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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BRAȘOV

Casa Județeană de Pensii Brașov este organizată și funcționează ca serviciu
public descentralizat în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice și este
investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice și a H.G. nr. 257/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Instituția asigură aplicarea în județul Brașov a legislației din domeniul asigurărilor
sociale de stat, din domeniul accidentelor de muncă și bolilor profesionale și
plata prestațiilor de asigurări sociale precum și indemnizațiile cu caracter
reparatoriu, stabilite prin legi speciale.
Casa Județeană de Pensii Brașov gestionează servicii pentru un număr mediu de
150.547 pensionari, 204.488 de salariați și 3.245 persoane asigurate în
sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare facultativă.
Raportând aceste cifre la populația județului Brașov de 639.717 de persoane,
se constată ca 56 % din populatia județului beneficiază în acest moment de
serviciile noastre.
In contextul actual, misiunea de a oferi servicii publice de calitate
beneficiarilor sistemului public de pensii constituie un obiectiv prioritar pentru
managementul Casei Județene de Pensii Brașov.
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OBIECTIVE PRIORITARE PENTRU ANUL 2015
Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi
imparţial în interesul cetăţenilor
 Îmbunătățirea performanțelor activității Casei Judeteana de Pensii Braşov;
 Creşterea calității serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii;
 Îmbunătățirea sistemului de comunicare cu beneficiarii şi cu reprezentanții
mass-media, pentru asigurarea unei imagini obiective a activității instituției;
 Informarea, în domeniul propriu de competență, a persoanelor interesate cu
privire la drepturile şi obligațiile ce le revin, în aplicarea regulamentelor
europene de coordonare a sistemelor de securitate socială şi a acordurilor
bilaterale de securitate socială;
 Eficientizarea activității de expertiză şi recuperare a capacități de muncă;
Simplificare operaţională
 Eficientizarea activității sistemului public de pensii prin îmbunătățirea
comunicării cu beneficiarii acestui sistem , reducerea costurilor aferente
furnizării serviciilor publice;
 Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Județeană de Pensii Braşov;
 Asigurarea infrastructurii de comunicații şi securitatea bazelor de date;
 Reducerea numărului de contestații formulate împotriva deciziilor de pensii şi
alte drepturi prevăzute de legile speciale;
Prevenirea riscurilor şi cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire
şi plată a pensiilor
 Monitorizarea cauzelor de incompatibilitate;
 Monitorizarea cauzelor de incompatibilitate rezultate din depunerea
declarațiilor nominale de către angajatori;
 Verificarea /soluționarea posibilelor erori identificate şi transmise de către
CNPP;
 Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului public de pensii şi
sistemului de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale
 Asigurarea resurselor necesare funcționării sistemului public de pensii şi
sistemului de asigurare pentru accidente si boli profesionale;
 Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul Casei Județene de Pensii
Braşov, prin promovarea acțiunilor în instanțele de judecată;
 Dimensionarea corectă a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile;
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RESURSE UMANE
Structura organizatorică a CJP Brasov pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015
a fost stabilită conform Organigramelor și a Statelor de functii aprobate de
catre CNPP Bucuresti astfel:
Conducere
Nr.
crt.

1

2

2

Perioada

01.01.2015
20.05.2015

21.05.2015
18.12.2015

18.12.2015
31.12.2015

Total posturi
aprobate

Executie

Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

TOTAL dc:

88

9

0

78

1

Functionari
publici

72

8

0

63

1

Personal
contractual

16

1

0

15

0

TOTAL dc:

88

9

1

74

4

Functionari
publici

72

8

1

61

2

Personal
contractual

16

1

0

13

2

TOTAL dc:

