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RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE CASA JUDEŢEANĂ 

DE PENSII SIBIU ÎN ANUL 2017 
 
 

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu a fost organizată şi a funcţionat în anul 2017 ca serviciu 
public deconcentrat în subordinea Casei Naţionale de Pensii  Publice - CNPP, fiind investită cu 
personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, privind sistemul public de pensii  
şi alte drepturi de asigurări sociale şi a H.G. nr. 118/2012 modificată şi completată, privind 
statutul CNPP. 

Instituţia asigură aplicarea în judeţul Sibiu a legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale 
de stat precum şi din domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. 
 
 În anul bugetar 2017, conducerea Casei Judeţene de Pensii Sibiu a fost asigurată de: 
 
Director executiv  -  Dorel Aldea 
 
Director executiv adj. - Directia economica, evidenta contribuabili – Mircea Manea 
 

DIRECŢIA  STABILIRI ŞI PLĂŢI PRESTAŢII 

Serviciul STABILIRI PRESTAŢII 
 

Activitatea serviciului stabiliri prestaţii se desfăşoară pe două componente, respectiv în 
cadrul compartimentului stabiliri prestaţii şi a compartimentului verificări prestaţii. 

 În cadrul compartimentului stabiliri prestaţii au loc operaţiunile de introducere date, 
corectarea erorilor după verificare, listarea buletinelor de calcul, a perioadelor şi a 
punctajului pentru fiecare dosar. În vederea bunei desfăşurări a activităţii, relaţia cu Comisia 
de Expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă este asigurată de o persoană din 
acest compartiment care se ocupă de emiterea deciziilor administrative pentru schimbările de 
grad, emiterea deciziilor de suspendare a pensiei pentru cei neprezentaţi la revizuirea 
medicală, emiterea deciziilor de sistare a pensiei pentru cei neîncadraţi în grad de invaliditate, 
transmiterea borderourilor de blocaţi către Serviciul Plăţi Prestaţii pentru cei neprezentaţi la 
revizuirea medicală evitându-se în acest fel crearea de debite. 

Compartimentul verificări prestaţii are ca principală activitate aceea de verificare a 
legalităţii documentelor şi a datelor introduse în programul informatic în vederea stabilirii sau a 
recalculării drepturilor de pensie pentru solicitanţii cu domiciliul în România sau în statele care 
nu aparţin UE. Tot în cadrul acestui compartiment se verifică corectitudinea programelor 
informatice transmise de CNPP spre testare, se soluţionează petiţiile referitoare la 
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nemulţumiri legate de stabilirea pensiei, se întocmesc notele de prezentare pentru 
contestaţiile depuse la deciziile de pensie emise. 

Totodată, personalul din cadrul acestor două compartimente asigură relaţia cu 
beneficiarii de prestaţii, zilnic, în cadrul programului de ghişeu, asigură buna desfăşurare a 
activităţii de arhivă prin directa implicare în ordonarea dosarelor, solicită confirmarea stagiilor 
de cotizare Direcţiei evidenţă contribuabili, atât din cadrul Casei Judeţene de Pensii Sibiu, cât 
şi din alte judeţe.   

Activitatea Serviciului Stabiliri Prestaţii se reflectă în evoluţia solicitărilor adresate 
instituţiei noastre de către persoanele cu domiciliul în România sau în state care nu aparţin UE, 
evoluţia  fiind următoarea: 
 
DOSARE NOI 
 

Tipuri de cereri înregistrate 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ 1235 1488 1651 1634 1728 1926 

PENSIE ANTICIPATĂ (ANTICIPATĂ 
PARŢIALĂ) 

884 1158 1068 1108 1467 1936 

PENSIE DE INVALIDITATE 633 1049 1092 894 853 868 

PENSIE DE URMAŞ 538 638 495 502 430 448 

VENIŢI PRIN TRANSFER 262 254 220 239 285 301 

LEGI SPECIALE (Lg.341, Lg.8, Lg.189, 
Lg.309, DL.118) 

123 153 632 499 292 100 

LEGEA 578/2004 30 32 23 16 2 - 

TOTAL 3705 4772 5181 4892 5057 5579 

 
 Analizând evoluţia numărului de cereri referitoare la înscrierea la pensie pe diferite 
categorii de pensie se constată că există o constanță în nivelul solicitărilor, existând totuși o 
ușoară creștere a numărului de cereri pentru înscrierea la pensie limită de vârstă, respectiv 
pensie anticipată. 
 
RECALCULĂRI DREPTURI 

 

Tipuri de cereri 
înregistrate 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

RECALCULĂRI PENSIE 4460 4769 5449 5265 4480 5226 5332 

SCHIMBĂRI DE GRAD 2940 1546 704 428 324 290 282 

TOTAL MODIFICĂRI 
DREPTURI 

7400 6315 6188 5693 4804 5516 5614 

 
 Se observă o scădere constantă a numărului de schimbări de grad în anul 2017 faţă de 
anii anteriori datorată numărului mare de schimbări de grad (cu precădere schimbări de grad 
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din gradul II în gradul III şi depensionări) din anii anteriori şi a prelungirii termenului de 
revizuire prevăzut la art.78 alin.1 din Lg.263/2010. Totodată această scădere s-a datorat şi 
modificării criteriilor medicale, respectiv înăsprirea condiţiilor pentru încadrare în grad de 
invaliditate. După ce s-a parcurs această etapă numărul de schimbări de grad a început să 
scadă. 

În anul 2017, pe lângă activităţile curente desfăşurate în cadrul Serviciului Stabiliri 
Prestaţii, s-a realizat şi emiterea deciziilor pentru 795 de dosare în vederea acordării majorării 
prevăzute de Legea nr. 192/2015.  

În cursul anului 2017 au fost emise în cadrul Serviciului Stabiliri Pensii 10712 decizii de 
pensionare, atât lucrări efectuate pe baza cererilor pensionarilor, cât şi lucrări efectuate din 
oficiu. 

 

Tip lucrare Număr decizii emise 

Decizii admise pentru dosare noi 5082 

Decizii recalculări (inclusiv cele efectuate din oficiu) 5630 

TOTAL 10712 

 
În vederea aplicării art.149 din Legea nr. 263/2010 in cursul anului 2017 au fost 

verificate 79 de dosare pensii şi întocmite notele de prezentare aferente fiecărui dosar. 
 

ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
LA DECIZIILE DE PENSIE 

 
Potrivit adresei nr. 1223/13.05.2011 emisă de CNPP referitoare la organizarea activităţii 

de soluţionare  a contestaţiilor în cadrul instituţiei noastre şi a deciziei Directorului executiv, 
un consilier juridic este responsabil cu înregistrarea contestaţiilor în Registrului special de 
evidenţă a contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie şi comunicarea cu CNPP în 
această problemă.  

Astfel, în cursul anului 2017, s-au înregistrat în Registrul special de evidenţă a 
contestaţiilor la deciziile de pensie, un număr de 79 contestaţii. Comisia Centrală de 
Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice a soluţionat un  număr de 26 
contestaţii. Dintre acestea, 21 contestaţii au fost soluţionate de către Comisie cu soluţia de 
respingere, 2 contestații cu soluţia de admitere și 3 contestații au fost admise parțial.  
 

Serviciul PLĂŢI PRESTAŢII 
 

Activitatea serviciului plăţi prestaţii s-a concretizat, în anul 2017, în: 
- plata pensiilor de asigurări sociale, a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, a 

pensiilor rezultate din accidente de muncă şi boli profesionale; 
- plata drepturilor prin conturi deschise la instituţiile bancare cu care Casa Naţională de 

Pensii Publice are încheiate convenţii; 
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- plata ajutoarelor de deces pentru pensionari şi pentru membrii de familie aflaţi în 
întreţinerea acestora; 

- asigurarea  activităţii de relaţii cu publicul. 
 
La sfârşitul anului 2017 se aflau în evidenţa C.J.P. Sibiu un număr de 108.673 

beneficiari, din care: 
- 98.762 pensionari în sectorul de stat; 
- 2.722 pensionari în sectorul agricol; 
- 7.189 beneficiari de legi speciale. 
 
Structura categoriilor de pensii din sectorul de stat 

Categorii de pensii din sectorul de stat 2015 2016 2017 

Pensionari pentru limită de vârstă 70427 74504 76693 

Pensionari anticipat  1052 1135 1172 

Pensionari anticipat parţial 2440 2179 2486 

Pensionari de invaliditate 15359 13954 12515 

Pensionari urmaşi 7732 6039 5896 

TOTAL 97010 97811 98762 

 
 
Structura categoriilor de pensii din sectorul agricol 
 

Categorii de pensii din sectorul agricol 2015 2016 2017 

Pensionari pentru limită de vârstă 3086 2777 2463 

Pensionari de invaliditate 9 9 7 

Pensionari urmaşi 340 298 252 

TOTAL 3435 3084 2722 

 
Structura beneficiarilor de legi speciale  

 

Număr beneficiari de legi speciale 2015 2016 2017 

Beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR 35 31 23 

Beneficiari Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revoluţiei) 230 288 283 

Beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată la 06.03.1945 

1088 1113 1038 

Beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii şi văduvele de 2019 1508 1261 
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război 

Beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele 
persecutate din motive etnice de regimul instaurat în 
perioada 06.09.1940-06.03.1945 

1183 1132 1070 

Beneficiari Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi 
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar 

1650 1571 1430 

Beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor 
lunar pentru soţul supravieţuitor 

2017 1856 1723 

Beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor 53 105 148 

Beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei 
pentru membrii uniunilor de creatori 

198 192 213 

TOTAL 8473 7796 7189 

 
 
Evoluţia pensiei medii anuale în sectorul de stat 
    

 
Categorii de pensii 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

- limită de vârstă  1082 1137 1230 

- pensia anticipată 1078 1103 1156 

- pensia anticipată parţială 662 691 841 

- pensia de invaliditate 605 605 630 

- pensia de urmaş 475 507 553 

 
Evoluţia pensiei medii anuale în sectorul agricol      

 
Categorii de pensii 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

- limită de vârstă cu vechime completă 402 405 440 

- invaliditate 212 223 241 

- urmaşi 154 184 203 

 
În anul 2017, au fost prelucrate în sistem informatic mai multe tipuri de tranzacţii, 

astfel: 
- s-au prelucrat 5800 tranzacţii ce includ drepturi noi acordate; 
- s-au prelucrat  5614 tranzacţii ce includ modificări de drepturi pentru pensii de 

asigurări sociale şi indemnizaţii, acordare a punctajului suplimentar prevăzut de art. 169 din 
Legea nr. 263/2010, treceri la limită de vârstă; 

