
grad de invaliditate. 

In cursul anului 2013 s-a constatat o crestere deosebita a numarului de litigii 
privind pensiile stabilite in baza certificatului de handicap ca urmare a anularii unui 
mare numar de certificate de handicap de catre Comisia Superioara din cadrul 
Ministerului Muncii Familiei si Protectiei Sociale precum si de recalculare a 
pensiilor pentru veniturile realizate in acord global. 

O preocupareădeosebit ăaăcompartimentuluiăaăfostăinformareaăpermanent ăaă
angaja iloră privindă modific rileă legislativeă dină domeniulă pensiiloră şiă asigur riloră
socialeă,ăaălegisla iei europeeneăprivindăsistemeleădeăsecuritateăsocial ,ăprecumăşiăaă
altor prevederi legale. 

 
Înă cadrulă institu ieiă func ionez ă comisiaă deă Legiă speciale,ă cuă urm toareleă

activit i: 
- Aplicarea Legii 189/2000, modificată şi completată, pentru acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate cu începere 
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. 

În cursul anului 2013 auăfostăînregistrateăînăcadrulăinstitu ieiănoastreăunănum ră
de 24 de cereri . 

- Aplicarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor 
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei 
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. 
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În cursul anului 2013 auăfostăînregistrateăînăcadrulăinstitu ieiănoastreăunănum ră
de 33 cereri. 

 
 

ACTIVITATEAăDEăEXECUTAREăSILIT ă 
DINăCADRULăCASEIăJUDE ENEăDEăPENSIIăSIBIU 

 
 

În domeniul EXECUT RIIăSILITE s-auăefectuatăurm toarele: 
 
1.ăDup ăemitereaădecizilorădeădebităşiăexpirareaătermenuluiădeă15ăzile,ătermenă

înăcareădebitorulăareăobliga iaădeăa-şiăachitaăpensia/indemniza iaăîncasat ănecuvenită
sauădeăaăfaceădovadaăpl ii acesteia, s-aăverificatăsitua iaăfinanciar ăpentruă1.140ă
debitori,ăînăvedereaăînceperiiăproceduriiădeăexecutareăsilit . 

2.ăAstfel,ă înăurmaăverific rilorăefectuateăs-aăînceputăexecutareaăsilit ăpentruă
unănum rădeă1.140 debitori.ăAşadar,ă înăcursul anului 2013 au fost emise 1.140 
soma ii.  

3.ă Pentruă debitoriiă careă nuă auă primită soma iileă expediateă cuă confirmareă deă
primire,ă potrivită legisla ieiă înă vigoareă s-a efectuat publicitatea actelor emise. 
Publicitatea s-aărealizat,ăprinăafişareăpeăsite-ulăinstitu ieiăşi prinăafişareaăînălocurileă
specialăamenajateădinăinstitu ie,ăpentruăunănum rădeă105 debitori.   

4.ă Înă vedereaă continu riiă proceduriiă deă executareă silit ă şiă identific riiă
bunurilor debitorilor, s-aămen inutăoă activitateă intens ă cuă institu iileă publice,ă care 
potă furnizaă informa iileă necesare.ă Astfel,ă s-au întocmit adreseă c treăDirec iaă deă
Eviden ăaăPersoanelorăSibiu pentruăaăob ineăinforma iiădespreănoulădomiciliuăală
debitorilor. S-au întocmit adreseăc treăPrim riaăSibiuăşiăalteăPrim riiădinăjude  
pentru a seăob ineăinforma iiădespreăbunurileămobileăşi/sauăimobileădinăproprietateaă
debitorului,ă pentruă careă acestaă pl teşteă impozit.ă S-au identificat aceste bunuri în 
eventualitateaăaplic riiăm suriiădeăexecutareăsilit ăaăsechestrului.ă 

5. S-au emis adrese pentru ună num ră deă 94 debitori c treă Administra iaă
Finan eloră Publiceă Sibiuă pentruă aă seă ob ineă informa iiă despreă conturileă bancareă
de inuteădeădebitori,ăînăvedereaăcontinu riiăexecut riiăsiliteăprinăinstituireaăpopririi.ă
Deăasemenea,ădebitoriiăauăfostăverifica iăşiăînăprogramulăinformaticăSICAăşiălaăCasaă
Na ional ădeăPensiiăPublice,ăînăprogramulăinformaticădeălaănivelăna ional,ăpentruăaă
seăidentificaăangajatoriiăundeălucreaz .ăAstfel,ăîn cursul anului 2013 s-au întocmit 
unănum r deă855ăadreseădeăînfiin areăaăpopririi.  

