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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII SIBIU ÎN ANUL 2019

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu a fost organizată şi a funcţionat în anul 2019 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 2019, conducerea Casei Judeţene de Pensii Sibiu a fost 
asigurată de:

Director executiv - Dorel Aldea

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
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Nesecret

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu 
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 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 2018 2019

PENSIE PENTRU LIMITA DE 
VÂRSTĂ

1235 1488 1651 1634 1728 1926 1986 1889

PENSIE ANTICIPATA 
(ANTICIPATĂ PARŢIALĂ)

884 1158 1068 1108 1467 1936 1511 1348

PENSIE DE INVALIDITATE 633 1049 1092 894 853 868 856 741

PENSIE DE URMAŞ 538 638 495 502 430 448 418 409

VENIŢI PRIN TRANSFER 262 254 220 239 285 301 344 323

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

123 153 632 499 292 100 82 129

LEGEA 578/2004 30 32 23 16 2 - - -

TOTAL 3705 4772 5181 4892 5057 5579 5197 4839
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu

Analizând evoluţia numărului de cereri referitoare la înscrierea la pensie pe diferite 
categorii de pensie se constată că există o constanţă în nivelul solicitărilor.

RECALCULĂRI DREPTURI

Tipuri de cereri 
înregistrate

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RECALCULARI
PENSIE

4460 4769 5449 5265 4480 5226 5332 5607 6564

SCHIMBĂRI DE 
GRAD

2940 1546 704 428 324 290 282 299 279

TOTAL
MODIFICĂRI
DREPTURI

7400 6315 6188 5693 4804 5516 5614 5906 6843

Se observă o constantă a numărului de schimbări de grad în anul 2019 faţă de anii 
anteriori datorată numărului mare de schimbări de grad (cu precădere schimbări de grad 
din gradul II în gradul III şi depensionări) din anii 2011-2013 şi a prelungirii termenului de 
revizuire prevăzut la art.78 alin.l 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 2019, pe lângă activităţile curente desfăşurate în cadrul Serviciului Stabiliri 
Prestaţii, s-a realizat şi finalizarea procesului de recalculare realizat conform Legii 
221/2018. în conformitate cu prevederile Legii 221/2018 au fost recalculate 1632 dosare.

în cursul anului 2019 au fost emise în cadrul Serviciului Stabiliri Pensii 12942 decizii de 
pensionare, atât lucrări efectuate pe baza cererilor pensionarilor, cât şi lucrări efectuate din 
oficiu.
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu

Tip lucrare Număr decizii emise

Decizii pentru dosare noi 4673

Decizii recalculări (inclusiv cele efectuate din 
oficiu)

8269

TOTAL 12942

In vederea aplicării până la data de 12.07.2019 a art.149 din Legea nr. 263/2010 au fost 
verificate 82 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 2019, s-au înregistrat în Registrul special de evidenţă a 
contestaţiilor la deciziile de pensie, un număr de 82 contestaţii. Comisia Centrală de 
Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice a soluţionat un număr de 31 
contestaţii. Dintre acestea, 26 contestaţii au fost soluţionate de către Comisie cu soluţia 
de respingere, 1 contestaţie cu soluţia de admitere şi 4 contestaţii cu admitere parţială.
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu

Serviciul PLĂŢI PRESTAŢII

Activitatea serviciului plăţi prestaţii s-a concretizat, în anul 2019, 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;

- plata ajutoarelor de deces pentru pensionari/asiguraţi şi pentru membrii de familie aflaţi 
în întreţinerea acestora;

- asigurarea activităţii de relaţii cu publicul.

La sfârşitul anului 2019 se aflau în evidenţa CJ.P. Sibiu un număr de 106.333 beneficiari, 
din care:

99.219 pensionari în sectorul de stat;
1.391 pensionari în sectorul agricol;
5.723 beneficiari de legi speciale.

Structura categoriilor de pensii din sectorul de stat

Categorii de pensii din sectorul de stat 2017 2018 2019

Pensionari pentru limită de vârstă 76693 78233 78822

Pensionari anticipat 1172 1079 972

Pensionari anticipat parţial 2486 2591 2622

Pensionari de invaliditate 12515 11500 10845

Pensionari urmaşi 5896 5852 5958

TOTAL 98762 99255 99219
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu

Structura categoriilor de pensii din sectorul agricol

Categorii de pensii din sectorul agricol 2017 2018 2019

Pensionari pentru limită de vârstă 2463 2192 1282

Pensionari de invaliditate 7 3 2

Pensionari urmaşi 252 222 107

TOTAL 2722 2417 1391

Structura beneficiarilor de legi speciale

Număr beneficiari de legi specia ie 2017 2018 2019

-beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR 23 16 12

-beneficiari Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revoluţiei) 283 278 297

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

1038 935 819

-beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii şi văduvele de 
război

1261 1037 847

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

1070 981 914

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

1430 1292 1168

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

1723 1584 1443

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

213 216 223

TOTAL 7041 6339 5723
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu 
iei medii anuale în sectorul de stat

Categorii de pensii 2017 2018 2019

- limită de vârstă 1230 1337 1543

- pensia anticipată 1156 1319 1517

- pensia anticipată parţială 841 1036 1191

- pensia de invaliditate 630 660 736

- pensia de urmaş 553 620 708

în anul 2019, au fost prelucrate în sistem informatic mai multe tipuri de tranzacţii, astfel:

au fost prelucrate 28960 tranzacţii ce includ drepturi noi acordate, modificări de 
drepturi pentru pensii de asigurări sociale şi indemnizaţii, recalculări, treceri la limită de 
vârstă, modificări de adrese de plată a drepturilor, modificări de nume, schimbarea 
modalităţii de plată a drepturilor, corecţii CNP, acordare taloane CFR, plata drepturilor 
neîncasate, etc;

lunar s-a asigurat plata drepturilor în conturi deschise la bănci, ajungând în luna 
decembrie 2019 la 63698 beneficiari;

au fost reordonanţate pensii neachitate pentru 1250 pensionari; 
au fost transferate în alte judeţe 151 dosare de pensie şi indemnizaţii ca urmare a 

modificării adresei de domiciliu/reşedinţă;
au fost preluate în plată 145 dosare primite din alte judeţe; 
au fost eliberate 838 adeverinţe pentru plata sumelor rămase neîncasate de către 

pensionarii decedaţi;
au fost înfiinţate 3646 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 răspunsuri 
de confirmare, viramente lunar pentru sumele reţinute;

lunar, s-a efectuat verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a scutirii la plata 
abonamentului telefonic pentru beneficiarii de legi speciale către TELEKOM, numărul 
beneficiarilor fiind de aproximativ 1041 persoane/lună;

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
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu
Ordinului MMSP nr. 97/2003. în anul 2019 au fost încheiate un număr de 12 contracte şi 
convenţii de prestări servicii;

au fost achitate 3955 ajutoare de deces în cazul decesului pensionarului / 
asiguratului sau a unui membru de familie al acestuia, în valoare de 19.893.265 lei.