89

9

1

74

5

Functionari
publici

73

8

1

60

4

Personal
contractual

16

1

0

14

1

Obiectivul principal al directorului executiv, în domeniul resurselor umane a
fost ocuparea posturilor vacante și reorganizarea unor compartimente, având
în vedere deficitul de personal și volumul mare de lucrări.
Așa cum reiese din tabelul de mai sus la începutul anului exista un singur post
vacant de funcționar public de execuție. La sfârșitul anului 2015 existau 6
posturi vacante pentru care s-au demarat procedurile de ocupare.
La solicitarea directorului executiv, începând cu data de 18.12.2015, CNPP
București a suplimentat numărul de posturi cu o funcție publică de consilier
principal, astfel că la finele anului 2015 numărul de posturi este de 89 posturi
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față de 88 - existente la începutul perioadei, din care 73 de funcții publice și
16 posturi de personal contractual.
Pe durata anului 2015 s-au vacantat 5 funcții publice și 2 posturi contractuale
de medici primari.
Posturile de medici primari au fost transformate după cum urmează:
- Medic specialist
- Consilier gr IA
Pentru ocuparea funcțiilor vacante s-au organizat până la finele anului un
număr de 5 concursuri de recrutare, din care unul este in curs de desfășurare,
iar la unul ( cel de medic specialist) nu s-a înscris niciun candidat.
În anul 2015 s-au organizat două examene de promovare, un număr de trei
funcționari publici promovând în grad profesional superior.
Răspunzând cerințelor de pregătire profesionalaă un număr de 5 funcționari
publici au urmat programe de formare și instruiri pentru implementarea unor
proiecte organizate de CNPP București.
Evaluarea performanșelor profesionale individuale ale personalului CJP Brașov
a avut loc in perioada 01.01.2015 - 31.01.2015.
In anul 2015 s-au înregistrat și postatat pe site-ul CJP Brașov și s-au transmis la
ANI un număr de 72 de declarații de avere și interese.
Lunar și semestrial s-au întocmit raportările către CNPP, ANFP, ANAF, Direcția
de statistică și alte instituții care au solicitat lucrări.
VENITURI ȘI CHELTUIELI
Din analiza efectuată asupra datelor înscrise în contul de execuție la
31.12.2015, comparativ cu aceeași perioadă a anilor 2013, 2014, la bugetul
asigurărilor sociale de stat rezultă următoarele :
 Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat
Denumire indicator
0
Venituri fiscale din care :
- CAS angajator
- CAS salariati
- CAS alte pers.asig
- CAS someri
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Realizat
31.12.2013
1

Realizat
31.12.2014
2

Realizat
31.12.2015
3

PROCENT

904.680.326

927.909.793

915.590.806

98,67

589.553.445
288.053.048
8.612.783

598.876.892
305.508.633
9.014.936

548.504.701
348.344.036
8.412.137

91,59
114,02
93,31

4=3/2
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-Contributii ale pers.care realiz.
venituri de natura prof. cu
caracter ocazional
-Contributii ale pers.care realiz.
venituri de natura prof. altele
decat de nat. salariala altele
decat cele de nat. sal.pl. de
angaj.
-Contributii de asig sociale ale
pers. pt. perioadele in care
acestea nu au avut calitatea de
asig.in sist. de pensii.
- Contributii de asig. sociale
datorate de pers.care realizeaza
venituri din activ. indep., activ.
agricole si asocieri fara pers.
juridica
Contributii de asig. sociale
datorata de pers. care real.
venituri din drepturi de
proprietate intelectuala
Contrib.de asig.sociale datorata
de pers.care real. venituri din
activ. desfasurata pe baza de
contracte, conventii civile
Venituri nefiscale :
- Contributii pentru bilete de
tratament si odihna
- Incasari din alte surse
Sume in curs de distribuire :
-Sume in curs de distribuire
TOTAL VENITURI

6.738.360

5.743.196

3.086.629

53,74

600

0

26.349

27.775

0

0

10.855.771

8.048.326

6.643.862

82,55

67.146

56.940

70.704

124,17

772.824

637.192

522.765

82,04

2.400.023
2.218.984

2.811.016
2.593.761

2.921.007
2.679.112

103,91
103,29

181.039
-12.875.250
-12.875.250
894.205.099

217.255
5.785.813
5.785.813
936.506.622

239.518
3.163.675
3.163.675
921.675.488

110,25
54,68
54,68
98.42

Venituri
940.000.000
930.000.000
920.000.000
910.000.000

2013
2014

900.000.000

2015

890.000.000
880.000.000
870.000.000
VENITURI
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Veniturile fiscale colectate de către Agenția Natională de Administrare
Fiscală ( CAS angajator / CAS salariați ) prezintă o diminuare cu aproximativ
1,58 % în anul 2015 față de anul 2014, în principal la contribuția pentru
asigurari sociale suportată de angajator.
Contribuțiile de asigurări sociale datorate de persoanele asigurate pe bază de
contract de asigurare sunt în sumă de 8.812.137 lei la finalul anului 2015.
In ceea ce privește veniturile nefiscale, se remarcă o creștere a contribuțiilor
pentru bilete de tratament cu 3,91% față de aceeași perioadă a anului 2014
determinată de creșterea numărului de bilete de tratament alocate.
 Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat :
LEI
Denumire
indicator
0
Pensii si
ajutoare pentru
batranete
Ajutoare pentru
urmasi
Bunuri si servicii
Chelt. de
personal
Chelt. de
capital
TOTAL
CHELTUIELI