6.ă Înăurmaăm surilorădeăexecutareă silit ă efectuate,ă s-a încetat activitatea de 
executareăsilit ă(ăadic ăs-au recuperat integral debitele înscrise în titlurile executorii 
şiăsoma iiă)ăpentruăunănum rădeă277 debitori.  

7.ă Datorit ă faptuluiă c ă uniiă debitoriă nuă auă venituriă şiă nuă s-au identificat 
bunuriămobileăşi/sauăimobileăpentruăcareăs-arăputeaăaplicaăm suraăsechestrului,ăsauă
nuăseăcunoaşteădomiciliulăacestora,ăpotrivită legisla ieiă înăvigoare,ă respectivăCodulă
deăprocedur ăfiscal ,ăs-auăîncheiatăunănum r de 29ăproceseăverbaleădeăinsolven . 
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Debitele respective au fost trecute într-oă eviden ă contabil ă separat ă înă vedereaă
continu riiăverific riiălorăşiăidentific riiăunorăm suriădeărecuperare.ă 

8.ăDatorit ă faptuluiăc ăuniiădebitoriăs-au mutat cu domiciliul înăalteă jude e,ă
potrivită adreseloră primiteă deă laă Eviden aă Persoaneloră Sibiuă careă confirm ă acestă
lucru, pentru 1ădosarădeăexecutareăsilit  s-aăluatăm suraătransfer riiăluiăînăjude ulă
de domiciliul al debitorului.  

9.ă Înă urmaă m suriloră deă executareă silit ă efectuate, s-a evitat prescrierea 
debitelor. Astfel, în urma controalelor realizate de CNPP s-aăconstatatăc ăniciă
un debit nu este prescris.  

 În concluzie, s-auă f cută demersuriă pentruă recuperareaă debiteloră prină toateă
formeleă deă executareă silit ă şiă s-aă desf şurată oă activitateă intens ă înă men inereaă
rela iiloră deă colaborareă cuă to iă subiec iiă implica iă înă activitateaă complex ă deă
executareăsilit . 
   Înăurmaăacestorăm suri,ăînăperioadaă ianuarie 2013 - decembrie 2013 a fost 
recuperat ălaăBugetulăAsigur rilorăSociale suma de 1.590.578 lei.    
 
 

ACTIVITATEAăDEăSOLU IONAREăAăCONTESTA IILOR 
LA DECIZIILE DE PENSIE 

 
Potrivită adreseiă nr.ă 1223/13.05.2011ă emis ă deă CNPPă referitoareă laă

organizareaăactivit iiădeăsolu ionareăăaăcontesta iilor înăcadrulăinstitu ieiănoastreă
şiă a deciziei Directorului executiv, Compartimentul Juridic este responsabil de 
înregistrareaăcontesta iilorăînăRegistruluiăspecialădeăeviden ăaăcontesta iilorădepuseă
împotrivaădeciziilorădeăpensieăşiăcomunicareaăcuăCNPPăînăaceast ăproblem .ă 

Astfel, în cursul anului 2013, s-au înregistrat în Registrul special de 
eviden ăaă contesta iiloră laădeciziileădeăpensie,ăunănum rădeă119ăcontesta ii. Din 
celeă119ădeăcontesta iiăînregistrateăauăfostăsolu ionateădeăc treăComisiaăCentral ădeă
Contesta iiădinăcadrulăCaseiăNa ionaleădeăPensiiăPubliceăunăănum rădeă5ăcontesta ii. 
Toateă acesteă contesta iiă auă fostă solu ionateă deă c treă Comisieă cuă solu iaă deă
respingereăaăcontesta iei.  

Deă asemenea,ă men ion mă c ă înă fiecareă ziă deă vineri,ă pân ă laă oraă 15ă s-a 
întocmităşiăs-a trimis la CasaăNa ional ădeăPensiiăPublice,ăprinăe-mail, raportarea 
privindăaceast ăactivitateădeăcontesta ii.  