Serviciul PENSII INTERNAŢIONALE

Serviciul PENSII INTERNAŢIONALE din cadrul C.J.P. SIBIU pune în aplicare la nivelul 
judeţului 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 - 31.12.2019 au fost înregistrate un număr de 39737 dosare 
constând din cereri pentru stabilirea drepturilor la pensii de invaliditate, pensii de 
bătrâneţe, pensii de urmaş sau atestarea carierei de asigurat din România.

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 ţări membre ale 
Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

în cursul anului 2019 au fost înregistrate un număr de 2864 dosare, faţă de 4120 în 
anul 2018, comparativ pe categorii situaţia prezentându-se după cum urmează:

SPECIFICAŢIE 2018 2019

Pensii de bătrâneţe 1015 668

Pensii de urmaş 463 300

Pensii de invaliditate 190 126

Totai pensii 1668 1094

Pensii soluţionate 1659 2122

E205 (cereri) 2452 1770

E205 (soluţionate) 2500 1848
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Nesecret

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu
Activitatea Serviciului Pensii internaţionale a constat în cursul anului 2019 în soluţionarea 
unui număr de 1127 pensii naţionale, 594 pensii comunitare, 313 decizii de respingere şi 
au fost întocmite 1848 atestate privind cariera de asigurat în România.

în vederea completării dosarelor cu documentele necesare prelucrării, au fost întocmite şi 
transmise instituţiilor similare un număr de 311 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 3122 notificări a deciziilor cu privire la cererea de pensie 
E210, iar pentru cele 128 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 109 au fost solicitări de 
stabilire a pensiilor de bătrânete, 13 de pensie de invaliditate, 6 de pensie de urmaş.

Au fost efectuate de asemenea 1000 modificări ale drepturilor de pensie din care 23 ca 
urmare a schimbării gradului de invaliditate, 113 pentru îndelpinirea condiţiilor de trecere 
din pense anticipată (parţial anticipată) sau de invaliditate la pensie pentru limită de 
vârstă, 52 recalculări conform art.107 din Legea 263/2010, 6 modificări ale numărului de 
urmaşi, 806 suspendări şi încetări ale plăţii pensiei.

în ceea ce priveşte activitatea de plăţi ale pensiilor internaţionale, aceasta s-a concretizat 
prin punerea în plată a unui număr de dosare, dintre care 763 dosare noi şi 365 
modificări de drepturi.

în anul 2019 s-au întocmit şi 414 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 
veridicităţii 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.
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu
S-a răspuns în termen la 112 scrisori şi petiţii primite de la persoane din diverse ţări ale 
Uniunii Europene, sau adresate de Casa Naţională de Pensii Publice, s-au întocmit 65 de 
adeverinţe privind cuantumul pensiei, la solicitarea instituţiilor de asigurări sociale din 
străinătate

DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI 

Compartimentul EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

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

Indicatori analizaţi 2018 2019 %

Contracte de asigurare în derulare 
la 31 decembrie

1258 771 61,28

Declaraţii nominale 

preluate în cursul anului

136.024 142.352 104,65

Număr de salariaţi raportaţi la 31 
decembrie

156.000 154.565 99

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 si a declaraţilor de asigurare 
sociala conform transmisiilor lunare ANAF-CNPP, verifică creanţele si stagiul de cotizare 
realizat de către persoanele asigurate.

în cursul anului 2019 s-au înregistrat un număr de 167 de contracte de asigurare socială 
iar pe parcursul anului s-au reziliat din iniţiativa Casei de Pensii un număr de 493 
contracte datorită neplăţii contribuţiei de asigurări sociale.Numărul asiguraţilor cu contract 
de asigurare la finele anului 2019 este in scădere fata de anul precedent.

Lunar prelucrăm în medie 11.863 de declaraţii nominale depuse de angajatori în baza 
declaraţiei unice D112.

S-au preluat in baza de date 142.352 de declaraţii nominale D l 12.
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu 
Media lunară a declaraţiilor nominale rectificative a fost de 1100 de declaraţii.Angajatorii 
au depus declaraţii rectificative in cazul in care declaraţia iniţială depusă nu a fost corect 
întocmită .

S-au eliberat 4045 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 A l s-au eliberat la cererea angajatorilor din 
judeţul Sibiu un număr de 792 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 G P  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 2019 un număr de 
12.137 de adeverinţe de stagiu :

- caselor judeţene din ţară 3245 de adeverinţe împreună cu fişierele aferente necesare 
calculului pensiei,

- pentru pensionarii din judeţul Sibiu 7415 de adeverinţe,

- pentru interes personal -la cerere 1477

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-sistem informatic integrat, în medie 550 de ordine de plată 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 46 carnete de munca, adeverinţe CASCOM si s-au 
incheiat la cerere carnete de asigurari sociale asiguraţilor agricultori aflaţi în evidenţele 
casei.
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu

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: bugetui asigurărilor sociaie de statr 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.

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 
1.338.591.708 lei, cu 65,22% mai mari decât în 2018. Creşterea majoră a veniturilor 
este datorată în principal transferului contribuţiilor asupra salariaţilor.
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Denumirea
indicatorului

Cod 2018 2019
Diferenţe

+ / -

Contribuţiile angajatorilor 20.03 46.725.593 10.293.700 -36.431.893

1 Contribuţiile asiguraţilor 21.03 760.440.307 1.320.311.731 +559.871.424

Venituri din dobânzi 31.03 3.364 3.081 -283

Venituri din bilete de 

tratament şi odihnă
33.03 1.911.830 2.001.108 +89.278

Diverse venituri 36.03 212.492 393.458 + 180.966

Sume în curs de 

distribuire
47.03 911.582 5.588.630 +4.677.048

TOTAL 810.205.168 1.338.591.708 +528.386.540

Cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat

în exerciţiul bugetar 2019 s-au primit credite bugetare în valoare de 1.524.996.435 lei, 
din care s-au efectuat cheltuieli de 1.524.304.872 lei, o creştere cu 11,08 % faţă de 
2018, pe următoarele capitole:

Denumirea indicatorului 2018 2019
Diferenţe

+ / -

Pensii 1.342.860.429 1.490.077.007 + 147.216.578

Ajutoare de deces pentru 15.888.541 18.648.887 +2.760.346
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pensionari

\ Ajutoare de deces pentru asiguraţi 1.013.189 1.244.378 +231.189

Cheltuieli cu transmiterea 

drepturilor
7.454.625 7.969.639 +515.014

Cheltuieli de personal 4.468.619 5.682.229 + 1.213.610

Cheltuieli materiale şi servicii 791.164 879.379 +88.215

Cheltuieli de investiţii 0 0 0

1 Active fixe 0 24.315 +24.315

Debite recuperate -225.686 -220.962 +4.724

TOTAL 1.372.250.881 1.524.304.872 + 152.053.991

S-a urmărit în permanenţă încadrarea cheltuielilor materiale în creditele acordate,
achiziţionarea făcându-se prin respectarea prevederilor Legii 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii şi HG nr. 395/2016 
pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 98/2016.