- s-au efectuat 2150 tranzacţii ce includ modificări de adrese, modificări de nume, 
schimbarea modalităţii de plată, corecţii CNP, acordare taloane CFR, înfiinţări sau lichidări de 
conturi curente; 
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- lunar s-a asigurat plata drepturilor în conturi deschise la bănci, ajungând în luna 
decembrie 2017 fiind 57296 beneficiari; 

- s-au reordonanţat pensii neachitate pentru 1250 pensionari; 
- s-au sistat şi suspendat de la plată  de dosare de pensie ca urmare a decesului, a 

neîncadrării medicale sau din alte cauze; 
- s-au transferat în alte judeţe 125 dosare de pensie şi indemnizaţii; 
- s-au preluat în plată 150 dosare primite din alte judeţe; 
- s-au eliberat 2592 adeverinţe pentru plata sumelor rămase neîncasate de către 

pensionarii decedaţi; 
- au fost înfiinţate 2527 reţineri asupra pensiilor în plată în baza titlurilor executorii 

primite de la executorii judecătoreşti sau bancari, de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
a Judeţului Sibiu, de la primării, de la cooperative de credit, de la C.A.R. - pensionari, pensii de 
întreţinere, etc. În urma acestor reţineri sunt efectuate şi răspunsuri de confirmare, dar şi 
viramente efectuate lunar pentru sumele reţinute; 

- lunar, s-a efectuat exportul prestaţiilor în străinătate, ajungând în luna decembrie 
2017 la un număr de 3121 beneficiari. De asemenea, s-a efectuat şi restituirea sumelor 
solicitate prin aplicarea art. 111 al Regulamentului CEE nr. 574/1972 pentru un număr de 629 
cazuri, sumele au fost achitate instituţiilor de instrumentare din Germania; 

- lunar, s-a efectuat verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a scutirii la plata 
abonamentului telefonic pentru beneficiarii de legi speciale către ROMTELECOM, numărul 
beneficiarilor fiind de aproximativ 1900 persoane/lună; 

- lunar, s-a efectuat verificarea persoanelor care beneficiază de indemnizaţie 
socială în baza Ordonanţei nr. 6/2009, la valoarea de 520/lei pe persoană; 

- s-a continuat acordarea scutirii de impozit pe pensii pentru persoanele cu 
handicap grav şi accentuat conform Legii nr. 76/2010; 

- s-a efectuat verificarea şi decontarea biletelor de călătorie folosite pe mijloacele 
de transport auto de pensionarii beneficiari de gratuităţi pe transportul auto, conform Ordinului 
MMSP nr. 97/2003. În anul 2017 au fost încheiate un număr de 12 contracte şi convenţii de 
prestări servicii; 

- au fost achitate  3338 ajutoare de deces în cazul pensionarului sau a unui membru 
de familie al acestuia şi aflat în întreţinerea pensionarului, în valoare de 11.612.417 lei. 

 
SERVICIU PENSII INTERNATIONALE   

 
       Serviciul PENSII INTERNAȚIONALE din cadrul C.J.P. SIBIU pune în aplicare la nivelul  
județului Sibiu dispoziţiile Regulamentului Consiliului(CEE) nr.1408/71 şi 574/72, respectiv a  
Regulamentului 883/2004 şi 987/2009 privind sistemul public de asigurări sociale.  
       În perioada 01.01.2007 - 31.12.2017 au fost înregistrate un număr de 32753 dosare  
constând din cereri pentru stabilirea drepturilor la pensii  de invaliditate, pensii de bătrânețe,  
pensii de urmaş sau atestarea carierei de asigurat din România. 

http://www.cjpsibiu.ro/
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       Ponderea cea mai mare a acestora o reprezintă  dosarele persoanelor stabilite în Germania  
şi care au desfasurat activităţi profesionale în România, dar şi din celelalte țări membre ale  
Uniunii Europene şi ale Spațiului Economic European. 
       În  cursul  anului 2017 au fost înregistrate un număr de 4476 dosare, față de 3456 în anul  
2016, comparativ pe categorii situaţia prezentându-se după cum urmează: 
                                                                                                                                                        

SPECIFICATIE 2016     2017 

Pensii limită de vârstă       792 1011 

Pensii de urmaş            478 500 

Pensii de invaliditate   191 292 

Total pensii 1461 1803 

Pensii soluţionate 1802 2157 

E205 (cereri) 1995 2673 

E205 (soluţionate) 2603 3226 

 
     Activitatea Serviciului Pensii internaționale a constat în cursul anului 2017 în soluţionarea  
unui numar de 1029 pensii naţionale şi 1128 pensii comunitare şi au fost întocmite 3226 
atestate privind cariera de asigurat în România. 

În vederea completării dosarelor cu documentele necesare prelucrării, au fost întocmite 
şi transmise instituțiilor similare un număr de 362 formulare E001, prin care s-au solicitat 
carnete de muncă sau adeverinţe de vechime, diplome de absolvire a facultăţii şi foi matricole, 
documene medicale recente etc. 
   Au fost întocmite şi transmise 3004 notificări a deciziilor cu privire la cererea de pensie 
E210, iar pentru cele 147 dosare depuse de solicitanţi cu domiciliul în România au fost 
întocmite şi transmise documentele şi formularele necesare şi anume: formularele E207RO, 
E210RO, E202RO, E203RO sau E204RO după caz. Dintre acestea 130 au fost solicitări de stabilire 
a pensiilor de bătrânete, 8 de pensie de invaliditate, 9 de pensie de urmaş. 

Au fost efectuate de  asemenea  521 modificări ale drepturilor de pensie din care 8 ca  
urmare a schimbării gradului de invaliditate, 135 pentru îndelpinirea condiţiilor de trecere din 
pense anticipată (parţial anticipată) sau de invaliditate la pensie pentru limită de vârstă, 81  
recalculări conform art.107 din Legea 263/2010, 3 recalculări conform oug 19/2007, 3 
recalculări conform art. 169 din Legea 263/2010, 3 recalculări conform OUG 68/2014, 7 
modificări ale numărului de urmași, 281 suspendări și încetări ale plății pensiei. 

În cursul anului 2017 au fost primite din ţările membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul 
Economic European un număr de 4476 dosare de pensie şi cereri de întocmire a atestatului 
privind cariera de asigurat în România, situatia pe ţări prezentandu-se astfel: 
                                                      

TARA NR. CERERI PROCENT 

ROMANIA 147 3,28 

GERMANIA 4120 92,06 

SPANIA 95 2,12 

http://www.cjpsibiu.ro/
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AUSTRIA                20 0,44 

UNGARIA              12 0,27 

ITALIA                   22 0,49 

FRANTA                    18 0,40 

SUEDIA 10 0,22 

GRECIA 6 0,13 

BELGIA 11 0,25 

ALTE  TARI 15 0,34 

 
În ceea ce priveste activitatea de plăţi prestaţii aceasta s-a concretizat prin punerea în 

plată a unui număr de 950 dosare. 
În anul 2017 s-au întocmit şi 660 fişe pentru decontarea plăţilor restante în cazul în care 

plăţile restante s-au făcut conform art. 111 din Regulamentul  Consiliului(CEE) nr.1408/71. 
În afara activitatilor de bază care au fost prezentate sintetic au fost desfaşurate şi alte 

activităţi colaterale cum sunt: înregistrarea dosarelor şi a altor documente primite de la 
instituţiile de instrumentare pentru completarea dosarelor, verificarea componenţei şi 
veridicității documentelor, conexarea acestora la dosare, comunicarea prin documente scrise 
cu instituţiile similare din diverse ţări ale Uniunii Europene, întocmirea documentaţiilor 
necesare pentru traducerea actelor medicale în vederea expertizării medicale în cazul pensiilor 
de invaliditate, solicitarea generării codului de asigurat din România pentru persoanele care nu 
deţin cod numeric personal. 
      S-a asigurat totodată consultanţa direct, telefonic sau prin alte mijloace persoanelor 
interesate de depunerea dosarelor şi componenţa acestora, în concordanţă cu Regulamentul 
Consiliului nr. 883/2004 şi Regulamentul Consiliului nr.987/2009. 
       S-a răspuns în termen la 58 scrisori şi petiţii primite de la persoane din diverse ţări ale 
Uniunii Europene, sau adresate de Casa Naţională de Pensii Publice, s-au întocmit 45 de 
adeverinţe privind cuantumul pensiei. 

 
DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI 

COMPARTIMENTUL  EVIDENŢA CONTRIBUABILI 
 

În domeniul evidenţei contribuabililor  în sistemul public de pensii,din evidenţele  
instituţiei , rezultă: 

Indicatori analizaţi 2016 2017 % 

Contracte de asigurare  în 
derulare  la  31 decembrie 

1531 1620 105,81 

Declaraţii nominale 
preluate  în cursul anului 

123.342 126.281 102,38 

Număr de salariaţi 
raportaţi  la 31 decembrie 

153.067 154.494 100,93 
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Compartimentul evidenţă contribualili actualizează lunar registrul asiguraţilor în 

sistemul public de pensii prin prelucrarea declaraţiilor nominale depuse de angajatori, prin 
înregistrarea lunară a contractelor de asigurare socială şi a declaraţiilor de asigurare socială 
conform transmisiilor lunare ANAF – CNPP, verifică creanţele şi stagiul de cotizare realizat  de 
către persoanele asigurate. 

În cursul anului 2017 s-au înregistrat un număr de 603 de contracte de asigurare socială,  
iar pe parcursul anului s-au reziliat din iniţiativa Casei de Pensii un număr de 503 contracte 
datorită neplăţii contribuţiei de asigurări sociale. Numărul asiguraţilor cu contract de asigurare 
la finele anului 2017 este în creştere faţă de anul precedent. 

Lunar Compartimentul evidenţă contribuabili prelucrează  în medie 10520 de declaraţii 
nominale depuse de angajatori în baza declaraţiei unice D112. 

S-au preluat în baza de date 126.281 de declaraţii nominale D112. 
Media lunară a declaraţiilor nominale rectificative a fost de 700 de declaraţii. 