 
 

Compartimentul INFORMATIC , COMUNICARE şi RELA II 
PUBLICE 

 

Activitatea COMUNICAREăăŞIăRELA IIăăPUBLICE 
 

Activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul are drept scop 

principal  asigurarea unui cadru comunicaţional transparent deschis, corect, 
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credibil şi eficient, pentru consolidarea încrederii populaţiei, pe baza 
percepţiei publice realiste asupra activităţii instituţiei noastre. 

Punctulădeăăinformareăşi documentare al publicului care are acces rapid 
şiăfacilălaăămaterialeleăinformative,ăaăfostăactualizatăînăpermanen ăcuănout ileă
legislativeăap rute.ăAccesulăpubliculuiăînăinstitu ieăesteăzilnicăîntreăoreleă8-16 
iar luni  între orele 8.00-18.00. 

  Au fost acordate un numar de 264 deă audien eă dină careă oă pondereă deă
important ăoăreprezint ăceleălegateădeă:ănemul umiriăneargumentateăînălegatur ă
cu cuantumul pensiilor (108 persoane),ănemul umiriăînălegatur ăcuăcuantumulă
drepturilor (46 persoane), nevalorificarea unor stagii de cotizare (10 persoane), 
nevalorificare unor venituri asigurate (51 persoane),ănemul umiriăînălegatur ăcuă
obliga iaărestituiriiădebiteloră(42 persoane),ădiferiteănemul umiriiăăcareănuăintr ă
înăsferaădeăactivitateăaăinstitu ieiă(7cazuri). 

Înăceeaăceăpriveşteăcomunicareaăpublic ,ăaceastaăs-a realizat prin: 
  apari iiădeăpres ă12 , ceăprivescămodific rileă legislative,ăapari iaă

unorănoiăpresta iiădeăasigur riăsocialeăşiăreluareaăînăpermanen ăaăinforma iiloră
înă vedereaă familiariz riiă cet eanuluiă cuă legisla iaă domeniuluiă deă asigur riă
sociale; 

    conferin eădeăpres  1 
Presaălocal ăaăreflectatăînămodăobiectivăevenimenteleăcareăauăavutălocăşiă

careăauăavutălegatur ăcuăactivitateaănoastr ,ăpercep iaăpubliculuiăfiindăpozitiv .
   
 Au fost instrumentate unănum rădeă ă 799   peti iiă structurateă dup ă cumă
urmeaz : 
  - 769 deă scrisori,ă peti iiă electroniceă adresateă deă persoane fizice, 
privindădomeniulăpensiilorăşiăalăasigur rilorăsociale ; 
  -  30  solicit riă adresate de persoane juridice ; 

 
 
  

DOMENII DE INTERES  2013 

Peti iiăreferitoareălaăpensii  675        
Peti iiăreferitoareălaăstagiiădeăcotizare         

40 
Peti iiăreferitoareălaăalteădrepturiădeăasigurariăsociale  36 
Peti iiăreferitoareălaălegiăspeciale         6 
Alteăcategoriiădeăpeti ii      42 
Totalăpeti ii        

799 
 

 S-aăcreatăşiă facilitateaăadres riiă înăscrisăaăpeti iilorădeăc treăcet eni,ăpeăă
adresa deăpoşt ăelectronic ,ăăcomunic_cjpsb@yahoo.com 
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Accesulă liberă ală oric reiă persoaneă laă informa iileă deă interesă publică
prev zuteădeăLegeaă544/2001 s-a realizat prin : 

 paginaăwebăaăinstitu iei www.cjpsibiu.ro,  
 afişareaă laă sediuă înă puncteleă deă informareă - documentare a noilor 

prevederiălegale,ăceăvizeaz ăactivitateaăinstitu iei; 
 informareaăpermanent ăaăpresei; 
 auă fostă acordateă unănum ră mareă deă informa iiă deă interesă publică verbală

careă nuă auă putută fiă cuantificateă prină telefonulă directă pusă laă dispozi iaă
solicitan iloră0269-218130.  