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.

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.
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Structura cheltuielilor înregistrate la sfârşitul anului 2019 a fost următoarea :

- 97,75 %  cheltuieli cu asistenţa socială (plata pensiilor, şi alte ajutoare sociale)
1,31 %  cheltuieli cu plata ajutorului de deces
0,94 %  cheltuieli de personal,cheltuieli materiale pentru bunuri şi servicii.

La finele anului 2019 s-a înregistrat un deficit de 185,76 milioane lei, mai mic cu 
33,05% decât deficitul înregistrat în anul 2017. Scăderea deficitului provine în principal din 
faptul că Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu a preluat din nou evidenţa 
contribuabililor mari şi mijlocii de la DRGFP Braşov.

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 2.945.592 lei , cu 25,80% mai mici decât în 2018. Scăderea 
veniturilor este datorată desfiinţării contractelor de asigurare.

Denumirea indicatorului Cod 2018 2019
Diferenţe 

+ / -

Contribuţiile angajatorilor 20.04 3.969.806 2.845.586 -1.024.220

j Contribuţiile asiguraţilor 21.06 0 0 0

Venituri nefiscale 31.03 9 6 -3

TOTAL 3.969.815 2.945.592 -1.024.223
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Cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor sociale pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale

în exerciţiul bugetar 2019 s-au efectuat cheltuieli de 1.794.197 lei, cu o creştere de 
6,19 % faţă de 2018, pe următoarele capitole:

Denumirea indicatorului 2018 2019
Diferenţe 

+ / -

Cheltuieli de personal 153.068 181.283 +28.215

Cheltuieli materiale şi servicii 12.603 12.837 +234

Transferuri 0 0 0

Pensii şi ajutoare de bătrâneţe 881.864 890.979 +9.115

Asistenţă socială în caz de boli şi 

invaliditate
603.906 616.806 + 12.900

j Ajutoare pentru urmaşi 88356 92.292 +3.936

] Recuperări de debite -50.262 0 +50.262

TOTAL 1.689.535 1.794.197 + 104.662

Controlul financiar preventiv propriu s-a efectuat în condiţiile legii, neexistând cazuri 
de refuz de viză.
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3. Bugetul de stat

în exerciţiul bugetar 2019 s-au aprobat credite bugetare în valoare de 156.175.983 lei, 
din care s-au efectuat cheltuieli de 155.848.797 lei, cu o creştere de 26,96 % faţă de 
2018 pe următoarele capitole:

Denumirea indicatorului 2018 2019
Diferenţe

+ / -

ţ Pensii IOVR 49.029 37.879 -11.150

Ajutoare de deces 0 0 0

Veterani de război 3.089.941 6.324.690 +3.234.749

Abonamente veterani 99.292 67.358 -31.934

D.L. 118/1990 15.059.926 16.961.105 + 1.901.179

Abonamente D.L 118 / 1990 317.640 245.633 -72.007

Abonamente L. 189 / 2000 79.970 64.582 -15.388

Legea 341 / 2004 (revoluţionari) 7.803.120 9.516.430 + 1.713.310

Indemnizaţii conform L. 323 / 2004 0 0 0

Legea 189 /2000 5.902.561 5.332.610 -569.951

Legea 309 / 2002 1.400.860 1.231.170 -169.690

Magistraţi 15.026.819 21.544.974 +6.518.155

Agricultori 30.563.642 31.024.591 +460.949

Legea 130 / 2015 (pers.auxiliar 
judecătorii) 724.112 976.651 +252.539

Bilete călătorie D.L. 118 / 1990 6.321 8.617 +2.296
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j Bilete călătorie L. 189/ 2000 17.045 14.816 -2.229

Indemnizaţii L. 109 / 2005 28.216 26.136 -2.080

Parlamentari L. 215 /2015 15.426 3.727 -11.699

Indemnizaţii L. 578 / 2004 2.238.795 2.048.573 -190.222

Boli profesionale L. 346 / 2002 5.700 19.700 + 140.00

Legea 8 / 2006 2.418.624 2.672.046 +253.422

Legea 89 / 2004 0 0 0

j Pensie socială minim garantată OUG 
\ 6/2009

33.301.781 41.404.825 +8.103.044

! Legea 217 / 2008 683.360 623.651 -59.709

[ Legea 567 / 2004 0 0 0

jj Legea 83 / 2015 (aviatori) 1.170.716 1.159.428 -11.288

1 Indemnizaţie însoţitor 12.901.757 13.618.212 +716.455

! Debite recuperate -183.205 -120.876 +62.329

Taxe poştale 887.208 1.021.869 + 134.661

Ajutoare anuale veterani 30.400 20.400 -10.000

Taxe poştale ajutoare anuale veterani 334 0 -334

TOTAL 133.639.390 155.848.797 +22.209.407

Controlul financiar preventiv propriu s-a efectuat în condiţiile legii, neexistând cazuri 
de refuz de viză.
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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 2018 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.

în anul 2019 pentru judeţul Sibiu au fost repartizate si valorificate un număr de 3551 
bilete de tratament balnear în 18 serii. Au beneficiat de bilete de tratament un număr de 
3551 pensionari sau asiguraţi, mai puţin cu 192 pensionari sau asiguraţi faţă de anul
2018, când au fost distribuite 3743 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 2019 Casei Judeţene de Pensii Sibiu comparativ cu anii 
2018 şi 2017 este următoarea:

Indicatori Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019

Nr. pensionari 98.801 99.255 99.272

Cereri înregistrate 6.512 5.356 5.033

Nr. bilete repartizate si 
valorificate 4.101 3.743 3.551

din care:
cu contribuţie 
gratuite

3.586
515

3.257
486

3.074
477
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu 
Structura beneficiarilor care au primit bilete de tratament în anul 2018 a fost următoarea:

Categorie beneficiari Modalitatea 
de acordare

Nr. bilete 
valorificate

Procent 
din total

%

Pensionari Cu plata 2938 82,74%

Pensionari cu pensii acordate de către 
casa teritoriala de pensii si asiguraţi cf 
art. 6 din Leg 263/2010.