Angajatorii au depus declaraţii rectificative în cazul în care declaraţia iniţială depusă nu a fost 
corect întocmită. 

S-au eliberat 3805 de formulare Notificarea calităţii de neasigurat în sistemul de 
securitate socială din România – pentru persoanele neasigurate în sistemul public de pensii care 
urmează să desfăşoare activitate sezonieră în Germania.  

Pentru eliberarea de către CNPP a formularului A1 s-au eliberat la cererea angajatorilor 
din judeţul Sibiu un număr de 2124 adeverinţe privind stagiul de cotizare realizat de salariaţi în 
ultimele 12 luni – pentru persoanele care desfaşoară activitatea în ţările membre UE, prin 
detaşarea personalului. 

Lunar s-au eliberat adeverinţe de stagiu necesare calculării pensiei – serviciului stabiliri 
pensii din cadrul CJP Sibiu cât şi altor case teritoriale de pensii din ţară, pentru persoanele care 
au desfăşurat activitate în judeţul Sibiu, dar se pensionează în alte judeţe. 

Compartimentul Evidenţă contribuabili a eliberat în cursul anului 2017 un număr de 
13.203 de adeverinţe de stagiu: 

 - caselor judetene din ţară 2934 de adeverinte împreună cu fişierele aferente necesare 
calculului pensiei, 

- pentru pensionarii din judeţul Sibiu 8984 de adeverinţe, 
- pentru interes personal, la cerere 1285 
Contribuţiile de asigurări sociale  datorate de către asiguraţii cu contract de asigurare 

socială , conform extrasului  de cont de la Trezorerie au fost operate în cadrul aplicaţiei SICA  
în medie 1100 de ordine de plata lunar. 

 Lunar s-au transmis la CNPP bazele de date pentru actualizarea registrului angajatorilor 
şi asiguraţilor din sistemul public de pensii precum şi pentru întocmirea listelor de virament 
către fondurile de pensii administrate privat, Pilon II. 

 S-au eliberat asiguraţilor un număr de 62 carnete de munca, adeverinţe CASCOM şi s-au 
încheiat la cerere carnete de asigurari sociale asiguraţilor agricultori aflaţi în evidenţele casei. 
          În baza Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de 
persoane în sistemul public de pensii (plata retroactivă a vechimii în muncă) în cursul anului 
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2017, un numar de 489 persoane au încheiat contracte de asigurare socială. Contribuţiile de 
asigurări sociale încasate pentru aceste contracte au fost în suma de 2.894.386 lei. 
 
 

Compartimentul FINANCIAR - CONTABILITATE 

DOMENIUL ECONOMICO – FINANCIAR 

ŞI AL EXECUŢIEI BUGETARE 

Evidenţele contabile ale Casei Judeţene de Pensii Sibiu s-au ţinut pe cele trei bugete 
gestionate: bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul de accidente de muncă şi boli 
profesionale şi bugetul de stat. 

Toate situaţiile şi raportările financiar-contabile şi statistice au fost întocmite corect şi 
la termen. 

Evidenţele contabile s-au efectuat prin programul SINTEC. 
 

5.1 Bugetul asigurărilor sociale de stat 

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se realizează de către Agenţia 
Naţională a Finanţelor Publice începând cu 1 ianuarie 2004. Aceasta transmite lunar Casei 
Judeţene de Pensii, Anexa B în vederea întocmirii şi raportării execuţiei bugetului asigurărilor 
sociale de stat. 
 Casa Judeţeană de Pensii Sibiu colectează veniturile persoanelor asigurate prin 
contracte, contribuţia pentru biletele de odihnă şi tratament precum şi încasări din alte surse 
(debite), preocupându-se în permanenţă de atragerea de cât mai mulţi contribuabili. 

Veniturile totale realizate la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost de 546.320.105 
lei , cu 13,38% mai mari decât în 2016. Creșterea majoră a veniturilor este datorată majorării 
salariilor. 
 

Denumirea indicatorului Cod 2016 2017 
Diferenţe 

+ / - 

Contribuţiile angajatorilor 20.03 282.462.051 318.747.106 +36.285.055 

Contribuţiile asiguraţilor 21.03 195.714.297 222.737.782 +27.023.485 

Venituri din dobânzi 31.03 2.875 2.946 +71 

Venituri din bilete de tratament 

şi odihnă 
33.03 2.015.754 1.888.952 -126.802 

Diverse venituri 36.03 659.401 374.032 -285.369 

http://www.cjpsibiu.ro/
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Sume în curs de distribuire 47.03 989.561 2.569.287 +1.579.726 

TOTAL   481.843.939 546.320.105 +64.476.166 

 

Cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat  

 În exerciţiul bugetar 2017 s-au aprobat credite bugetare în valoare de 1.240.317.065 
lei, din care s-au efectuat cheltuieli de 1.238.914.858 lei, o creştere cu 10,29 % faţă de 2016, 
pe următoarele capitole: 

 

Denumirea indicatorului 2016 2017 
Diferenţe 

+ / - 

Pensii 1.102.335.164 1.215.895.559 +113.560.395 

Ajutoare de deces pentru pensionari 10,241,873 11.569.863 +1.327.990 

Ajutoare de deces pentru asiguraţi 30.520 42.554 +12.034 

Cheltuieli cu transmiterea drepturilor 6.671.132 7.115.394 +444.262 

Cheltuieli de personal 3.216.288 3.743.260 +526.972 

Cheltuieli materiale şi servicii 754.643 773.991 +19.348 

Cheltuieli de investiţii 35.273 0 -35.273 

Active fixe 79.945 66.036 -13.909 

Debite recuperate 0 -291.799 -291.799 

TOTAL  1,123,364,838 1.238.914.858 +115.550.020 

 
S-a urmărit în permanenţă încadrarea cheltuielilor materiale în creditele acordate, 

achiziţionarea făcându-se prin respectarea prevederilor OUG nr.34/19.04.2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune servicii şi HG nr.925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a OUG nr.34/19.04.2006. 

 
Plata pensiilor internaţionale s-a realizat on-line prin Citi Direct, evidenţa lor contabilă 

realizându-se, conform Legii contabilităţii, atât în lei cât şi în valută. 
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Plata drepturilor din pensii, ajutoare de deces, salarii, cheltuieli materiale şi de 
întreţinere s-a efectuat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în limita creditelor bugetare 
aprobate şi virate de către ordonatorul de credite. 

 
Declaraţiile fiscale lunare au fost întocmite corect şi au fost depuse la instituţiile 

abilitate în termenul prevăzut de lege. 
 
Controlul financiar preventiv propriu s-a efectuat în condiţiile legii, neexistând cazuri 

de refuz de viză. 
 
 Structura cheltuielilor înregistrate la sfârşitul anului 2017 a fost următoarea : 

- 98,14 % cheltuieli cu asistenţa socială (plata pensiilor, şi alte ajutoare sociale) 
-   0,94 % cheltuieli cu plata ajutorului de deces 
-   0,92 % cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru bunuri şi servicii.  
 
La finele anului 2017 s-a înregistrat un deficit de 692,91 milioane lei, mai mare cu 

7,95% decât deficitul înregistrat în anul 2016. Creşterea deficitului provine în principal din 
faptul că Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu a predat evidenţa contribuabililor 
mari şi mijlocii la DRGFP Braşov. 

 
5.2  Bugetul de asigurări sociale pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale 
 

Veniturile bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale se 
realizează de către Agenţia Naţională a Finanţelor Publice începând cu 1 ianuarie 2004. Aceasta 
transmite lunar Casei Judeţene de Pensii, Anexa B în vederea întocmirii şi raportării execuţiei 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 
Veniturile totale realizate la bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale au fost de 4.039.388 lei, cu 11,37% mai mari decât în 2016. Creșterea majoră a 
veniturilor este datorată majorării salariilor. 

 
 

Denumirea indicatorului Cod 2016 2017 
Diferenţe 

+ / - 

Contribuţiile angajatorilor 20.04 3.608.108 4.039.086 +430.978 

Contribuţiile asiguraţilor 21.06 120 300 +180 

Venituri nefiscale 31.03 18.922 2 -18.920 
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TOTAL   3.627.150 4.039.388 +412.238 

 
Cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor sociale pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale  

 În exerciţiul bugetar 2017 s-au efectuat cheltuieli de 1.463.294 lei, cu o creștere de 
1,23 % faţă de 2016, pe următoarele capitole: 

 

Denumirea indicatorului 2016 2017 
Diferenţe 

+ / - 

Cheltuieli de personal 111.751 128.405 +16.654 

Cheltuieli materiale şi servicii 15.136 13.229 -1.907 

Transferuri 272 0 -272 

Pensii şi ajutoare de bătrâneţe 833.219 864.274 +31.055 

Asistenţă socială în caz de boli şi invaliditate 370.216 380.559 +10.343 

Ajutoare pentru urmaşi 114.964 79.448 -35.516 

Recuperări de debite 0 -2.621 -2.621 

TOTAL  1.445.558 1.463.294 +17.736 

 
Controlul financiar preventiv propriu s-a efectuat în condiţiile legii, neexistând cazuri 

de refuz de viză. 
 