Plati
31.12.2013
1
1.648.089.888

Plati
31.12.2014
2
1.718.344.854

Plati
31.12.2015
3
1.820.257.657

Procent
4=3/2
105,93

11.053.842

11.725.357

13.027.457

111,10

12.170.382
4.016.326

11.996.384
5.673.619

12.374.040
4.875.591

103,15
85,93

-

129.569

113.435

87,55

1.674.844.023

1.747.312.823

1.850.388.646

105,89

1,900,000,000
1,850,000,000
1,800,000,000
1,750,000,000

2013

1,700,000,000

2014
2015

1,650,000,000
1,600,000,000
1,550,000,000

CHELTUIELI
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Cheltuielile cu pensiile și ajutoarele pentru bătrânețe au cea mai mare pondere
în totalul cheltuielilor bugetului de asigurări sociale de stat. La data de
31.12.2015 față de perioada similară a anului 2014, aceasta prezintă o creștere
cu 5,93% determinată în principal de creșterea numărului de pensionari la
nivelul județului.
Bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă la data de 31.12.2015 un deficit
în sumă de 928.191.397 lei.
 Cheltuieli ale bugetului de stat
LEI
Denumire indicator

Realizat
31.12.2013
1
28.285.325
5.993.175

Realizat
31.12.2014
2
27.318.222
5.493.959

Realizat
31.12.2015
3
26.143.903
5.027.126

Procent

20.900.925

22.448.981

30.302.724

134,98

8.460.681
2.447

8.840.516
-

8.843.676
134.999

100,04
-

168.544
29.876.388

123.757
30.254.689

98.955
17.620.381

79,96
58,24

-Ind.membrii uniunilor de creatori
L109/2005,L 8/2006

3.846.661

3.992.124

4.205.356

105,34

-Ajutoare
sot
supravietuitor
,L578/2004
-Pensii aviatori , L89/2004
-Pensia sociala minima garantata,
OUG6/2009
-Pensii parlamentari, L96/2006

3.355.058

3.122.426

2.919.024

93,49

11.269
6.854.855

7.668.324

724.651
13.197.345

172,10

-

-

-Pensii personal aeronautic tehnic
nenavigant, L95/2008

88.923

80.496

84.528

105,01

-Pensii personal Curtea de Conturi,
L217/2008
-Pensii diplomati
-Taxe postale si bancare
-Abonamente telefonice pentru
beneficiari de legi speciale
-Boli profesionale L346/2002
-Bilete calatorie,Ord.97/2003
-Ajutoare deces IOVR
-Indemnizatii,conform L323/2004
-Indemnizatie insotitor
TOTAL GENERAL

-

-

-

-

2.100
927.988
1.781.929

1.444
881.943
1.590.386

984
859.676
1.507.690

68,14
97,48
94,80

219.000
2.097.143
15.455
2.497
5.441.954
118.181.733

188.000
2.772.098
6.894
2.254
5.473.422
120.269.395

304.829
2.476.890
7.245
1.107
5.478.627
119.825.193

162,14
89,35
105,09
49,11
100,10
99,63

0
- Pensii agricultori
-Indemnizatii veterani de razboi
,L44/1994
-Ind.DL
118/1990,L189/2000,L309/2002
-Pensii magistrati,L303/2004
-Pensii
personal
auxiliar
de
specialitate L567/2004
-Pensii IOVR ,L 49/1999
-Ind. eroi martiri ai Revolutiei
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120.500.000
120.000.000
119.500.000
119.000.000

2013

118.500.000

2014
2015

118.000.000
117.500.000
117.000.000
CHELTUIELI BUGET DE STAT

Cheltuielile bugetului de stat la 31.12.2015 au înregistrat o scădere
nesemnificativă în anul 2015 față de anul 2014.
Structura cheltuielilor bugetului de stat s-a modificat, pensia sociala minim
garantată a crescut datorită majorării cuantumului acesteia pe persoana și a
numprului de beneficiari.
In ceea ce privește sistemul de asigurare pentru accidente de munca și boli
profesionale, din analiza efectuată asupra datelor înscrise în contul de
execuție la data de 31.12.2015 comparativ cu aceeași dată a anului 2013, 2014
rezultă :


Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli
profesionale :
Denumire indicator

0
Venituri fiscale din care :
Contr. acc. mca. ang.
Contr.acc.mca alte pers
Contr.acc.mca someri
TOTAL VENITURI

Realizat
31.12.2013
1
6.082.118

Realizat
31.12.2014
2
5.948.323

Realizat
31.12.2015
3
6.564.455

Procent

6.077.420

5.944.910

6.559.181

110,33

386

67

60

89,55

4.312
6.082.335

2.910
5.948.323

4.550
6.546.455

156,36
110,36

4=3/2
110,35

Veniturile realizate la data de 31.12.2015, comparativ cu aceeași perioadă a
anului 2014 au înregistrat o crestere cu 10,36 %.
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Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și
boli profesionale :

Denumire indicator
0
Asistenta sociala in caz de
boli
Asistenta sociala in caz de
invaliditate
Pensii si ajutoare pt.
batranete
Ajutoare pentru urmasi
Bunuri si servicii
Cheltuieli de personal
TOTAL GENERAL

Realizat
31.12.2013
1
506.496

Realizat
31.12.2014
2
489.016

Realizat
31.12.2015
3
548.953

Procent

343.055

484.838

551.754

113,80

1.294.971

1.324.490

1.261.426

95,24

69.172
28.025
230.347
2.482.476

54.000
29.869
335.118
2.841.975

86.816
31.492
276.573
2.780.021

160,77
105,43
82,53
97,82

4=3/2
112,26

In cursul anului 2015 cheltuielile pentru accidente de muncă și boli
profesionale au înregistrat o diminuare cu 2,18% față de anul 2014.
Diminuarea de 2,18% se datoreaza reducerii numarului de pensii suportate din
din bugetul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli
profesionale.
Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
înregistreaza la data de 31.12.2015 un excedent de 4.271.274 lei.
ACTIVITATEA SERVICIULUI JURIDIC, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
ACTIVITATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Activitatea de comunicare și relații cu publicul a avut drept scop principal
asigurarea unui cadru comunicațional transparent, deschis, corect, credibil și
eficient în vederea consolidării încrederii populației pe baza percepției publice
realiste asupra activității noastre.
Soluționarea, în termenul legal a tuturor scrisorilor, sesizărilor, petițiilor și a
cererilor de informații de interes public a fost obiectivul esențial urmărit în
desfășurarea acestei activități. Punctul de informare și documentare este
actualizat permanent cu noutățile legislative în vederea informării prompte și
facile a publicului.
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Pentru evitarea aglomerației de la ghișee, funcționează în cadrul Casei Județene
de Pensii Brașov un ghișeu de informații, două ghișee de preluare a
documentelor și un birou registratură care deservește și centrala telefonică.
In anul 2015, conducerea instituției a acordat 883 audiențe în cadrul cărora s-a
urmărit soluționarea nemulțumirilor și informarea corectă și eficientă a
cetățenilor asupra reglementărilor legale în domeniu și asigurarea unui serviciu
public de calitate. Se observă o scădere a numărului de persoane înscrise în
audiență față de anul anterior (1.054 cazuri), ceea ce denotă o mai bună
activitate a persoanelor care relaționează cu publicul.
La ghișeele de preluare documente au fost preluate cereri după cum urmează:
- pentru Serviciul Stabiliri Prestații
17.022 cereri;
o din care:
 înscrieri noi
7.343 cereri
 rec
8.872 cereri
 legi special
495 cereri
 altele
312 cereri
-

pentru Serviciul Plăți Prestații
12.153 cereri
cereri de punere în executare a sentințelor judecătorești, cereri pentru
copii după decizii și buletine de calcul :
984 cereri;
contestații înregistrate
1.119 contestații;
petiții
343 petiții;

In ceea ce privește activitatea de relaționare cu presa, aceasta s-a realizat prin
11 apariții de presă ce privesc modificările legislative, apariția unor noi
prestații de asigurări sociale și reluarea în permanență a
informațiilor în
vederea familiarizării cetățeanului cu legislația domeniului de asigurări sociale;