Cu plata 69 1,95%

Asiguraţi (salariaţi, asiguraţi ai sistemului 
public de pensii) Cu plata 63 1,78%

Personal didactic si didactic din 
invatamant Cu plata 4 0,11%

Pensionari de invaliditate cu program de 
recuperare Gratuit 6 0,16%

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 13 0,24%

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

Gratuit 39 1,09%

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

Gratuit 2 0,05%

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

Gratuit 416 11,71%

Salariaţi cu loc de munca radioactive Gratuit
1 0,02%

TOTAL din care: 
cu contribuţie 

gratuit

3.551
3.074

477

100%
86,56%
13,44%
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Repartizarea biletelor s-a făcut având în vedere "Criteriile de acordare a biletelor de 
tratament balnear, prin sistemul organizat de Ministerul Muncii şi Justitiei 
Sociale" aprobate prin Ordinul Comun al preşedintelui C.N.P.P şi a directorilor caselor 
sectoriale de pensii, Nr.1069 din 12.03.2019.

Menţionăm că în anul 2019 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.

In domeniul achiziţiilor publice s-au respectat prevederile legale in vigoare ale Legii nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările si completările aduse de: Ordonanţa de 
Urgenta nr. 80 din 16 noiembrie 2016; Legea nr. 80 din 27 aprilie 2017; Ordonanţa de 
Urgenta nr. 107 din 20 decembrie 2017; Ordonanţa de Urgenta nr. 45 din 24 mai 2018 si 
Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, realizandu-se achiziţii prin mijloace 
electronice, atat prin intermediul aplicaţiei vechi a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice, 
cat si incepand cu data de 02.04.2018 a noului Sistem Electronic de Achiziţii Publice 
dezvoltat in cadrul proiectului Sistem Informatic colaborativ pentru mediu performant de 
desfasurare al achiziţiilor publice -  SICAP.

Potrivit dispoziţiilor art. 11, alin. 2, din HG 395/ 2016, Casa Judeteana de Pensii Sibiu, a 
elaborat prin compartimentul propriu de Achiziţii Publice, Strategia anuala de achiziţie 
publica care cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publica planificate a fi lansate pe 
parcursul anului 2019 si Programul anual privind achiziţiile, ca parte integranta a acesteia, 
realizate in ultimul trimestru al anului 2018, pentru anul 2019 cu aprobarea conducătorului 
autoritatii contractante.

In anul 2019, s-au derulat achiziţii cuprinse in Programul anual astfel:
• online prin cumparare directa prin intermediul SEAP/SICAP in procent de 96.5 %, 
respectiv 505195.45 lei fara TVA;
• offline in valoare de 18337.35 lei fara TVA.
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Valoarea totala a achiziţiilor plătite in anul 2019 (fara utilitatile publice: apa-canal, 
salubritate, energie electrica, gaz, utilitati necesare funcţionarii spatiilor de Expertiza 
Medicala Sibiu si Mediaş) a fost de 523532.80 lei fara TVA, respectiv 623004.00 lei cu 
TVA.

Prin achiziţie directă s-au contractat:
- servicii de mentenanţă electrica, mecanica si instalatii,
- service calculatoare, imprimante si copiatoarepentru CJP Sibiu si CLP Mediaş
- servicii de traduceri documentare medicale,
- servicii de asistenta IT,
- servicii aplicaţii economice Sintec,
- servicii de asigurări maşini CJP Sibiu ( RCA şi CASCO ),
- servicii reparaţii maşini ale CJP Sibiu,
- servicii de întreţinere şi găzduire pagină web,
- servicii de telefonie fixă şi mobilă,
- servicii de curăţenie a spatiilor G P  Sibiu si CLP Mediaş,
- servicii de medicina muncii
- servicii consultanta in domeniul SU
- servicii reparaţii ştampile ale CJP Sibiu, CLP Mediaş si Expertiza Medicala
- servicii de tipărire si de livrare a voucherelor de vacanta
- servicii verificare stingatoare la nivelul CJP Sibiu si CLP Mediaş
- furnizare tonere pentru imprimante,
- furnizare produse de papetărie şi birotică,
- furnizare formulare tipizate, furnizare chitanţiere cu regim special,
- furnizare becuri, spoturi, neoane,
- furnizare alcool sanitar si masti chirurgicale unica folosinţa perioada viroze
- furnizare bonuri valorice carburanţi auto pentru maşinile CJP Sibiu,

Procedura simplificata proprie pe baza Normelor procedurale interne pe anul 2019, cu 
comisie de deschidere si evaluare a ofertelor, pentru:
- servicii de distribuire corespondenta interna si externa
- servicii de paza si protectie pentru sediile din Sibiu si Mediaş

Achiziţia directa de furnizare produse s-a făcut in limita fondurilor bugetare alocate si 
aprobate la capitolul bugetar din care s-a făcut plata.
- S-au achiziţionat produse de papetarie/ birotica in valoare de 32277.0 lei fara TVA.
- S-au achiziţionat cartuşe toner in valoare de 18106.72 lei fara TVA.
-S-au achiziţionat formulare tipizate conform Legii, pentru Stabiliri Pensii, Plaţi Pensii, 
Expertiza Medicala, Stagii de cotizare, Bilete de tratament in valoare de4625.20 lei fara 
TVA.
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- S-au achiziţionat bonuri valorice carburanţi auto, pentru maşinile O P  Sibiu in valoare de 
8403.36 lei fara TVA.
- S-a achiziţionat abonament la Expert Monitor, partea I,III,IV si VI, in valoare de 840.34 
lei fara TVA.
-furnizare piese de schimb, pentru echipamente informatice şi copiatoare în valoare de 
5589.91 lei fara TVA.