5.3 Bugetul de stat 

 În exerciţiul bugetar 2017 s-au aprobat credite bugetare în valoare de 123.712.513 lei, 
din care s-au efectuat cheltuieli de 122.756.659 lei, cu o creştere de 10,29 %  faţă de 2016 pe 
următoarele capitole: 

 

Denumirea indicatorului 2016 2017 
Diferenţe 

+ / - 

Pensii IOVR 165.664 106.576 -59.088 

Ajutoare de deces 0 6.262 +6.262 

Veterani de război 3.923.397 3.676.647 -246.750 

Abonamente veterani 175.396 121.638 -53.758 

http://www.cjpsibiu.ro/
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D.L. 118 / 1990 19.681.320 17.311.246 -2.370.074 

Abonamente D.L. 118 / 1990 480.905 385.105 -95.800 

Abonamente L. 189 / 2000 68.758 82.800 +14.042 

Legea 341 / 2004 (revolutionari) 10.439.369 7.955.880 -2.483.489 

Indemnizaţii conform L. 323 / 2004 2.706 984 -1.722 

Legea 189 /2000 5.446.850 5.077.712 -369.138 

Legea 309 / 2002 891.223 1.637.875 +746.652 

Magistraţi 7.643.660 12.628.038 +4.984.378 

Agricultori 29.301.141 29.071.497 -229.644 

Legea 130 / 2015 (pers.auxiliar judecatorii) 643.642 509.261 -134.381 

Bilete călătorie D.L. 118 / 1990 9.478 10.734 +1.256 

Bilete călătorie L. 189/ 2000 19.529 15.773 -3.756 

Indemnizaţii L. 109 / 2005 21.780 22.869 +1.089 

Parlamentari L. 215 /2015 3.804 9.021 +5.217 

Indemnizaţii L. 578 / 2004 2.597.178 2.403.712 -193.466 

Boli profesionale L. 346 / 2002 9.500 7.600 -1.900 

Legea 8 / 2006 1.810.186 2.123.542 +313.356 

Legea 89 / 2004 0 0 0 

Pensie socială minim garantată OUG 6/2009 14.177.851 25.355.248 +11.177.397 

Legea 217 / 2008 366.305 376.238 +9.933 

Legea 567 / 2004 0 0 0 

Legea 83 / 2015 (aviatori) 457.250 739.707 +282.457 

Indemnizaţie însoţitor 12.151.223 12.435.691 +284.468 

Debite recuperate 0 -182.084 -182.084 

Taxe poştale  769.701 829.717 +60.016 

Ajutoare anuale veterani 49.245 37.000 -12.245 

Taxe poştale ajutoare anuale veterani 377 370 -7 

TOTAL  111.307.438 122.756.659 +11.449.221 

 
Controlul financiar preventiv propriu s-a efectuat în condiţiile legii, neexistând cazuri 

de refuz de viză. 

 

Compartimentul  GESTIUNEA BILETELOR DE TRATAMENT 
 

În conformitate cu prevederile Legii 263/2010 privind sistemul de pensii publice şi a 
Legii anuale a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat, în anul 2017 au fost acordate prin 
intermediul Casei Judeţene de Pensii Sibiu, bilete de tratament balnear pensionarilor şi 
asiguraţilor sistemului public de pensii, în vederea tratamentului, a prevenirii îmbolnăvirilor şi 
recuperării capacităţii de muncă. 

http://www.cjpsibiu.ro/


                               
                                                                           Casa Judeţeană de Pensii Sibiu
    

Cabinet DIRECTOR EXECUTIV  

Str. Calea Dumbravii, nr.17, Sibiu    
  Tel.: +4 0269 211321; Fax: +4 0269 234444 

             Dorel.aldea@cnpp.ro 
   www.cjpsibiu.ro 
   Operator de date cu caracter personal nr. 5453         
15 

 În anul 2017 pentru judeţul Sibiu au fost repartizate un număr de 4101 bilete de 
tratament balnear în 18 serii, fiind toate valorificate, înregistrându-se un grad de valorificare 
de 100%. Au beneficiat de bilete de tratament un număr de 4101 pensionari sau asiguraţi, mai 
putin cu 852 pensionari sau asiguraţi faţă de anul 2016, când au fost distribuite 4953 bilete 
repartizate în 19 serii. 

Cazarea şi tratamentul s-a făcut atât în capacităţile proprii de tratament balnear ale 
Casei Naţionale de Pensii Publice, că şi în unităţi turistice, pe care furnizorii de servicii de 
turism balnear le-au contractat cu CNPP.    

Situaţia biletelor repartizate în anul 2017 Casei Judeţene de Pensii Sibiu comparativ cu 
anii 2016 şi 2015 este următoarea: 

 

Indicatori Anul 2015      Anul 2016 Anul 2017 

Nr. pensionari  97.541 97.839 98.801 

Cereri înregistrate 6.376 6.469        6.512 

Nr. bilete repartizate 
si valorificate  

4.684         4.953  4.101 

din care: 
-     cu contribuţie 
-     gratuite 

 
       4.080              

     604 

 
       4.270 
          682   

                          
             3.586 

      515       

 
Structura beneficiarilor care au primit bilete de tratament în anul 2017 a fost 

următoarea:  

Categorie beneficiari Modalitatea 
de acordare 

Nr. bilete 
valorificate 

Procent 
din total 

% 

Pensionari  
 

Cu plata 3.519 85,80% 

Asiguraţi (salariaţi, asiguraţi ai sistemului 
public de pensii) 

Cu plata 68 1,65% 

Pensionari de invaliditate cu program de 
recuperare 

Gratuit 3 0,73% 

Beneficiar Decret –Lege 118/1990 
privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi 
celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri; 

Gratuit 17 0,41% 

Beneficiar O.G 105/1999 aprobata cu 
Lege 189/2000 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de 

Gratuit 
 

46 
 

1,12% 
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către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 pana la 
6 martie 1945 din motive etnice 

Veterani, văduve de război drepturi 
stabilite prin drepturi sunt stabilite prin 
Legea nr. 44/1994 

Gratuit 5 0,21% 

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

Gratuit 
 

436 
 

10,63% 

Salariati cu loc de munca radioactive Gratuit 7 0,17% 

TOTAL   din care:  
 cu contribuţie 
 gratuit 

 4.101 
3.587 
   514 

100% 
87,46% 
12,54% 

 
Repartizarea biletelor s-a făcut având în vedere ”Criteriile de acordare  a biletelor de 

tratament balnear, prin sistemul organizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale” aprobate 
prin Ordinul Comun al preşedintelui C.N.P.P şi a directorilor caselor sectoriale de pensii, 
Nr.129/03/2017. 

Menţionăm că în anul 2017 nu au fost repartizate bilete de odihnă. 
          Activitatea de înregistrare a cererilor de bilete, ordinea de repartizare, distribuirea 
biletelor şi evidenţa tuturor operaţiunilor s-a realizat prin aplicaţia informatică la nivel naţional 
- SPA- Bilete de tratament. 
 

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 
 

În  domeniul achiziţiei publice s-au respectat prevederile legale în vigoare ale Legii nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice și a HG nr. 395/2016 pentru aplicarea normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului 
cadru, realizându-se achiziţii pe anul 2017 prin mijloace electronice, pe aplicaţia SEAP într-un 
procent de  94,88 %, respectiv 546.275,53 lei fara TVA. 

Achizitii offline in anul 2017, au fost in valoare de 29.450,43 lei fara TVA. 
Valoarea totala a achiziţiilor a fost de 575.725,96 lei fara TVA. 

 
Achiziţie directă: s-au contractat: 

- servicii de mentenanţă electrica, mecanica şi instalaţii, 
- service calculatoare, imprimante şi copiatoare,  
- servicii de traduceri documentare medicale,  
- servicii de asistenţă IT,  
- servicii de asigurări maşini CJP Sibiu (RCA şi CASCO),  
- service maşini CJP Sibiu,  

http://www.cjpsibiu.ro/
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- servicii de întreţinere şi găzduire pagină web,  
- servicii de telefonie fixă şi mobilă,  
- servicii de curăţenie,  
- servicii reparatii stampile CJP 
- furnizare tonere pentru imprimante,  
- furnizare produse de papetărie şi birotică,  
- furnizare formulare tipizate, furnizare chitanţiere cu regim special,  
- furnizare becuri, spoturi, neoane,  
- furnizare bonuri valorice carburanti auto pentru masinile CJP Sibiu,  

 
Procedura simplificată proprie pe baza Normelor procedurale interne pe anul 2017, cu 

comisie de deschidere şi evaluare a ofertelor, pentru: 
- servicii de distribuire corespondenţă internă şi externă 
- servicii de pază şi protecţie pentru sediile din Sibiu şi Mediaş 

 
Achiziţia directă de furnizare produse s-a facut în limita fondurilor bugetare alocate şi 

aprobate la capitolul bugetar din care s-a facut plata. 
- S-au achiziţionat produse de papetărie/ birotică în valoare de 38.435,85 lei fara TVA. 

- S-au achiziţionat cartuse toner în valoare de 36.974,78 lei fara TVA. 

- S-au achiziţionat formulare tipizate conform Legii, pentru Stabiliri Pensii, Plăţi Pensii, 

Expertiza Medicală, Stagii de cotizare în valoare 8.047,90 lei fara TVA. 

- S-au achiziţionat bonuri valorice carburanţi auto, pentru maşinile CJP Sibiu în valoare de 

8.416,80 lei  fara TVA. 

- S-au achiziţionat abonamente la Tribuna, Adevărul şi Monitorul Oficial, în valoare de  

1.672,26 lei fara TVA. 

- furnizare becuri, neoane, startere, acumulatori UPS, prelungitoare, în valoare de 

1.577,30 lei fara TVA. 

- furnizare apă plată în perioada de caniculă conform OUG 99/ 2000 în valoare de 2.080,00 

lei fără TVA. 

- furnizare piese de schimb, pentru echipamente informatice şi copiatoare în valoare de 

2.900,00 lei fara TVA. 

- Furnizare trusă medicală de prim ajutor echipată conform Ord. 427/ 2002, în valoare de 

450,00 lei fara TVA. 

 
Achiziţia directă de prestări servicii s-a făcut în limita fondurilor bugetare alocate şi 

aprobate la capitolul bugetar din care s-a facut plata. 
- S-au achizitionat servicii asigurari auto RCA, Casco pentru maşinile CJP Sibiu, în valoare 

de 3.185 lei fara TVA. 

http://www.cjpsibiu.ro/
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- S-au achiziţionat prin contract servicii de transport persoane şi valori pentru CJP Sibiu, 

CLP Medias, Expertiza Medicala, Posta, Posta speciala, banci, in valoare de 8.620 lei fără 

TVA.  

- S-au achiziţionat prin contract servicii de curaţenie pentru sediile din Sibiu şi Mediaş, în 

valoare de 50.736,17 lei fără TVA. 

- S-au achiziţionat prin contract servicii de mentenanţă electrică, mecanică şi instalaţii 

sanitare pentru sediile din Sibiu şi Mediaş în valoare de 13.200,00 lei fara TVA. 

- S-au achiziţionat prin contract servicii de reparare întreţinere calculatoare, copiatoare, 

imprimante, multifuncţionale pentru CJP Sibiu, CLP Mediaş şi Expertiza Medicală în 

valoare de 24.905,77 lei fara TVA. 

- S-au achiziţionat prin contract servicii de asistenţă IT în valoare de 32.280 lei fără TVA. 