ACTIVITATEA IN DOMENIUL JURIDIC
Activitatea în domeniul juridic a fost structurată după cum urmeză:
 Reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești
In anul 2015 au fost înregistrate 633 de noi cauze, în creştere față de anul
2014 când s-au înregistrat 585 cauze.
Principalele teme care fac obiectul acțiunilor in instanță sunt:
Casa Judeteana de Pensii Brasov
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-

cereri privind recunoaşterea grupelor superioare de muncă
( 243 dosare)
anularea hotărârilor emise de Comisia Centrală de Contestații
( 92 dosare)
anularea deciziilor de debit privind pensii încasate necuvenit
( 33 dosare);
cereri de valorificare a sumelor reprezentând retribuirea în acord global,
sporuri, venituri brute, prime
( 143 litigii)
alte spețe – expertiză medicală, contestație la executare, executare silită,
revoluționari
(122 dosare)
În anul 2015 consilierii juridici au reprezentat institutia in 965 de cauze, în
care au formulat în termen legal apărări, constând în întampinări, note de
ședintă, recursuri, concluzii scrise, obiecțiuni la rapoartele de expertiză. S-a
dat o atenție deosebită pregătirii cauzelor, sens în care fiecare dosar a fost
analizat cu responsabilitate şi au fost depuse toate probele solicitate de către
instanță, respectiv copii ale documentelor existente în dosarul de pensionare.
SITUAȚIA PROCESELOR SOLUȚIONATE ÎN ANUL 2015
Număr
procese
soluționate
460

Câştigate de
CJP Braşov
48

Pierdute de CJP Braşov
Dependent
202

Independent
230

Procese pe rol
la 31.12.2015
633

După cum se poate observa în anul 2015 au fost soluționate 460 de procese,
din care 48 au fost pronunțate în favoarea Casei Județene de Pensii Braşov şi
412 în defavoarea instituției.
Soluţionarea nefavorabilă din motive independente de vointa CJP Braşov a
vizat procesele care au avut ca obiect valorificarea acordului global, regimului
prelungit de lucru şi a sporurilor fără caracter permanent, în timp ce procesele
pierdute din motive dependente au avut ca obiect, în principal, recunoaşterea
grupelor de muncă.
Aplicarea Legii 189/2000, modificată și 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
In anul 2015 au fost înregistrate 63 de dosare. În urma instrumentării
dosarelor, 63 de cereri au fost admise.
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 Aplicarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 .
Conform acestei legi au fost instrumentate 21 de dosare în anul 2015, dintre
care 19 admise şi 2 respinse.

 Activitatea privind executarea silita
În anul 2015, în cadrul activității de executare silită, s-a instrumentat un
număr de 27 noi dosare execuționale cu debite în sumă de 71.558 lei .

 Situația debitelor aflate în procedura de executare silită, în anul 2015
lei
Debite aflate în
SOLD INIȚIAL INTRĂRI
IEŞIRI
SOLD FINAL
procedură de executare
31.12.2015
silită
Număr cazuri
299
27
59
267
Sume datorate
533.504
71.558
44.203
560.859
În vederea identificării bunurilor aparținând debitorilor s-a menținut legătura
cu instituțiile publice care pot furniza informațiile necesare. Astfel s-au
întocmit adrese, atât către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a
Persoanelor Braşov pentru a obține informații despre noul domiciliu al
debitorilor cât şi către Consiliul Local al municipiului Braşov şi Consiliile Locale
din județ – Direcția Fiscală pentru a se obține informații despre bunurile mobile
şi imobile din proprietatea debitorului pentru care acesta plăteşte impozit.
Aceste informații au fost necesare în eventualitatea aplicării măsurii de
executare silită a sechestrului.
Permanent s-a avut în vedere completarea dosarelor cu toate elementele de
identificare ale debitorului. De asemenea, s-au verificat actele din dosare
coroborate cu datele din baza informatică.
Prin măsurile de executare silită efectuate s-a evitat prescrierea debitelor,
astfel, în urma verificărilor efectuate de C.N.P.P nu au fost identificate
debite prescrise.
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 Asigurarea legalitatii actelor si documentelor elaborate la nivelul CJP
Brasov
În anul 2015 s-a acordat avizul de legalitate pentru un număr de 5.121
documente : decizii emise de conducătorul instituției, decizii de debit,
contracte achiziții, rezilieri contracte de asigurare, dosare propriri, etc.