Achiziţia directa de prestări servicii s-a făcut in limita fondurilor bugetare alocate si 
aprobate la capitolul bugetar din care s-a făcut plata.
- S-au achiziţionat servicii asigurari auto RCA, Casco pentru maşinile CJP Sibiu, in valoare 
de 3067.62 lei fara TVA.
- S-au achiziţionat prin contract servicii de curăţenie pentru sediile din Sibiu si Mediaş, in 
valoare de 59656.29 lei fara TVA.
-S-au achiziţionat prin contract servicii de mentenanta electrica, mecanica si instalatii 
sanitare pentru sediile din Sibiu si Mediaş in valoare de 12605.04 lei fara TVA.
-S-au achiziţionat prin contract servicii de reparare intretinere calculatoare, copiatoare, 
imprimante, multifuncţionale pentru CJP Sibiu, CLP Mediaş si Expertiza Medicala in valoare 
de 27050.00 lei fara TVA.
- S-au achiziţionat prin contract servicii de asistenta IT in valoare de 45176.00 lei fara TVA. 
-S-au achiziţionat prin contract servicii de traduceri documentare medicale si alte acte 
necesare pentru Pensii Internationale si Expertiza Medicala in valoare de 29154.21 lei fara 
TVA.
- S-au achiziţionat servicii consultanta SU conform L 307/ 2006, in valoare de 1916.00 lei 
fara TVA.
- S-au achiziţionat prin contract servicii de telefonie fixa in valoare de 4113.83 lei fara TVA.
- S-au achiziţionat servicii de tipărire si de livrare a voucherelor de vacanta in valoare de
0.01 lei;
- S-au achiziţionat servicii de telefonie mobila in valoare de 1909.31 lei fara TVA.
-S-au achiziţionat pe baza de comanda lunara, servicii de găzduire si intretinere pagina 
web in valoare de 2470.79 lei fara TVA.
- Servicii aplicaţii Sintec in valoare de 4152.00 lei fara TVA.

Procedura simplificata proprie:
-S-au achiziţionat prin contract servicii de paza si protectie pentru sediile din Sibiu si 
Mediaş, in valoare de 74388.57 lei fara TVA, partea CJP.
- S-au achiziţionat servicii de distribuire corespondenta interna si externa in valoare de 
173044.33 lei fara TVA.
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Obiecte de inventar -
In urma alocarii fondurilor bugetare, s-a achiziţionat un interfon la Compartimentul 
Comunicare, deoarece cel existent era uzat fizic si moral nemaifiind funcţional. De 
asemenea s-a mai achiziţionat un multifuncţional color, deoarece in CJP Sibiu nu exista nici 
unul. Aceste obiecte de inventar in valoare de 2061.35 lei fara TVA, au fost prevăzute in 
Programul anual de achiziţii pentru anul 2019.

La capitolul cheltuieli de capital ( investiţii )
In urma alocarii fondurilor bugetare, s-au achiziţionat 7 calculatoare in valoare de 
20588.00 lei fara TVA, care au fost prevăzute in Programul anual de achiziţii pentru anul
2019.
Lucrări de reparaţii curente:
S-au achiziţionat lucrări de reparaţii curente de către administratorul clădirii -  AJPIS, 
pentru repararea aleei pietonale din fata sediului pe Calea Dumbrăvii, nr. 17, pentru care 
au fost alocaţi de la buget 3151.26 lei fara TVA.
In cursul anului 2019, toate contractele încheiate s-au desfasurat corespunzător cu 
specificaţiile tehnice din caietele de sarcini si atributiile prevăzute in contracte.
Achiziţiile s-au încadrat in limita fondurilor bugetare alocate si aprobate de ordonatorul de 
credite.

S-au aplicat si respectat prevederile legale în vigoare, privind:
> procedura de predare spre distrugere a cartuşelor toner uzate, conform HG 856/

> procedura de comanda bonuri valorice carburanţi auto pentru maşinile G P  Sibiu
> procedura de predare spre distrugere a documentelor cu termen de pastrare expirat 
conform nomenclatorului cu termen de pastrare documente
> verificarea si incarcarea stingatoarelor de incendiu si alte reglementari ISU, conform 
legii
> consumul zilnic de carburanţi s-a calculat dupa foile de parcurs completate de şoferi, 
pe fiecare maşina apartinand G P  Sibiu si s-au centralizat lunar carburanţii
> procedura de inventariere a mijloacelor fixe si-a obiectelor de inventar
> procedura de casare a mijloacelor fixe si-a obiectelor de inventar
> actualizarea planului de paza pentru CJP Sibiu si CLP Mediaş conform L 333/ 2003 si 
depunerea lui la Politia Sibiu si Mediaş.
> auditare activitate comp Achiziţii
> auditare procedura inventariere si casare
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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 2-3 asistenţi medicali.

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

• Expertizarea medicală a cazurilor noi de invaliditate
în anul 2019 s-au înregistrat 889 propuneri la pensie , din care:

> 843 au fost încadrate în grade de invaliditate;
> 46 cazuri respinse

Cazuri noi de propuneri la pensie

Expertizări 2017 2018 2019

Total propuneri la pensie, din care: 875 901 889

încadraţi în grad 854 873 843

Cazuri respinse 21 28 46

Stuctura cazurilor noi, în momentul expertizării

Provenienţa 2017 2018 2019

din activitate 526 351 375

din afara activităţii 349 550 514

Total 875 901 889
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Structura pe grade de invaliditate a cazurilor noi de pensionari

Structura gradelor de 
invaliditate

2016 2017 2018 2019

Grad I 96 104 74 72

Grad II 407 397 421 408

Grad III 359 353 378 363

Total 862 854 873 843

Analizând cazurile noi de invaliditate pe grupe de boli, se constată că în anul 2019 
distribuţia este astfel:

> locul 1 - afecţiuni tumorale 173 cazuri;
> locul 2 -  boli ale căilor respiratorii inferioare 93 cazuri;
> locul 3 - boli ale aparatului genito-urinar 71 cazuri ;

• Expertizarea medicală a pensionarilor de invaliditate în evidenţă

Numărul pensionarilor de invaliditate aflaţi în evidentă la sfârşitul anului 2019, este de 
10.368 din care 9297 cazuri sunt revizuibili şi 1071 cazuri sunt nerevizuibili.

2018 2019

revizuibili nerevizuibili revizuibili nerevizuibili

Gradul I 309 67 516 67

Gradul II 3359 630 3234 394

Gradul III 5940 1109 5547 610

Total 9608 1806 9297 1071

Numărul total al pensionarilor de invaliditate a scăzut faţă de 2018, cu 1051 cazuri 
datorat în principal deceselor şi îndeplinirii condiţiilor de trecere la limită de vârstă. 
Menţionăm că în anul 2019 au fost efectuate 256 de consultaţii pentru încadrarea în grad 
şi/sau revizuirea persoanelor beneficiare de pensie internaţională .
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• Recuperarea medicală

Numărul pacienţilor recuperaţi în ultimii 3 ani a fost după cum urmează :

Anul 2017 2018 2019

Ameliorări -  trecuţi în grade 
inferioare

87 87 90

Depensionări 1 1 20

• Evoluţia privind numărul cazurilor agravate

Anul 2017 2018 2019
Trecuţi în grade 
superioare

139 139 148

II. Expertiza medicală privind avizarea prelungirii concediului medical peste 90 
de zi le ş i 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 2019 de 
avizarea prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile, respectiv peste un an de zile.