- S-au achiziţionat prin contract servicii de traduceri documentare medicale şi alte acte 

necesare pentru Pensii Internaţionale şi Expertiză Medicală în valoare de 40.850,27 lei 

fără TVA. 

- S-au achiziţionat servicii consultanţă PSI/ ISU conform L307/ 2006, în valoare de 1.680,67 

lei fără TVA. 

- S-au achiziţionat prin contract servicii de telefonie fixă în valoare de 3.652,94 lei fără 

TVA. 

- S-au achiziţionat servicii de telefonie mobilă în valoare de 3.212,96 lei fără TVA. 

- S-au achiziţionat pe bază de comandă lunară, servicii de găzduire şi întreţinere pagina 

web în valoare de 2.400 lei fara TVA. 

- Servicii aplicaţia Balans D112 şi Persal şi Balans, în valoare de 4.700,00 lei fără TVA. 

- S-au achiziţionat servicii de reparaţii stampile în valoare de 503,36 lei fără TVA. 

 

Procedura simplificată proprie: 

- S-au achiziţionat prin contract servicii de pază şi protecţie pentru sediile din Sibiu şi 

Medias, în valoare de 76.633,15 lei fără TVA, partea CJP. 

- S-au achiziţionat servicii de distribuire corespondenţă internă şi externă în valoare de 

145.000 lei fara TVA. 

Obiecte de inventar s-au achiziţionat pentru Cabinetul de Expertiză Medicală Mediaş, 
redeschis în trim. IV 2017, canapea de consultaţii, imprimantă, două dulapuri pentru 
documente, două birouri şi patru scaune şi switch cu 24 porturi pentru CLP Medias, în valoare 
de 4.959,78 lei fără TVA. 

La capitolul cheltuieli de capital (investiţii) s-au achiziţionat prin achiziţie directă, în 
limita fondurilor bugetare alocate şi aprobate de ordonatorul de credite:  

- 10 staţii de lucru tip I şi 3 staţii de lucru tip II în valoare de 46.882,35 lei fara TVA. 
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- 8 camere supraveghere video, amplasate la parterul şi mezaninul CJP Sibiu, în valoare de 
8.610,10 lei fara TVA. 
La toate contractele pe investiţii s-au încheiat procese verbale de recepţie şi punere în 

funcţiune. Nu s-au constatat abateri şi nu s-au înregistrat prejudicii. 
In cursul anului 2017, toate contractele incheiate s-au desfasurat corespunzator cu 

specificaţiile tehnice din caietele de sarcini şi atribuţiile prevăzute în contracte.  
Achiziţiile s-au încadrat în fondurile bugetare alocate şi aprobate de ordonatorul de 

credite. 
 

Lucrări de reparaţii curente: 
 

S-au achiziţionat lucrări de reparaţii curente la serverul AIX de la Data Room în valoare 
de 6.950 lei fără TVA. 

Reparaţie perete/ compartimentare la arhiva parter de la Plăţi Pensii în valoare de 850 
lei fără TVA. 
 

S-au aplicat şi respectat prevederile legale în vigoare, privind: 
 
➢ procedura de predare spre distrugere a cartuşelor toner uzate, conform HG 856/2002.  
➢ procedura de comanda bonuri valorice carburanţi auto masini CJP Sibiu. 
➢ procedura de predare spre distrugere a documentelor cu termen de păstrare expirat 

conform nomenclatorului cu termen de păstrare documente. 
➢ verificarea şi încărcarea stingatoarelor de incendiu şi alte reglementări ISU  
➢ consumul zilnic de carburanti calculat dupa foile de parcurs pe fiecare masina apartinand 

CJP Sibiu si centralizarea lunara 
➢ procedura de inventariere a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar 
➢ procedura de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar 
➢ întocmirea planului de pază pentru CJP Sibiu şi CLP Mediaş conform Legii 333/2003 

actualizată şi depunerea lui la Poliţia Sibiu şi Mediaş. 
 

BIROURI  ŞI  COMPARTIMENTE  ÎN  SUBORDINEA DIRECTĂ  A  DIRECTORULUI  
EXECUTIV 

BIROUL EXPERTIZĂ MEDICALĂ 
 
Activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă s-a desfăşurat la 

nivelul celor trei cabinete medicale ale biroului de expertiză medicală, care a fost susţinută de 
3 medici specialişti în expertiză medicală si 3 asistenţi medicali.  

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

• Expertizarea medicală a cazurilor noi de invaliditate 
În anul 2017 s-au înregistrat 875 propuneri la pensie, din care:  
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➢ 862 au fost încadrate în grade de invaliditate;  
➢ 21 cazuri respinse 

Cazuri noi de propuneri la pensie 
 

Expertizări 2014 2015 2016 2017 

Total propuneri la pensie, din care: 1096 951 886 875 

Încadraţi în grad 1072 904 862 854 

Cazuri respinse 24 47 24 21 

 
Stuctura cazurilor noi, în momentul expertizării 

 

Provenienţa 2014 2015 2016 2017 

din activitate  443 332 338 526 

din afara activităţii 653 619 549 349 

Total  1096 951 886 875    

 
Structura pe grade de invaliditate a cazurilor noi de pensionari 

 

Structura gradelor de 
invaliditate 

2014 2015 2016 2017 

Grad I 169 116 96 104 

Grad II 489 394 407 397 

Grad III 414 394 359 353 

Total 1072 904 862 854 

 
Analizând cazurile noi de invaliditate pe grupe de boli, se constată că în anul 2017 

distribuţia este astfel:      
➢ locul 1 - afecţiuni tumorale - 171 cazuri; 
➢ locul 2 - boli ale sistemului nervos - 95 cazuri ; 
➢ locul 3 – boli ale aparatului circulator 85 cazuri ;  
➢  

• Expertizarea medicală a pensionarilor de invaliditate în evidenţă 
Numărul pensionarilor de invaliditate aflaţi în evidentă la sfârşitul anului 2017, este de 

12.031 din care revizuibili 8024 şi nerevizuibili 4007 cazuri. 
                                                                 2016                                 2017 

 
revizuibili nerevizuibi

li 
revizuibili nerevizuibili  

Gradul I 384 675 327 642 

Gradul II 3095 1800 2847 1617 

Gradul III 5130 1817 4850 1748 

Total  8609 4292 8024 4007 
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 Numărul total al pensionarilor de invaliditate a scazut faţă de 2016, cu 870 cazuri. 
 

• Recuperarea medicală 
Fata de anul trecut, numarul pacientilor recuperati a fost  mai mare: 

 

Anul 2015 2016 2017 

Ameliorări 65 84 87 

Depensionări 25 35 21 

    
 

II. Expertiza medicală privind avizarea prelungirii concediului medical peste 90 de 
zile şi peste un an 
 

Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă, în scopul continuării programului 
de recuperare stabilit de medicii specialişti din unităţile sanitare, au beneficiat în 2017 de 
avizarea prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile, respectiv peste un an de zile. 

 
Evoluţia numărului de zile de prelungire concediu medical 
 

Anul 2015 2016 2017 

Număr zile concedii medicale 
peste 90 zile 

50850 54284 57548 

Număr zile concedii medicale 
peste un an 

34135 45402 36620 

  
În situaţiile temeinic motivate de posibilitatea recuperării, în scopul evitării pensiei de 

invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate s-au întocmit 109 referate către 
I.N.E.M.R.C.M Bucureşti, prin care s-a solicitat prelungirea concediului medical peste 180 de 
zile. 
 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA DEPENSIONĂRILOR şi AMELIORĂRILOR în anul 2017 fată de 2016 
 

Anul 2015 2016 2017 

Ameliorări 65 84 66 

Depensionări 25 35 21 

 

Compartimentul ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 
 

         Analizând activitatea compartimentului AMBP în anul 2017 din punct de vedere al 
accidentelor de munca şi bolilor profesionale înregistrate se poate constata o creştere uşoară a 
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numărului acestora motivată cel mai posibil de continua dezvoltare a activităţii economice în 
judeţ. Evident, condiţiile economice diferă de la an la an, structura activiăţilor industriale 
diferind uşor în fiecare an funcţie de dezvoltarea unor investiţii dar şi de retragerea sau 
diminuarea activităţilor altora. Calitatea preocupărilor pentru securitatea muncii se menţine 
acceptabilă dar efectele se identifică dificil din cauza forţei de muncă implicate tot mai slab 
pregătite şi fluctuaţiei acesteia. 
         S-au înregistrat mai puţine cazuri de boli profesionale printre altele şi ca urmare a 
diminuării la minim a activităţii la SOMETRA SA care era principalul angajator ce înregistra boli 
profesionale, îmbolnăvirile fiind consecinţa neglijării măsurilor pentru protecţia salariaţilor sau 
disciplinei reduse care se manifestă la agenţii economici în legatura cu utilizarea EIP. Deşi mai 
reduse numeric, cazurile de boli profesionale au presupus totuşi sume destul de mari ca urmare 
a înregistrării unor recăderi ale bolnavilor şi internării lor succesive şi de două ori în lună dar şi 
costurilor medicamentelor şi utilităţilor spitalelor crescute prin majorarea preţului la energie şi 
altele. 
        Se poate constata o creştere semnificativă a cheltuielilor prilejuite de prestaţiile medicale 
datorită în special complexităţii mai mari a intervenţiilor presupuse efectuate în unităţi 
spitaliceşti care au tariful pe caz mediu mai mare ca urmare a indicelui de complexitate mai 
mare. Evident şi creşterea salariilor în sistemul medical a grevat creşterea cheltuielilor.   
      Numărul certificatelor medicale a fost apoximativ egal cu cel din 2016, dar cheltuielile cu 
incapacitatea de muncă a crescut şi datorită creşterii bazei de calcul a certificatelor medicale 
şi a numărului de zile acordate dar şi datorită creşterii numărului de cazuri de accidente de 
muncă înregistrate. Se mai poate semnala o creştere a cheltuielilor acordate ca şi compensaţie 
pentru atingerea integrităţii, urmare a numărului solicitărilor mai mare în condiţiile creşterii 
valorii salariului mediu pe economie la care se raportează aceste compensaţii. 
      In domeniul activităţii şi acordării de drepturi pentru lucrătorii migranţi, s-a constatat o 
diminuare a cazurilor semnalate si atât datorită cunoaşterii mai amănunţite a legislaţiei 
europene de către angajatori dar şi scăderii probabil per ansamblu a numărului personalului 
detasat. S-au efectuat decontări a sumelor solicitate de asiguratori externi pentru prestaţiile de 
care au beneficiat persoane detaşate în străinătate şi care au fost implicate în evenimente 
soldate cu accidente de muncă cercetate şi înregistrate conform legislaţiei, sumele cheltuite 
menţinându-se aproximativ egale cu cele din 2016, lucru care se poate explica prin faptul că 
documentele de plată pentru cazurile înregistrate urmează un parcurs greu şi pot apărea pentru 
plată şi după 2 ani de la momentul acordării serviciilor medicale în spitale din străinătate. 
 