 Gestionarea registrului special de evidenţă a contestaţiilor depuse
împotriva deciziilor de pensie
Potrivit adresei nr.1150/DI/09.05.2011 emisă de CNPP referitoare la
organizarea activității de soluționare a contestațiilor de către Comisia Centrală
de Contestații, Compartimentul Legislație, Contencios şi Executare Silită este
responsabil cu ținerea Registrului special de evidență a contestațiilor depuse
împotriva deciziilor de pensie.
La nivelul anului 2015 au fost înregistrate în Registrul special de evidență a
contestațiilor depuse împotriva deciziilor de pensie un număr de 1.119
contestații.
Pentru 719 contestatii s-a întocmit notă de prezentare și au fost comunicate
Comisiei Centrale de Soluționare a Contestațiilor din cadrul CNPP.
 Alte activităţi
Prin întrega activitate, consilierii juridici au contribuit permanent la asigurarea
respectării legii şi apărarea proprietății publice. În acest sens, consilierii
juridici au formulat plângeri penale în situațiile în care s-au constatat încălcări
ale prevederilor legale şi au furnizat organelor de cercetare penală toate
informațiile solicitate în vederea soluționării cauzelor respective.
De asemenea, au asigurat consultanță juridică tuturor compartimentelor
instituției şi pensionarilor în cadrul audiențelor programate săptămânal, au
întocmit răspunsuri la petitii şi solicitări formulate de diverse autorități şi
instituții publice.
Pentru a asigura managementul activității compartimentului, a fost
implementată o aplicație informatică de evidență a litigiilor ce presupune
introducerea anumitor date relevante, cum ar fi : obiectul cauzei, termene de
judecată, soluție dată, cheltuieli, amenzi şa. Deşi actualizarea permanentă a
aplicației necesită timp în efectuarea înregistrărilor, datele furnizate
determină uşurarea activității consilierilor juridici şi întocmirea corectă a
raportărilor.
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 Accesul liber al oricarei persoane la informatiile de interes public
prevazute de Legea 544/2001 s-a realizat prin :







pagina web a institutiei www.casadepensiibv.ro, : au fost înregistrate și au
primit răspuns un număr de 56 de intrebări din domeniul asigurărilor sociale,
pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale transmise pe forumul casei
județene de pensii;
afișarea la sediu în punctele de informare - documentare a noilor prevederi
legale, ce vizează activitatea instituției;
informarea permanentă a presei;
un număr mare de informații de interes public au fost acordate la ghișeul de
specialitate;
2 răspunsuri privind liberul acces la informații conform Legii 544/2001.
S-a asigurat un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor prin
îndeplinirea tuturor obiectivelor instituției, având ca suport comportamentul
profesionist bazat pe respect, corectitudine și amabilitate a funcționarilor.
STABILIREA SI PLATA PENSIILOR
Pensia este cea mai importantă prestație acordata în sistemul public de pensii.
Aceasta este o prestație de natură contributivă și reprezintă un venit de
înlocuire în cazul intervenirii riscurilor asigurate (bătranețe, invaliditate,
deces).
Potrivit prevederilor Legii nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, categoriile de pensii care se acordă în sistemul public de pensii sunt :
pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială,
pensia de invaliditate și pensia de urmaș.
De asemenea, instituția noastră stabilește și plătește pensii de serviciu pentru
magistrați, conform Legii nr. 303/ 2004 privind statutul judecătorilor și
procurorilor, republicată, cu completările și modificările ulterioare.
La data de 31.12.2015 se aflau în evidență un număr de 150.547 beneficiari,
din care:
 136.258
pensionari din sectorul de stat;

2.431
pensionari din sectorul agricol;

9.387
beneficiari de legi speciale;

2.471
beneficiari de pensii comunitare.
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ACTIVITATEA DE STABILIRE A PRESTATIILOR
Sistemul de pensii din Romania se află în față unei etape noi de reformă,
determinată de o serie de factori macro-economici și sociali care au impus
schimbări atât în ceea ce privește sistemul public de pensii (elementele
parametrice, condițiile de eligibilitate pentru diferitele categorii de pensie,
creșterea gradului de responsabilitate și control, etc), cât și în ceea ce privește
sistemele neintegrate acestuia.
Obiectivul principal al activității de stabiliri prestații în cursul anului 2015 a
fost rezolvarea tuturor tipurilor de cereri în termenul prevăzut de lege,
obiectiv realizat astfel :
 Stabiliri drepturi de pensie și alte drepturi prevăzute de legi
speciale (Legea 303/2004, L189/2000, L309/2002, Dl118/90,
L578/2004, L341/2004, L8/2006) – dosare înscrieri noi
In perioada 01.01.2015-31.12.2015 au fost înregistrate un număr de 7.748 de
cereri de înscrieri noi.
In cursul anului 2015 au fost soluționate 7.343 cereri de înscrieri noi.
La data de 31.12.2015 existau în evidență un număr de 118 cereri de înscrieri
noi restante, 287 cereri de înscrieri nouă la pensie fiind în termenul legal de
soluționare.
Evoluția numărului de cereri înscrieri noi solutionate
Anul