  S-a asigurat un serviciu public de calitate în beneficiul 

cetăţenilor prin  îndeplinirea tuturor obiectivelor instituţiei, având 
ca suport comportamentul  profesionist bazat pe respect, 

corectitudine şi amabilitate a funcţionarilor.        
          Persoanaăangajat ăînăcadrulăCompartimentuluiăăInformatic ăComunicareă
şiăRela iiăPubliceăseăocup ăăşiădeăîntocmireaăraport rilorăălunareăc treăInstitu iaă
Prefectuluiă Sibiuă privindă Activitateaă Curent ă aă Caseiă deă Pensiiă Sibiu,ă
raportareaăs pt mânal ăcuăpresaăprivindăapari iileăşiăcomunicateleădeăpres ădină
presaă local ,ă ă raportareaă lunar ăc treăCNPPăBucureştiăprivindăsolu ionareaă înă
termenăaăpeti iilorăprimiteădeălaăCNPPăBucureşti.ă 
         Înăanulă2013ăauăfostăînregistrateăunănem rădeă28ădeăpeti iiăprimiteădeălaă
CNPPăBucureştiăcareăauăfostăsolu ionateă înă termen,ăurm reşteăsolu ionareaăînă
termen aă peti iiloră intrateă laă institu ie,ă ă redacteaz ă şiă r spundeă peti iiloră careă
intra în sfera de activitate a compartimentului.  
ÎnăcadrulăCompartimentuluiă ă Informatic ăComunicareă şiăRela iiăPubliceă ăesteă
angajat ăoăsingur ăpersoan ăcareăămaiădesfaşoar ăşiăurm toareleăactivit ii; 
 Seăocup ădeă: 
     -   punerea în plicuri a deciziilor de pensie, 

- scriereaăconfirm rilorădeăprimire, 
- ineăeviden aăcaietuluiădecizierăprivindăăăexpediateădeciziilorădeăpensieăcuă

confirmareădeăprimireăavândăînăgestiuneămaşinaădeăfrancat a plicurior. 
- înă anulă 2013ă auă fostă cheltuit ă sumaă deă 71.126,75 lei cu expedierea 

coresponden ei. 
- auăfostăexpediateăunănum rădeăă17.703  plicuri. 

 

 

Activitatea  INFORMATIC  
 

        Pentruăîmbun t ireaăsistemuluiăinformaticăexistentăşiăurm rireaă
activit iiădesf şurateăînăcadrulăCaseiăJude eneădeăPensiiă,ăauăfostăefectuateă
urm toareleăac iuni:ă 
 

http://www.cjpsibiu.ro/
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 Acordareaăădeăasisten ădeăspecialitateăpentruăpersonalulădeălaăstabiliriăşiăpl iă
pensiiăînăvedereaăutiliz riiăcorecteăaănoilorăaplica iiăinformaticeăprimiteăde la 
CNPPăBucureştiăpentruăaplicareaăLegiiă263/2010ăprivind sistemul unitar de 
pensii publice cuămodific rileăulterioareă. 

 Participareaălaăac iuneaădeătestareăaăunorănoiăaplica iiăinformaticeă: 
SISTEMUL E.P.B.ASăăşiăORIZONT –Sistem Informatic pentru Stabilirea 
PensiilorăNa ionaleă.ăăăăăăăăăăă 

 Implementareaăaplica iilorăinformaticeăprimiteădeălaăCNPPăBucureştiăşi 
actualizareaăaplica iilorăaflateăinăexploatareălaăCJPăSibiuă. 

 Validareaălunar ăaădeclara iilorănominaleă,ăcontractelorăăşiădeclara iilorăădeă
asigur ri sociale privind Pilonul II de pensii – pensiiăprivateăşiăătrimitereaăăăăă 
  bazelor de date la CNPP . 

 Elaborarea de  programe auxiliare pentru: 
    -  Dispozi iiădeăplataăc treăcasierieăă- pentruăeviden aăelectronic ăşiă
urm rireaăpl ilorăefectuateăprin CasieriaăCJPăSibiuăă,ăpl iăprivindăplataă
pensiilorăşiăaăajutoarelorădeădeces;ă 
    -  Debiteăă,ădeciziiăpentruăă:ăhandicapă,ăso ăsupravie uitoră,ăărevolu ionari; 
    -  Validareaălunar ăaădeclara iilorănominaleă,ăcontractelorăăşiădeclara iilorăă
de asigur riăsocialeăşiăcorectareaăerorilorădepistateă. 
    -   Debitoriăşiăcreditoriădinăpensii; 
    -   Accidenteădeămunc ăşiăboliăprofesionale; 
    -   Expertiz ămedical ă– raport riăstatisticeălaăINEMRCMăBucureşti.ă 
  

       Actualizarea programelor elaborate în cadrul compartimentului 
Informatic ăăăăalăCJPăSibiu,ăînăfunc ieădeămodific rileălegislativeădinăcursulă
anului 2013 . 