Nr 
crt 

Indicator UM 2017 

1 Accidente de munca inregistrate 
cazuri 181 

1.1 Total sume platite pentru cazuri de  
accidente de munca, din care: lei 663.757,62 

   - servicii medicale                                           lei 205.867.62 
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   - indemnizatii incapacitate temporara de 
munca,  

lei 350.066 

   - despagubiri decese,  lei 102.516 

   - compensatii pentru atingerea integritatii   lei 5.126 

2 Boli profesionale inregistrate 
cazuri 17 

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

lei 79.885,48 

    - servicii medicale                                           lei  26.268,48 

    - indemnizatii incapacitate temporara de 
munca,  

lei 53.617 

3 Numarul certificatelor medicale avizate  
buc   354 

4 Cereri solutionate    

 - facturi de la Casa Judeteana de Sanatate  
Sibiu                                         

buc 157 

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

buc 0 

 - facturi de la Spitalul Clinic Judetean  
Sibiu                         

buc 11 

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

buc 37 

 - plati efectuate catre  CJP din alte judete buc 
8 

 - despagubire deces cazuri 9 

 - compensatii pt atingerea integritatii cazuri 
1 

 - solicitari dispozitive medicale                                0 

 - solicitari diferente indemnizatii cazuri 
71 

 - rambursari de cheltuieli cazuri 1 

5 Prevenire     

5.1 Organizatii  vizitate buc 12 

5.2 Locuri de munca pt care s-au recomandat  
masuri  de prevenire buc 

87 
(2152 masuri) 

 

6 Activitate lucratori migranti UM  
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6.1 Procesare formulare europene cazuri  

6.2 
Sume platite pentru cazuri de  accidente de 
munca 

lei 27.517,78 

7 
Contract de asigurare pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

  

 contracte de asigurare intocmite cazuri 0 

 contracte reziliate  cazuri 0 

8 Declaratii pe propria raspundere  nr. 60 

9 
Pensii platite din contributia la accidente 
de munca si boli profesionale 

  

9.1 Nr mediu beneficiari pensii de invaliditate cazuri 90 

 Sume platite pentru pensii de invaliditate lei 725.006 

9.2 Nr mediu beneficiari pensii de urmasi cazuri 29 

 Sume platite pentru pensii de urmasi lei 162.028 

   

Compartimentul RESURSE UMANE  
 
 Conform Statului de funcţii aprobat pentru anul 2017, Casa Judeţeană de Pensii SIBIU are 
un total de 67 posturi aprobate, care la finele anului se prezintă astfel: 
  - 61 posturi ocupate; 
  -  4 posturi vacante - funcții publice de execuție; 

-  2 posturi vacante – funcții publice de conducere; 
    

Cele 67 posturi aprobate sunt structurate astfel: 
  - funcţii publice  - 60, din care: 
   - 52 funcții publice clasa I,  
   - 8 funcții publice clasa a III-a. 
  - personal contractual -  7, din care: 
    - 4 funcții contractuale cu studii superioare; 
    - 2 funcții contractuale cu studii postliceale; 
    - 1 funcție contractuală cu studii medii. 
 În luna ianuarie 2018, a avut loc evaluarea anuală a funcţionarilor publici şi a 
personalului contractual, pentru activitatea desfăşurată în anul 2017, cu următoarele rezultate: 
 - calificativul foarte bine   -  61 salariați; 
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 - calificativul bine    -          0  salariaţi; 
 - calificativul satisfăcător  -   0  salariaţi. 
 Pentru evaluarea performanţelor profesionale pe anul 2017 au fost pregătite rapoartele 
de evaluare,  iar această activitate s-a  finalizat până la data de 31.01.2018. 
 În cursul anului 2017 s-au modificat / încetat raporturile de serviciu unui număr de 7 
salariaţi astfel: 

- unui salariat contractual i-au încetat de drept raporturile de serviciu ca urmare a 
îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului complet de cotizare 
pentru pensionare - limită de vârstă 
- unui număr de 2 funcționari publici li s-au modificat raporturile de serviciu ca 
urmare a aprobării transferului în interesul serviciului; 
- unui număr de 3 funcționari publici le-au încetat raporturile de serviciu prin 
acordul părților; 
- unui funcționar public i s-a suspendat raportul de serviciu pentru concediul pentru 
creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani.  
În cursul anului 2017 au fost organizate 5 concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice 

vacante/temporar vacante și 2 concursuri pentru ocuparea  funcțiilor contractuale de execuție, 
în urma cărora au fost ocupate 5 funcții publice şi 2 funcţii contractuale. Deasemenea, s-au 
organizat 1 examen semestrial pentru promovarea funcţionarilor publici în gradul profesional 
superior, examen în urma căruia un funcţionar public a fost promovat în gradul profesional 
superior. 

Astfel, au rămas vacante la sfârșitul anului 2017 un număr de 6 posturi, din care 4 posturi 
de funcţionari publici de execuție și 2 posturi de funcționari publici de conducere. 
 S-a urmărit în permanenţă respectarea prevederilor legale privind acordarea gradaţiilor 
corespunzătoare vechimii în muncă, fiind astfel avansaţi în gradaţia următoare, un număr de 6 
funcționari publici. 

În urma modificărilor legislative privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, în cursul anului 2017  s-au întocmit 219 de acte administrative.  
 Relaţia cu instituţiile publice s-a desfăşurat în condiţii normale, cu respectarea 
termenelor de răspuns şi a tuturor prevederilor legale. 

Toate aceste activităţi s-au făcut cu respectarea strictă a prevederilor legale şi cu 
urmărirea în permanenţă a  încadrării în cheltuielile cu personalul aprobate, şi cu respectarea 
statului de funcţii aprobat de C.N.P.P. pentru anul 2017. 

 

Compartimentul JURIDIC 
 

Compartimentul juridic îşi desfăşoară activitatea în scopul aplicării şi respectării 
legislaţiei în toate domeniile de activitate ale Casei Judeţene de Pensii Sibiu. 

Compartimentul juridic are ca sarcini întocmirea apărării în toate acţiunile în contencios 
ale unităţii în care are calitatea fie de pârîtă/intimată fie reclamantă/contestatoare, 
întocmirea apărării în contestaţiile îndreptate împotriva hotărârilor Comisiei Centrale de 
Contestaţii sau în care Casa Naţională de Pensii Publice este parte şi a emis delegaţie de 

http://www.cjpsibiu.ro/


                               
                                                                           Casa Judeţeană de Pensii Sibiu
    

Cabinet DIRECTOR EXECUTIV  

Str. Calea Dumbravii, nr.17, Sibiu    
  Tel.: +4 0269 211321; Fax: +4 0269 234444 

             Dorel.aldea@cnpp.ro 
   www.cjpsibiu.ro 
   Operator de date cu caracter personal nr. 5453         
26 

reprezentare în instanţă, consilierea compartimentelor din structura internă  asupra modului de 
aplicare a legislaţiei pe de o parte şi prevenirii încălcării legislaţiei, remedierii sau corectării 
unor nereguli, pe de altă parte. Deşi numărul de litigii este mare în comparaţie cu alţi ani, 
standardele de aplicare a legislaţiei în activitatea compartimentului sunt ridicate.  

Situaţia cauzelor de pe rolul instanţelor de judecată după obiectul lor în anul 2017 se 
prezintă astfel: 

 

Nr. total 
cauze 

Nr. cauze 
asig. soc. 

Nr. cauze 
litigii de 
muncă 

Nr. cauze 
cont. adm. 

Nr. cauze 
penale 

Nr. cauze 
civile si de 
alta natura 

    318    295    2    4    1     16 

 
Situaţia cauzelor de pe rolul instanţelor de judecată dupa modul de soluţionare al 

acestora se prezintă astfel: 
 

Nr. 
cauze 
în 
curs 

Nr. 
cauze 
soluţ. 
fav. 

Nr. cauze 
solut. nef. 
dep. de 
C.J.P. 

Nr. cauze 
sol. nefav. 
Indep. de 
C.J.P. 

Nr. 
cauze 
susp. 

Nr. cauze 
declinate 
comp. 

Nr. cauze 
sol. fav. în 
parte 

Nr.cauze sol. 
nefav. în 
parte 

  121 123   0  56     17    0   1     0 

 
Obiectul principal al cererilor de chemare în judecată îl reprezintă:  

- recalcularea pensiilor din sistemul public în baza activităţii desfăşurate în acord global; 
- contestarea deciziilor de încetare a indemnizaţiilor prevăzute de Legea nr. 8/2006 şi a 
deciziilor de recuperare a sumelor plătite necuvenit pentru aceste drepturi; 
- recalcularea pensiilor în baza Deciziei nr. 11/2015 privind stagiul complet de cotizare în 
cazul activităţii desfăşurate în grupa I sau a II-a de muncă; 
- valorificarea perioadei de ucenicie sau desfasurate în calitate de membru CAP; 
- recalcularea pensiilor pentru activitatea desfăşurată în regim prelungit de lucru; 
- contestarea nevalorificării activităţii desfăşurate în grupa de muncă sau constatarii 
dreptului în baza Deciziei nr. 2/2016 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;  
- contestarea deciziilor de pensie sau de debit în cazul anulării certificatului de handicap;  
- anularea deciziilor de debit sau încetare a drepturilor acordate prin alte legi speciale; 
- acordarea sau recalcularea indemnizaţiei de revoluţionar în baza câştigului salarial mediu 
brut; 
- contestarea deciziei medicale de schimbare a gradului de invaliditate sau de neîncadrare 
în grad de invaliditate;  
- actualizarea pensiilor magistraţilor prin adaugarea de sporuri salariale, etc. 