2013

2014

2015

Nr solicitari

6529

8193

7343

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

2013
2014
2015

Cereri noi solutionate
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 Recalculări drepturi de pensie
In perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 au fost înregistrate un număr de 9.886
cereri de recalculare.
In cursul anului 2015 au fost soluționate un număr de 8.515 cereri de
recalculare.
La data de 31.12.2015 erau în evidență un număr de 278 cereri de recalculare
restante, diferența de 1093 cereri de recalculare fiind in termenul legal de
soluționare .

Evoluția numărului de cereri de recalculare soluționate
Anul

2013

2014

2015

Nr solicitări

8895

9141

8515

9.200
9.000
8.800

2013
2014

8.600

2015

8.400
8.200
Cereri de recalculare solutionate

 Treceri din oficiu la pensie pentru limita de varsta
Au fost recalculate din oficiu un număr de 3.794 dosare, reprezentând treceri la
pensie pentru limită de vârstă, suspendări, revizuiri precum și alte modificări de
efectuat din oficiu.
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 Viza CFP
S-a acordat viza de control financiar preventiv propriu pentru operațiunile din
cadrul Serviciului Stabiliri Prestații – Decizii de pensionare emise, respectiv
pensii naționale <toate tipurile>; pensii internaționale <toate tipurile>;
modificări drepturi; recalculare; modificare nume; modificare adresă;
suspendare; sosiri prin transfer; prin curator; decizii de acordare a
indemnizatiilor potrivit legilor speciale - un număr de 26.172 de astfel de
decizii.
 Urmărirea scadențarului privind pensiile de urmaș și emiterea după
caz a deciziilor de suspendare sau sistare a drepturilor de pensie.
In prezent în scadențar sunt cuprinși un număr de 2.033 copii urmasi, ce
trebuie monitorizați lunar în vederea verificării indeplinirii condițiilor legale
privind acordarea drepturilor de pensie.
ACTIVITATEA IN DOMENIUL PENSIILOR COMUNITARE
In perioada: 01.01.2015 – 31.12.2015 s-au înregistrat 2.243 dosare comunitare,
din care:
 Nr. dosare înregistrate pentru emiterea deciziei în situația în care CJP
este instituție în cauză:
884 dosare;
 Nr. dosare înregistrate pentru emiterea deciziei în situația în care CJP
este instituție de instrumentare:
347 dosare;
 Solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din România
inregistrate:
892 dosare;
 Solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare nesoluționate din
străinătate:
20 dosare;
Număr de dosare comunitare soluționate în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015:
2.289 dosare.
 Nr. dosare soluționate prin emiterea deciziei în situația în care CJP este
instituție în cauză:
777 dosare;
 Nr. dosare soluționate prin emiterea deciziei în situația în care CJP este
instituție de instrumentare:
321 dosare;
 Solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din România:1.117
dosare;
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 Solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din străinătate: 74
dosare;
Nr. dosare comunitare nesoluționate la data de 31.12.2015: 3131 dosare din
care:
 Nr. dosare nesoluționate prin emiterea deciziei în situația în care CJP
este instituție în cauză:
2.207 dosare;
 Nr. dosare nesoluționate prin emiterea deciziei in situația în care CJP
este instituție de instrumentare:
478 dosare;
 Solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din România
nesoluționate:
311 solicitări;
 Solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din străinătate
nesoluționate:
135 solicitări.
Cauze privind nesoluționarea dosarelor: se primesc dosare incomplete : fără
copie după carnetul de muncă, copie după carnetul de muncă incompletă,
ilizibilă, copie numai după prima pagină a carnetului de muncă, copie după
carnetul de muncă necertificată (mai ales de la instituțiile din Franța, Anglia,
Belgia) și alte acte lipsă care sunt necesare la stabilirea stagiului de cotizare :
adeverințe CAP, diplome universitare, foaie matricolă, adeverințe care
confirmă efectuarea studiilor universitare la zi, adeverințe (în cazul