 S-au  întocmit borderouriăşiăanexeăconformăprotocoluluiăstabilit; 
 F cutăCD-uriăcuăbazeleăpredateălaăANAFăcuămodific rileăsurveniteăînă

dosareleădejaăpredateă(rapoarteădinăaplica iaăSICA); 
 Instruireaăpersonaluluiădeălaăeviden ăstagiiădeăcotizareăpentruăpreluareaădeă

peăFTPăaădeclara iilorănominaleă(declara iaăunic ădepus ădeăagen iiă
economiciădinăjude ulăSibiu)ăînc rcateădeăCNPPădinăDeclara ia unic ăD112ă
pe serverul de FTP; 
 

 Asistent ătehnic ăpentruăaplica iaăBileteădeătratamentăSPAăădinăcadrulă
sistemului integrat CNPP :  

    - aplica iaăinformatic ăSPA. 
  Asistent ătehnic ăpentruăaplica iaăMERCURăă- LUCR TORIăMIGRAN Iăăă

din cadrul sistemului integrat CNPP 
   Instruireăşiăasisten ăpentruăîntocmireaăşiădepunereaălunar ăaădeclara ieiăăăă

D112 pentruăpensionariiăCJPăSibiuăăşiăsalaria iiăCJPăSibiuă. 
 Între inereăpaginaăwebăC.J.P.Sibiuă– site-ul se poate accesa la adresa                 
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            www.cjpsibiu.ro . 
 Monitorizareaăsistemuluiădeăcomunica ieăWANă–STSălaăCJPăSIBIUăşiăCLăăăă

MEDIAŞă. 
     Între inereaăsistemuluiăinformaticăexistentăînăcadrulăCJPăSibiuă,ăcâtăşiălaă

Casa Local ăMediaşă. 
 Asigurarea bunei func ion riăaăechipamentelorădeăcalculădinădotareăpentruă

sus inereaăăactivit ilorăspecificeălaăăC.J.PăSibiuăşiăCasaălocal ăMediaşă. 
 Actualizareaăzilnic ăaăaplica iilorăLEGISăşiăEUROLEGISăăăprivindăeviden aă

legisla ieiălaăziă.ă 
 Datorit ăvolumuluiăfoarteămareădeăinforma iiăceătrebuieăprelucrateăşiăstocate,ă

auăfostăluateăm suriădeăarhivareăşiăprotejareăaăbazelorădeădateăprinăsalv riă
automateăaăbazelorăădeădateăpeăsta iiădeăback-upăşiăarhivareaăautomat ăaă
salv rilor.ăăă 

 Inscrip ionareaăperiodic ăaăunorăDVD-uri cuprinzând bazele de date (back-
up) 

 Instalareaăunuiăprogramăantivirusădeăre eaă– BIT DEFENDER. 
 Ob inereaăacurate eiădatelorădinăbazelorădeădateăăprinăintensificareaă

procedurii de eliminare a CNP – urilor eronate  , depistarea CNP – urilor 
duble  , identificareaăşiăînl turareaăeventualelorăfraudeă. 

 AdministrareaăbazelorădeădateăexistenteălaănivelulăCJPăSIBIUăşiăasigurareaă
colabor riiăcuăinstitu iileăcuăcareăavemăîncheiateăprotocoaleădeăcolaborareă 

         (ăB nciă,ăAFP – ANAF, Direc iaădeăprotec ieăaăpersoanelor cu handicap, 
          Casa jude ean ădeăS n tateă,ăDirec iaăjude ean ădeăstatistic ă,…..)ă 

 
 
 
 
 

CONTRIBU IAăăCONDUCERIIăCJPăSIBIUăăLAăREALIZAREAă
OBIECTIVELORăINSTITU IEI 

 
 
 

Pentruă asigurareaă condi iiloră deă lucruă laă standardeă corespunz toareă
angaja ilor deălaăCasaăLocal ădeăpensiiăMediaş,ăs-a  finalizatălucr rileălaăreabilitareaă
nouluiă sediuă repartizată deă Prim riaăMediaş,ă înă incintaă fosteloră caz rmiă aleă Şcoliiă
militareă deă avia ie.ă Colectivulă deă conducereă aă avută oă grij ă permanent ă ă pentruă
economisirea resurseloră institu ieiă prină încadrareaă cuă stricte eă aă cheltuieliloră
efectuate în creditele bugetare acordate, pentru respectarea principiilor de 
transparen ă şiă aă proceduriloră legaleă privindă achizi iileă publice,ă grijaă fa ă deă
patrimoniulăinstitu iei. 