Evoluţia numărului de zile de prelungire concediu medical

Anul 2017 2018 2019

Număr zile concedii medicale peste 
90 zile

57548 52912 59002

Număr zile concedii medicale peste 
un an

36620 29875 23308

în situaţiile temeinic motivate de posibilitatea recuperării, în scopul evitării pensiei de 
invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate s-au întocmit 80 referate către
I.N.E.M.R.C.M Bucureşti, prin care s-a solicitat prelungirea concediului medical peste 183 
de zile.

In anul 2019 au fost eliberate un număr de 2954 avize de concedii medicale.
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Compartimentul ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

Analizind activitatea compartimentului AMBP in anul 2019 din punct de vedere al 
accidentelor de munca si bolilor profesiomnale înregistrate se poate constata menţinerea 
relativ constanta a numărului acestora motivata cel mai posibil de aceleaşi condiţii 
concurente si anume dezvoltarea activitatii economice in judeţ activitati ce implica forţa de 
munca marcata de instabilitate.. Condiţiile economice diferă de la an la an structura 
activitatilor industriale diferind uşor in fiecare an funcţie de dezvoltarea unor investitii dar 
si de retragerea sau diminuarea activitatilor altora. Calitatea preocupărilor pentru 
securitatea muncii se menţine acceptabila dar efectele se identifica dificil din cauza forţei 
de munca implicate tot mai slab pregătite si fluctuatiei acesteia

S-au înregistrat mai puţine cazuri de boli profesionale printre altele si ca urmare a 
diminuării la minim a activitatatilorcare se deruleaza in mediu nociv, ‘îmbolnăvirile fiind 
consecinţa neglijării masurilor pentru protectia salariaţilor sau disciplinei reduse care se 
manifesta la agenţii economici in legătură cu utilizarea EIP. Desi mai reduse numeric, 
cazurile de boli profesionale au presupus totuşi sume destul de mari ca urmare a 
înregistrării unor recăderi ale bolnavilor si internării lor succesive dar si costurilor 
medicamentelor si utilitatilor spitalelor crescute prin majorarea preţului la energie si altele

Se poate constata o creştere semnificativa a cheltuielilor prilejuite de prestaţiilor medicale 
datorita in special complexităţii mai mari a intervenţiilor presupuse efectuate in unitati 
spitaliceşti care au tariful pe caz mediu mai mare ca urmare a indicelui de complexitate mai 
mare. Evident si creşterea salariilor in sistemul medical a grevat crestrea cheltuielilor

Numărul certificatelor medicale a fost mai mare decât 2018 si cheltuielile cu incapacitatea 
de munca a crescut si datorita creşterii bazei de calcul a certificatelor medicale si a 
numărului de zile acordate dar si datorita creşterii numărului de cazuri de accidente de 
munca înregistrate.

In domeniul activitatii si acordarii de drepturi pentru lucratorii migranti, s-a constatat o 
diminuare a cazurilor semnalate si, atit datorita cunoaşterii mai amanuntite a legislaţiei 
europene de către angajatori dar si scăderii ( probabil ) per ansamblu a numărului 
parsonalului detaşat.. S-au efectuat decontări a sumelor solicitate de asiguratori externi 
pentru prestatiile de care au beneficiat persoane detaşate in strainatate si care au fost 
implicate in evenimente soldate cu accidente de munca cercetate si înregistrate conform 
legislaţiei. Sumele cheltuite mentinindu-se aproximativ egale cu cele din 2018 lucru care se
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poate explica prin faptul ca documentele de plata pentru cazurile înregistrate urmeaza un
parcurs greu si pot aparea pentru plata si dupa 2 ani de la momentul acordarii serviciilor
madicale in spitale din strainatate.

Nr
crt Indicator UM 2019

1 Accidente de munca inregistrate cazuri 167

1.1 Total sume plătite pentru cazuri de 
accidente de munca, din care:

lei 683670.77

- servicii medicale lei 157.854,77

- indemnizaţii incapacitate temporara 
de munca,

lei 433.524

- despăgubiri decese, lei 92.292

- compensaţii pentru atingerea 
integritatii

lei 0

2 Boii profesionale inregistrate cazuri 5

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

lei 32.535,00

- servicii medicale lei 29.200

- indemnizaţii incapacitate temporara 
de munca,

lei 3.335

3 Numărul certificatelor medicale 
avizate

buc 358

4 Cereri solutionate

- facturi de la Casa Judeteana de 
Sanatate Sibiu

buc 132

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

buc 0

- facturi de la Spitalul Clinic Judeţean buc 15
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Sibiu

- despăgubire deces cazuri 6

- compensaţii pt atingerea integritatii cazuri 0

- solicitări dispozitive medicale 0

- solicitări indemnizaţii cazuri 221

- rambursari de cheltuieli cazuri 1

5 Prevenire

5.1 Organizaţii vizitate buc 12

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

buc

81 

( 2356 

Masuri )

6 Activitate lucratori migranti UM

6.1 Procesare formulare europene cazuri
19

- 92 
formulare

6.2
Sume plătite pentru cazuri de accidente 
de munca

lei 44.175,46

7
Pensii plătite din contributia la 
accidente de munca si boli 
profesionale

7.1 Nr mediu beneficiari pensii de invaliditate cazuri 80

7.2 Sume plătite pentru pensii de invaliditate lei 764.704

7.3 Nr mediu beneficiari pensii de urmaşi cazuri 27

8.4 Sume plătite pentru pensii de urmaşi lei 162.674
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Compartimentul RESURSE UMANE

Conform Statului de funcţii aprobat pentru anul 2019, Casa Judeţeană de Pensii SIBIU are 
un total de 67 posturi aprobate, care la finele anului se prezintă astfel:

- 66 posturi ocupate;
- 1 post vacant -  funcţie publică de conducere.

Cele 67 posturi aprobate sunt structurate astfel:

- funcţii publice - 60, din care:
- 7 funcţii publice de conducere
-53 funcţii publice de execuţie, din care:

- 46 de funcţii publice clasa I;
- 7 funcţii publice clasa a IlI-a.

- personal contractual - 7, din care:
- 4 funcţii contractuale cu studii superioare;
- 2 funcţii contractuale cu studii postliceale;
-1  funcţie contractuală cu studii medii.