În cursul anului 2017 s-a constatat o menţinere a numărului ridicat de litigii privind 
cererile de recalculare a pensiilor pentru veniturile realizate în acord global şi pentru 
activitatea desfăşurată în grupă de munca. 

http://www.cjpsibiu.ro/


                               
                                                                           Casa Judeţeană de Pensii Sibiu
    

Cabinet DIRECTOR EXECUTIV  

Str. Calea Dumbravii, nr.17, Sibiu    
  Tel.: +4 0269 211321; Fax: +4 0269 234444 

             Dorel.aldea@cnpp.ro 
   www.cjpsibiu.ro 
   Operator de date cu caracter personal nr. 5453         
27 

O preocupare deosebită a compartimentului a fost informarea permanentă a angajaţilor 
cu privire la modificările legislative din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale, a legislaţiei 
europene privind sistemele de securitate socială, precum şi a altor prevederi legale. 

Acordarea vizei de legalitate pe toate actele ce impun aceasta operaţiune (contracte de 
achiziţii, decizii de salarizare şi încadrare, popriri pensii în cadrul măsurilor de executare silită 
dispuse de notarii publici, etc.) reprezintă o activitate pentru care s-a acordat o atenţie 
deosebita în cadrul compartimentului. 

Soluţionarea petiţiilor care ne-au fost repartizate având ca obiect probleme de aplicare a 
legislaţiei în vigoare s-a facut în termenul legal.  

La nivelul structurii de organizare funcţionează comisia privind acordarea unor drepturi 
prevăzute de legi speciale pentru următoarele activităţi: 

 
- 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 2017 au fost înregistrate şi soluţionate 
un număr de  14 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. În cursul anului 2017 au fost înregistrate şi soluţionate un număr de  17 cereri. 
 
- Casa Jud. de Pensii Sibiu este reprezentată in Comisia de aplicare a Decret-lege nr. 118/1990 
din cadrul Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială de un delegat din compartimentul 
juridic; în cursul anului 2017 comisia a soluţionat un număr de 31 de cereri. 
 
- aplicarea H.G. nr.1344/2007 privind funcţionarea Comisiei de disciplina; în cursul anului 

2017 nu s-au constatat cereri de sesizare a comisiei. 
 

ACTIVITATEA DE EXECUTARE SILITĂ  
DIN CADRUL CASEI JUDEŢENE DE PENSII SIBIU 

 
În domeniul EXECUTĂRII SILITE s-au efectuat următoarele: 
 
1. După emiterea deciziilor de debit şi expirarea termenului de 15 zile, termen în care 

debitorul are obligaţia de a-şi achita pensia/indemnizaţia încasată necuvenit sau de a face 
dovada plăţii acesteia, s-a verificat situaţia financiară pentru 1.689 debitori, în vederea 
începerii/continuării  procedurii de executare silită. 

2. Astfel, în urma verificărilor efectuate s-a început  executarea silită pentru un număr 
de 584 debitori. Aşadar, în cursul anului 2017 au fost emise 584 somaţii.  

3. Pentru debitorii care nu au primit somaţiile expediate cu confirmare de primire, 
potrivit legislaţiei în vigoare s-a efectuat publicitatea actelor emise. Publicitatea s-a realizat, 
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prin afişare pe site-ul instituţiei şi prin afişarea în locurile special amenajate din instituţie, 
pentru un număr de 168 debitori.   

4. În vederea continuării procedurii de executare silită şi identificării bunurilor 
debitorilor, s-a menţinut o activitate intensă cu instituţiile publice, care pot furniza 
informaţiile necesare. Astfel, s-au întocmit adrese către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
Sibiu pentru a obţine informaţii despre noul domiciliu al debitorilor. S-au întocmit adrese către 
Primăria Sibiu şi alte Primării din judeţ pentru a se obţine informaţii despre bunurile mobile 
şi/sau imobile din proprietatea debitorului, pentru care acesta plăteşte impozit. S-au 
identificat aceste bunuri în eventualitatea aplicării măsurii de executare silită a sechestrului.  

5. S-au emis adrese pentru un număr de 469 debitori către Administraţia Finanţelor 
Publice Sibiu pentru a se obţine informaţii despre conturile bancare deţinute de debitori, în 
vederea continuării executării silite prin instituirea popririi. De asemenea, debitorii au fost 
verificaţi în programul informatic SICA ORIZONT- programul informatic la nivel naţional-, pentru 
a se identifica angajatorii unde lucrează. Astfel, în cursul anului 2017 s-au întocmit un număr 
de 563 adrese de înfiinţare a popririi.  

6. În urma măsurilor de executare silită efectuate, s-a încetat activitatea de executare 
silită (s-a recuperat integral debitele înscrise în titlurile executorii şi somaţii) pentru un număr 
de 492 debitori.  

7. Datorită faptului că unii debitori nu au venituri şi nu s-au identificat bunuri mobile 
şi/sau imobile pentru care s-ar putea aplica măsura sechestrului, sau nu se cunoaşte domiciliul 
acestora, potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv Codul de procedură fiscală, s-au încheiat un 
număr de 6 procese verbale de insolvabilitate. Debitele respective au fost trecute în evidenţă 
contabilă separată în vederea continuării verificării lor şi identificării unor măsuri de 
recuperare.  

8. Datorită faptului că unii debitori s-au mutat cu domiciliul în alte judeţe, potrivit 
adreselor-raspuns primite de la Serviciul de Evidenţa Persoanelor Sibiu care confirmă acest 
lucru, pentru 2 dosar de executare silită s-a luat măsura transferării în judeţul de domiciliul al 
debitorului.  

9. În urma măsurilor de executare silită efectuate, s-a evitat prescrierea debitelor. 
Astfel, în urma controalelor realizate de CNPP si Curtea de Conturi s-a constatat că nici un 
debit nu este prescris.  

 În concluzie, s-au făcut demersuri pentru recuperarea debitelor prin toate formele de 
executare silită şi s-a desfăşurat o activitate intensă în menţinerea relaţiilor de colaborare cu 
toţi subiecţii implicaţi în activitatea complexă de executare silită. 
   În urma acestor măsuri, în perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017 a fost recuperată 
la Bugetul Asigurărilor Sociale si Bugetul de Stat suma de 480.729 lei.    

 

Compartimentul COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL 
Activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul are drept scop principal asigurarea 

unui cadru comunicaţional transparent deschis, corect, credibil şi eficient, pentru consolidarea 
încrederii populaţiei, pe baza percepţiei publice realiste asupra activităţii instituţiei noastre. 
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Punctul de informare şi documentare al publicului care are acces rapid şi facil la materialele 
informative, a fost actualizat în permanenţă cu noutăţile legislative apărute. Accesul publicului 
în instituţie este zilnic între orele 8-16 iar luni între orele 8.00-18.00. 

    Au fost acordate un numar de 50 de audienţe de către conducerea Casei Judeţene de 
Pensii Sibiu. 

În ceea ce priveşte comunicarea publică, aceasta s-a realizat prin: 

•  apariţii de presă 7 ce privesc modificările legislative, apariţia unor noi prestaţii de asigurări 
sociale şi reluarea în permanenţă a informaţiilor în vederea familiarizării cetăţeanului cu 
legislaţia domeniului de asigurări sociale; 

Presa locală a reflectat în mod obiectiv evenimentele care au avut loc şi care au avut 
legatură cu activitatea noastră, percepţia publicului fiind pozitivă.   

  Au fost instrumentate un număr de 1162 petiţii structurate după cum urmează: 
- 740 de scrisori, petiţii electronice adresate de persoane fizice, privind domeniul pensiilor şi 

al asigurărilor sociale ; 
- 394 de scrisori primite prin poştă.  

 Solicitări adresate în temeiul Legii nr.544/2001 au fost în număr de 28 
  

DOMENII DE INTERES  2017 

Petiţii referitoare la pensii  435 

Petiţii referitoare la stagii de cotizare  102 

Petiţii referitoare la alte drepturi de asigurari sociale  290 

Petiţii referitoare la legi speciale  30 

Alte categorii de petiţii  277 

Solicitări adresate în temeiul Legii nr.544/2001  28 

Total petiţii  1162 

    
S-a creat şi facilitatea adresării în scris a petiţiilor de către cetăţeni, pe adresa de poştă      

electronică: comunicare.sibiu@cnpp.ro 
Accesul liber al oricărei persoane la informaţiile de interes public prevăzute de Legea 

544/2001 s-a realizat prin : 

• pagina web a instituţiei www.cjpsibiu.ro,  

• afişarea la sediu în punctele de informare - documentare a noilor prevederi legale, ce 
vizează activitatea instituţiei; 

• informarea permanentă a presei; 

• la ghişeul de Relaţii cu Publicul au fost acordate relaţii aproximativ unui număr de 
39.843 persoane. 

• au fost acordate un număr mare de informaţii de interes public verbal care nu au putut fi 
cuantificate prin telefonul direct pus la dispoziţia solicitanţilor 0269-218130.  

 

http://www.cjpsibiu.ro/
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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. 

Persoana angajată în cadrul Compartimentului Informatică Comunicare şi Relaţii Publice 
se ocupă şi de întocmirea raportărilor lunare către Instituţia Prefectului Sibiu privind 
activitatea curentă a Casei Judeţene de Pensii Sibiu, raportarea săptămânală cu presa privind 
apariţiile şi comunicatele de presă din presa locală, raportarea cu privire la planul de acțiuni 
realizate, raportarea lunară către CNPP Bucureşti privind soluţionarea în termen a petiţiilor 
primite de la CNPP Bucureşti. 

Alte activităţi desfăşurate: 

- redactează şi răspunde petiţiilor care intră în sfera de activitate a compartimentului,  
- acordă informații la ghișeul de Relații cu Publicul și eliberează numerele de ordine pentru 

ghișeele de plăți pensii și stabiliri pensii între orele 8:00 - 10:00 și între orele 12:00 – 16:00 
- introducerea deciziilor de pensie în decizierul de pensie, 
- listează plicurile și confirmările de primire pentru expedierea deciziilor de pensii, 
- comunică dosarele spre plată pentru a fi efectuată plata de către seviciul plăți pensii, 
- ţine evidenţa caietului decizier privind evidența deciziilor de pensie expediate cu 

confirmare de primire returate de la poștă și elibereazază către beneficiar deciziile 
returate, 

- face înscrierea în audiență a solicitanților și ține evidența registrului de audiențe. 
 