Un obiectivă importantă ală conduceriiă institu iei,ă abordată şiă realizată laă
parametriiă superiori,ă aă fostă ă asigurareaă transparenteiă şiă mediatizareaă activit iiă

http://www.cjpsibiu.ro/
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institu ieiă şiă implicită aă Programuluiă deă guvernareă înă domeniulă pensiiloră şiă altoră
drepturiădeăasigur riăsociale. 

Oă aten ieă deosebit ă aă fostă acordat ă îmbun t iriiă managementuluiă
perfoman eiă prină implementareaă nouluiă sistemă deă indicatoriă ,bazată peă folosireaăă
„Balancedăscorecard” ,ăunăinstrumentămodernădeăm surareăaăperforman elorăcaseloră
teritoriale de pensii 

Permanentizareaă rela ieiă cuă publiculă laă toateă ghişeeleă Caseiă Jude eneă deă
Pensiiă înă toateă zileleă s t mânii avându-seă înă vedereă ă planificareaă prealabil ă aă
publiculuiăbeneficiar,ăpentruăreducereaăperioadeiădeăaşteptareălaăghişeeleăinstitu iei.  

S-auă îmbun t ită rela iileă cuă massă mediaă prină organizareaă periodică deă
conferin eă deă pres ,ă organizareaă zileiă „Por iloră deschise”ă înă dataă deă 01.10.2013, 
precumăşiăalteăasemeneaăac iuniăşiăactivit i. 

Pentruărealizareaăpoliticiiădeăasigur riăsocialeăşiăpensii,ăCJPăSibiuăaăcolaborat 
cuă alteă structuriă aleă administra ieiă localeă (Institu iaă prefectuluiă - Sibiu, Consiliul 
jude eanăSibiu,ăPrim riaăSibiu,ăConsiliulălocal,ăAgen iaăJude ean  deăpla iăpresta ii 
aăjude uluiăSibiu,ăInspectoratulăteritorialădeămunc ăSibiu)ă.       

 Conducerea CJP Sibiuă vaă urm riă cuă prioritateă înă perioadaă urm toareă
realizareaăurm toarelorăobiective 

Implementareaă rapid ă aă nouluiă programă informatică deă calculă ală pensiiloră
„ORIZONTă”ăcareăfaciliteaz ăun calcul operativ al pensiilor. 

Asigurarea unui serviciu publică stabil,ă profesionist,ă transparent,ă eficientă şiă
impar ialăînăinteresulăcet enilorăprinăurm toareleăac iuni: 

- Eficientizarea activit iiădeăsolu ionareaăcererilorădeăînscriereălaăpensie; 
- Eficientizareaăactivit ilorădeăplat ăaăpensiilor 
- Informarea permanent ăaăangaja ilorăprivindămodific rileălegislative 

Creştereaă calitativ  a serviciilor oferite beneficiarilor sistemului de pensii 
prinăurm toareleăac iuni,ăprinărevizuireaăstandardelorădeătimpăînăsolu ionareaăuneiă
cereri de pensii; 

Informarea în domeniul propriuă deă competen ă aă persoaneloră interesateă cuă
privireălaădrepturileăşiăobliga iileăceăleărevin,ăatâtăpeăplanăinternăcâtăşiăeuropean prin 
actualizareaă informa iiloră referitoareă laă legisla iaă european ă înă domeniulă
coordon riiăsistemelorădeăsecuritateăsocial . 

Implementareaăşiăîmbun t ireaăcadruluiălegal. 
Transmitereaă activ ă c treă CNPP,ă aă propuneriloră deă modificareă aă Legiiă

263/2010. 
Clarificareaăunorăaspecteăap ruteă înăprocesulădeăsolu ionareăaăproblematicii 

specifice la nivelul CNPP şiăCTP.ă   
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