în cursul anului 2019 s-au modificat/ încetat raporturile de serviciu unui număr de 4 
salariaţi astfel:
- unui funcţionar public i-a încetat raportul de serviciu prin acordul părţilor consemnat în 
scris;
- un funcţionar public a revenit din suspendarea raportului de serviciu pentru concediul 
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani;
- unui funcţionar public i-a încetat raportul de serviciu pe perioadă determinată ca urmare 
a revenirii din suspendare a titularului postului;
- o funcţie contractuală s-a vacantat ca urmare a încetării contractului individual de muncă 
prin acordul părţilor.

în cursul anului 2019 au fost organizate 7 concursuri de recrutare pentru ocuparea 
posturilor vacante.
Astfel, la sfârşitul anului 2019 a rămas vacantă o funcţie publică de conducere, restul 
posturilor prevăzute în organigrama C.J.P. Sibiu fiind ocupate.
S-a urmărit în permanenţă respectarea prevederilor legale privind acordarea tranşelor de 
vechime în muncă, fiind astfel avansat în gradaţia următoare un funcţionar public, 
în urma modificărilor legislative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în 
cursul anului 2019 s-au întocmit 58 de acte administrative.
Relaţia cu instituţiile publice s-a desfăşurat în condiţii normale, cu respectarea termenelor 
de răspuns.
Toate aceste activităţi s-au făcut cu respectarea strictă a prevederilor legale. S-a urmărit în 
permanenţă încadrarea în cheltuielile cu personalul aprobate şi s-a respectat statul de 
funcţii aprobat de Casa Naţională de Pensii Publice pentru anul 2019.
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Compartimentul JURIDIC

Compartimentul juridic al Casei Jud. de Pensii Sibiu îşi desfasoara activitatea în scopul aplicării 
legislaţiei în toate domeniile de activitate ale Casei Judeţene de Pensii Sibiu si respectării 
normelor legale aplicabile .

Compartimentul juridic a avut ca sarcini principale intocmirea apararii in toate litigiile unitatii in 
care a avut calitatea fie de parata/intimata fie reclamanta/contestatoare , intocmirea apararii 
in contestatiile indreptate impotriva hotararilor Comisiei Centrale de Contestatii sau in care Casa 
Naţionala de Pensii Publice este parte , consilierea compartimentelor din structura interna 
asupra modului de aplicare a legislaţiei pe de o parte şi prevenirii încălcării legislaţiei, 
remedierii sau corectării unor nereguli, pe de altă parte.Numărul de litigii este relativ 
asemanator in comparaţie cu anul precedent dar in mod similar sunt ridicate si standardele de 
aplicare a legislaţiei in activitatea compartimentului.

Situaţia cauzelor de pe rolul instanţelor de judecată după obiectul lor in anul 2018 se prezintă 
astfel:

Nr. total 
cauze

Nr. cauze 
privind 

grupe de 
munca

Nr. cauze 
valorificare 
acord global

Nr. cauze 
acordare 

indemnizaţii 
legi speciale

Nr. cauze 
penale

Nr. cauze 
alte 

solicitări

340 119 36 15 0 170

Situaţia cauzelor de pe rolul instanţelor de judecată dupa modul de soluţionare al acestora se 
prezintă astfel:

Nr. cauze 
în curs

Nr. cauze 
soluţi-onate

Nr. cauze 
solut favorabil

Nr. cauze sol. 
nefavorabil

Număr de persoane din 
structura juridica ce se 
ocupa cu gestionarea 

litigiilor

202 138 52 86 3

în numărul cauzelor solutionate nefavorabil pentru institutia noastra se regăsesc cele care au 
avut ca obiect constatarea vechimii in munca de către salariaţii ai căror angajatori s-au 
desfiintat.

Cabinet DIRECTOR EXECUTIV C.J.P.
Str. Calea Dumbrăvii, nr.17, Sibiu 
Tel.: +4 0269 211321; Fax; +4 0269 234444 
Mail: comunicare.sibiu@cnpp.ro 
Site : www.cjpsibiu.ro
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/Ct (Regulamentul general privind 
protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi prim it acest document în mod eronat, vă 
adresam rugamintea de a returna documentul primit, expeditorului

mailto:comunicare.sibiu@cnpp.ro
http://www.cjpsibiu.ro


SâCNPPM IN ISTER U L  M U N C II 
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

C a s a  n a ţ i o n a l ă  d e  p e n s i i  p u b l i c e

Nesecret

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu
Obiectul principal al cererilor de chemare in judecata il reprezintă:

•recalcularea pensiilor din sistemul public în baza activităţii desfăşurate în acord global;

-recalcularea pensiei in baza adeverinţelor eliberate de S.C. Electrica S.A. privind ajutoare 
salariale;

-constatarea vechimii/grupei de munca de către persoanele care nu pot dovedi vechimea sau 
grupa de munca in baza documentelor existente.

-recalcularea pensiilor in baza Deciziei nr. 11/2015 privind stagiul complet de cotizare in cazul 
activitatii desfasurate in grupa I sau a ll-a de munca;

-valorificarea perioadei de ucenicie sau desfasurate in calitate de membru CAP;

-recalcularea pensiilor pentru activitatea desfasurata in regim prelungit de lucru;

-contestarea nevalorificarii activitatii desfasurate in grupa de munca sau constatarii dreptului in 
baza Deciziei nr. 2/2016 a înaltei Curţi de Casaţie si Justitie;

-anularea deciziilor de debit sau incetare a drepturilor acordate prin alte legi speciale;

-acordarea indemnizaţiei de copil al eroului martir peste 26 ani 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 2019 s-a constatat o menţinere a numărului ridicat de litigii privind cererile de 
recalculare a pensiilor pentru veniturile realizate în acord global si pentru activitatea 
desfasurata in grupa de munca , litigiile derulandu-se atat la instanta de fond cat si in apel.

O preocupare deosebită a compartimentului juridic 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 operatiune(contracte de achiziţii, 
decizii de salarizare si incadrare , popriri pensii in cadrul masurilor de executare silita dispuse de 
notarii publici , etc.) reprezintă o activitate pentru care am acordat o atentie deosebita in 
cadrul compartimentului.Numărul de documente asupra carora s-a aplicat viza de legalitate in 
cursul anului 2019 a fost de 1055.

Soluţionarea petitiilor care ne-au fost repartizate avand ca obiect probleme de aplicare a 
legislaţiei in vigoare s-a făcut in termenul legal .
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiui
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 2019 au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 9 cereri.

- Aplicarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care 
au efectuat stagiul m ilitar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950- 
1961.

în cursul anului 2019 au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 8 cereri.