Compartimentul INFORMATICA 
 

Pentru îmbunătăţirea sistemului informatic existent şi urmărirea activităţii desfăşurate în 
cadrul Casei Judeţene de Pensii, au fost efectuate următoarele acţiuni:  

 

• Formare, pregătire şi instalare aplicaţii pe 13 calculatoare noi tip DELL, achiziţionate  la 
sfârşitul anului 2017; 

• Acordarea  de asistenţă de specialitate pentru personalul de la STABILIRI şi PLĂŢI pensii 
în vederea utilizării corecte a aplicaţiilor informatice primite de la CNPP Bucureşti 
pentru aplicarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările 
ulterioare, a legii 155/2016, a legii 192/2016 şi a legii 216/2017 cu aplicabilitate din 
23.11.2017; 

• Acordarea  de asistenţă de specialitate pentru personalul de la compartimentul evidenţă 
contribuabili în vederea utilizării corecte a aplicaţiei de cumpărare vechime conform 
Legii 186/2016; 

• Acordarea  de asistenţă de specialitate pentru personalul de la stabiliri şi plăţi pensii 
privind implementarea şi utilizarea aplicaţiilor ORIZONT;     

• Implementarea aplicaţiilor informatice primite de la CNPP Bucureşti şi actualizarea 
aplicaţiilor aflate in exploatare la CJP Sibiu; 

http://www.cjpsibiu.ro/
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• Validare şi transmiere lunară a listelor cu pensionarii domiciliaţi în Sibiu beneficiari de 
gratuitate pe transportul în comun (către Tursib); 

• Pregătire şi transmitere lunară la CNPP a fişierelor rezultate din aplicaţia 
numai_stagii.exe  

• Validarea zilnică a cererilor pentru cont on-line pe portalul CNPP; 

• Pregătire şi transmitere lunară pe data de 10 un CD către Instituţia Prefectului Sibiu, 
cuprinzând toate raportările făcute de CJP Sibiu către CNPP sau alte instituţii în luna 
anterioară ; 

• Asistenţă de specialitate la validarea lunară a declaraţiilor nominale, contractelor  şi 
declaraţiilor de asigurări sociale privind Pilonul II de pensii – pensii private şi  
transmiterea bazelor de date validate pe FTP ; 

• Actualizarea  programelor auxiliare elaborate în cadrul compartimentului Informatică, în  
funcţie de modificările legislative din cursul anului 2017 pentru Casa Judeţeană de Pensii 
Sibiu şi Casa Locală Mediaş: 

- Dispoziţii de plată către casierie  - pentru evidenţa electronică şi  
urmărirea  
  plăţilor efectuate prin Casieria CJP Sibiu, plăţi privind plata pensiilor şi a  
  ajutoarelor de deces;  
- Registratura generală; 
- Registratura migranti; 
- Registratura juridic; 
- Decizier; 
- Returban; 
- Pregatire lunară a fişierului ast.dbf pentru aplicaţia locală de bilete de 
  tratament BILN; 
- Decizii debite pentru : handicap, soţ supravieţuitor, pensii necuvenite, 
etc.; 
- Validarea lunară a declaraţiilor nominale , contractelor  şi declaraţiilor 
   de asigurări sociale şi corectarea erorilor depistate ; 
- Extragerea lunară din baze a pensiilor din accidente de muncă şi boli 
  profesionale; 
- Extragerea lunară din bazele de pensii a beneficiarilor de suma fixa pentru  
  pensiile de handicap si transmitere la DGASPC; 
- Expertiză medicală – raportări statistice la INEMRCM Bucureşti; 
- Listare in format XLS a dosarelor de pensii care indeplinesc conditiile de       
trecere la limita de varsta pe tipuri de pensii; 

• Realizat programe informatice pentru : 
o Listare şi trimitere prin poştă (borderou şi adrese pe plic) a certificatelor de viaţă 

la pensionarii beneficiari de pensii internationale; 
o Listare borderouri,adrese pe plicuri şi confirmări pentru trimiterea prin poştă a 

deciziilor noi de pensii; 
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o Emitere şi listare NEGAŢIE privind asiguraţii doritori de lucru în Germania; 
o Pregătire fişiere de importat în aplicaţia SICA-ORIZONT privind rectificativele la 

declaraţiile nominale din perioada 2001-2010; 
o Pregătire si extragere fişiere cu decedaţii şi nerevizuibilii aferenţi pilonului II 

pentru transmitere pe FTP la CNPP. 

• Pregătirea şi punerea lunară a bazelor pentru AGRICULTORI, VETERANI şi PLĂŢI PENSII; 

• Pregătirea lunar a fisierului pentru indicatori prin selectare din Decizier a deciziilor 
emise în luna de referinţă şi numărarea pe tipuri; 

• Asistentă tehnică pentru aplicaţia Bilete de tratament SPA  din cadrul sistemului Integrat 
CNPP – aplicaţia informatică SPA . 

• Asistentă tehnică pentru aplicaţia MERCUR  - LUCRĂTORI MIGRANŢI  din cadrul sistemului 
integrat CNPP 

• Actualizare pagină web C.J.P.Sibiu – site-ul se poate accesa la adresa www.cjpsibiu.ro . 

• Monitorizarea sistemului de comunicaţie WAN –STS la CJP SIBIU şi CL MEDIAŞ ; 

• Întreţinerea sistemului informatic existent în cadrul CJP Sibiu şi la Casa Locală Mediaş ; 

• Asigurarea bunei funcţionări a echipamentelor de calcul din dotare pentru susţinerea  
activităţilor specifice la  C.J.P Sibiu şi la Casa locală Mediaş ; 

• Actualizarea zilnică a aplicaţiilor LEGIS şi EUROLEGIS   privind evidenţa legislaţiei la zi ;  

• Datorită volumului foarte mare de informaţii ce trebuie prelucrate şi stocate, au fost 
luate măsuri de arhivare şi protejare a bazelor de date prin salvări automate a bazelor  
de date pe staţii de back-up şi arhivarea automată a salvărilor. Sunt făcute următoarele 
back-upuri : - pentru serverul F:\ de pensii şi serverul E:\ al administrativului,juridicului 
şi migranţilor în fiecare noapte pe un storage de 2 Tb ; 

- pentru serverele L:\ , M:\ şi N:\ cu evidenţă stagii de cotizare în fiecare noapte pe un                        
storage de 3 Tb ; 

• Inscripţionarea periodică a unor DVD-uri cuprinzând arhivele bazelor de date (back-up) 
precum şi a contextelor aplicaţiilor; 

• Intreţinerea noului program antivirus de reţea – BIT DEFENDER pe toate staţiile inclusiv  ; 

• Administrarea bazelor de date existente la nivelul CJP SIBIU şi asigurarea colaborării cu 
instituţiile cu care avem încheiate protocoale de colaborare (Bănci, DGASPC Sibiu - 
Direcţia de protecţie a persoanelor cu handicap, Casa Judeţeană de Sănătate, Direcţia 
judeţeană de statistică)  
 

CONTRIBUŢIA  CONDUCERII CJP SIBIU  LA REALIZAREA OBIECTIVELOR 
INSTITUŢIEI 

 
Conducerea a avut o grijă permanentă pentru economisirea resurselor instituţiei prin 

încadrarea cu stricteţe a cheltuielilor efectuate în creditele bugetare acordate, pentru 
respectarea principiilor de transparenţă şi a procedurilor legale privind achiziţiile publice, grija 
faţă de patrimoniul instituţiei. 

http://www.cjpsibiu.ro/
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Un obiectiv important al conducerii instituţiei, abordat şi realizat la parametrii superiori, 
a fost  asigurarea transparentei şi mediatizarea activităţii instituţiei şi implicit a Programului de 
guvernare în domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale. 

Colectivul de conducere a monitorizat activitatea tuturor compartimentelor instituției, 
reușind astfel obținerea unor perfomanțe deosebite la Compartimentele de Stabiliri pensii, și 
Pensii internaționale, reducându-se semnificativ perioada de soluționare a pensiilor noi.   

Permanentizarea relaţiei cu publicul la toate ghişeele Casei Judeţene de Pensii în toate 
zilele sătămânii avându-se în vedere planificarea prealabilă a publicului beneficiar, pentru 
reducerea perioadei de aşteptare la ghişeele instituţiei.  

S-au îmbunătăţit relaţiile cu mass-media prin organizarea periodic de conferinţe de 
presă, organizarea zilei „Porţilor deschise” în data de 29.09.2017, precum şi alte asemenea 
acţiuni şi activităţi. 

Pentru realizarea politicii de asigurări sociale şi pensii, CJP Sibiu a colaborat cu alte 
structuri ale administraţiei locale (Instituţia prefectului - Sibiu, Consiliul judeţean Sibiu, 
Primăria Sibiu, Consiliul local, Agenţia Judeţeană de plaţi prestaţii a judeţului Sibiu, 
Inspectoratul teritorial de muncă Sibiu).       

 Conducerea CJP Sibiu va urmări cu prioritate în perioada următoare realizarea 
următoarelor obiective 

Implementarea rapidă a tuturor spețelor privind recalcularea pensiilor prin noul  program 
informatic de calcul al pensiilor „ORIZONT ” care facilitează un calcul operativ al pensiilor. 

Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial în 
interesul cetăţenilor prin următoarele acţiuni: 

- Eficientizarea activităţii de soluţionarea cererilor de înscriere la pensie; 
- Eficientizarea activităţilor de plată a pensiilor 
- Informarea permanentă a angajaţilor privind modificările legislative 

Creşterea calitativă a serviciilor oferite beneficiarilor sistemului de pensii prin 
următoarele acţiuni, prin revizuirea standardelor de timp în soluţionarea unei cereri de pensii; 

Informarea în domeniul propriu de competenţă a persoanelor interesate cu privire la 
drepturile şi obligaţiile ce le revin, atât pe plan intern cât şi european prin actualizarea 
informaţiilor referitoare la legislaţia europeană în domeniul coordonării sistemelor de 
securitate socială. 

Implementarea şi îmbunătăţirea cadrului legal. 
Transmiterea activă către CNPP, a propunerilor de modificare a Legii 263/2010. 
Clarificarea unor aspecte apărute în procesul de soluţionare a problematicii specifice la 

nivelul CNPP şi CTP.    
 
 

       DOREL ALDEA                                                        
       DIRECTOR EXECUTIV                                                     
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