-Casa Jud. de Pensii Sibiu este reprezentata in Comisia de aplicare a Decret-lege nr. 118/1990 
din cadrul Agenţiei Judeţene de Plaţi si Inspecţie Sociala de un delegat din compartimentul 
juridic; in cursul anului 2017 comisia a solutionat un număr de 15 cereri.

-Aplicarea H.G. nr. 1344/2007 privind funcţionarea Comisiei de disciplina ;

In cursul anului 2019 nu s-au constatat cereri de sesizare a comisiei.

Compartimentul COMUNICARE ŞI RELAŢII 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.

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

• apariţii de presă 11 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 legătură cu activitatea noastră, percepţia publicului fiind pozitivă.

Au fost acordate un număr de 80 de audienţe de către conducerea Casei Judeţene de 
Pensii Sibiu. Au fost instrumentate un număr de 899 petiţii structurate după cum 
urmează:
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu)
- 863 de scrisori, petiţii electronice adresate de persoane fizice, privind domeniul 
pensiilor şi al asigurărilor sociale ;
- 36 de scrisori primite prin poştă.

Solicitări adresate în temeiul Legii nr.544/2001 au fost în număr de 15 primite

DOMENII DE INTERES 2019

Petiţii referitoare la pensii 480

Petiţii referitoare la stagii de cotizare 143

Petiţii referitoare la alte drepturi de asigurari 
sociale

162

Petiţii referitoare la legi speciale 20

Alte categorii de petiţii 79

Solicitări adresate în temeiul Legii nr.544/2001 15

Total petiţii 899

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 40.641 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.

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.
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu>

Compartimentul INFORMATICĂ

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 7 calculatoare noi tip DELL, achiziţionate la 
sfârşitul anului 2019 pentru Casa Judeţeana de Pensii Sibiu, Casa Locală de Pensii Mediaş 
şi cabinetele de Expertiză Medicală din Sibiu;
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, a legii 216/2017, a legii 215/2017, a legii 
221/2018, a legii 127/2019 cu aplicabilitate din 17.11.2019;
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 în exploatare la G P  Sibiu;
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 
Aprobare 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;
Actualizare context evidenţă stagii lunar cu fişierele CLG.321.dbf, DLG321.dbf si 
TEC321_2008 -  prezent;
Iniţializare aplicaţie Pcontrib la început de an;
Pus parametrii noi anuali în aplicaţiile FOX pentru stabiliri pensii;
Raportare săptamânală cu situaţia recalculărilor;
Verificare lunară a datelor de identificare a pensionarilor participanţi la Pilonul II;
Creare context nou pentru Registratura locală cu iniţializare fişiere;
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 2019 pentru Casa Judeţeană de Pensii 
Sibiu şi Casa Locală de Pensii Mediaş:

- Dispoziţii de plată către casierie - pentru evidenţa electronică şi
urmărirea

plăţilor efectuate prin Casieria G P  Sibiu, plăţi privind plata pensiilor şi a
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiuf
ajutoarelor de deces;

- Registratura generală;
- Registratura migranti;
- Registratura juridic;
- Decizier;
- Retur ban;
- Pregătire 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 şi creare context de 
validare declaraţii unice pentru noul an;

- 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;
- Editare lunara a pensionarilor care îndeplinesc condiţiile de trecere la 
limita de varsta pe tipuri de pensii pentru recalculari din oficiu;

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

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

deciziilor noi de pensii; 
o Listare dispoziţii de plata către casierie;
o Verificare returate lunar prin suprapunere cu fişierul decedaţi primit lunar de la 

CNPP; 
o Raportare cont 426;
o Predare debite către ANAF cu listre notificare către debitor si anexa2 către ANAF; 
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 fişierului 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.cipsibiu.ro .
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Casa Judeţeană de Pensii Sibiu 
Monitorizarea sistemului de comunicaţie WAN -STS la C P  SIBIU şi CL MEDIAŞ ; 
întreţinerea sistemului informatic existent în cadrul G P  Sibiu şi la Casa Locală Mediaş ; 
Asigurarea bunei funcţionări a echipamentelor de calcul din dotare pentru susţinerea 
activităţilor specifice la CJ.P Sibiu şi la Casa locală Mediaş ;
Urmărire actualizare 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 

imigranţilor 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;
întreţinerea 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 , DGASPCSB - Direcţia 
de protecţie a persoanelor cu handicap ,Casa Judeţeană de Sănătate , Direcţia judeţeană 
de statistică )

Compartimentul AUDIT PUBLIC INTERN

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Sibiu auditul public intern este înfiinţat prin structură 
proprie şi organizat sub formă de compartiment în subordinea directă a Directorului 
Executiv al instituţiei.

Compartimentul de audit public intern are în componenţă un post de execuţie ocupat şi 
este funcţional începând cu data de 11.11.2019.

Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat, în anul 2019, prin efectuarea a 4 misiuni 
de audit public intern, misiuni de regularitate/conformitate finalizate prin întocmirea 
notelor de prezentare şi raportarea acestora Compartimentului de audit al CNPP, de către 
persoanele responsabile, după cum urmează:
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Denumirea misiunii Structura auditată Observaţii

Evaluarea sistemului de 
prevenire a corupţiei

Compartiment Juridic Nota de prezentare 
nr.25.063/25.851/17.07.2019

Auditarea activităţii privind 
pensiile internaţionale

Serviciul Pensii 
internaţionale

Nota de prezentare 
nr.14.711/11.04.2019

Auditarea activităţii de resurse 
umane

Compartiment Resurse 
umane

Nota de prezentare 
nr.26.552/18.07.2019

Auditarea activităţii de plată a 
drepturilor de pensie

Serviciul Plăţi prestaţii Nota de prezentare 
nr.41562/21.11.2019

Misiunile de audit au fost efectuate conform planificării elaborate şi transmise 
de către CNPP.

în conformitate cu Hotărârea nr.1086/ 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 
exercitarea activităţii de audit public intern, Compartimentul de audit public intern din 
cadrul Casei Judeţene de Pensii Sibiu a elaborat raportul anual al activităţii de audit public 
intern nr. 44176/15.01.2020 care prezintă modul de realizare a obiectivelor acestuia pentru 
anul încheiat
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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.

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 instituţiei, 
reuşind astfel obţinerea unor perfomanţe deosebite la Compartimentele de Stabiliri pensii, 
şi Pensii internaţionale, reducându-se semnificativ perioada de soluţionare a pensiilor noi.

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

Pentru realizarea politicii de asigurări sociale şi pensii, G P  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 speţelor 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
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Nesecret

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu)
Creşterea calitativă a serviciilor oferite beneficiarilor sistemului de pensii 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.
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