persoanelor care au fost membrii cooptați) în care să se precizeze golurile de
producție, absențe nemotivate sau concedii fără plată, venituri realizate.
Programul informatic „MERCUR“ a funcționat foarte greu.
ACTIVITATEA DE PLĂȚI PRESTAȚII
Activitatea de plăți prestații s-a concretizat în punerea în plată a pensiilor de
asigurări sociale, a pensiilor de urmaș care a au avut drept cauză accidente de
muncă, a
indemnizațiilor prevăzute prin legi speciale, a dosarelor de
recalculare și evaluare ca urmare a deciziilor emise de către serviciul stabiliri
prestații și de către serviciul comunicare, relații publice și pensii internaționale
precum și întocmirea și actualizarea fișelor de evidență a
drepturilor
pensionarilor cu toate modificările intervenite în timp privind cuantumul
drepturilor, date de identificare, modalitate de plată, drepturi neachitate,
reordonanțări, rețineri, suspendări, sistării popriri, transferuri.
Totodată s-a acordat o deosebită importanța verificării situațiilor întocmite
lunar de către CNPP București prin direcțiile de specialitate cu referire la
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persoanele decedate, pensii duble sau CNP-uri eronate, etc, luând cu
celeritate măsurile legale ce se impun.
Până la data de 31.12.2015, au fost efectuate și preluate în sistemul informatic
un număr de 49.959 tranzacții, care se detaliază după cum urmează :
 înscrieri noi, inclusiv dosarele sosite prin transfer comunicate la plata și
beneficiarii de legi speciale;
 recalculări comunicate la plată;
 modificari de adrese, schimbarea modalității de plată, acordarea
taloanelor CFR, comunicările în conturi ;
 sistări/suspendari de drepturi și reluări la plată;
 marcare decedat;
 operare cereri de ajutoare de deces;
 reordonanțările reprezentând drepturi de pensie neachitate și restituite
la CJP Brasov ca urmare a lipsei de la domiciliu in momentul achitării;
Ajutoarele de deces achitate au fost în număr de 4.141; dintre acestea
4.011 au fost achitate prin casieria instituției, 124 au fost achitate prin
intermediul R.A. Poșta Română și 6 cu ordin de plată.
Au fost înregistrate și soluționate prin înființarea de popriri un număr de 3459
adrese si au fost efectuate 580 de sistări de popriri.
Lunar, au fost operate aproximativ 238 rețineri din pensii în baza titlurilor
executorii comunicate de executorii judecătorești, Direcția Fiscală Brașov,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov, primării, instanțe de
judecată (sentințe judecătorești).
Lunar, s-a efectuat verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a scutirii de
la plată abonamentului telefonic pentru beneficiarii de legi speciale. De
această facilitate au beneficiat, în medie, un număr de 3.600 persoane,
valoarea totală a sumei decontate la ROMTELECOM până la 31.12.2015 fiind de
1.372.291,50 lei.
Pentru beneficiarii de reduceri pe transportul auto, conform Ordinului MMSF nr.
97/ 2003 , care au efectuat călătorii prin firmele de transport s-a achitat
contravaloarea acestora în sumă totală de 2.477.252 lei, pentru un număr
mediu de 1.652 persoane, ceea ce a necesitat verificarea corectitudinii
acordării gratuității pentru fiecare persoană. De aceasta facilitate beneficiază
persoanele care primesc drepturi conform art. 6 alin. 2, lit. c din Decret-Lege
118/1990 si art. 5, lit. c, din Legea nr. 189/ 2000.
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Au fost transferate în alte județe un număr de 279 dosare de pensie/
indemnizație, conform solicitărilor pensionarilor care și-au stabilit domiciliul în
alt județ.
În balanța debitorilor la CJP Brasov la data de 31.12.2015 sunt înregistrați
552 debitori :
Fondul din care este
inregistrat debitul
BASS
BS
Accidente de munca
Total

Numar persoane

Debitul total
285
263
4
552

819.277
511.358
1.324
1.331.959

Cauzele debitelor constituite din BASS la data de 31.12.2015 se prezintă astfel:
Numar
1
1
114
3
1
1
3
3
2
3
6
2
3
2
10
9
1
2
8

Suma
8.543
25.526
520.344
12.659
810
366
6.132
1.689
2.689
5.979
10.759
7.371
26.370
1.903
18.990
55.774
354
18.178

Cauza/motiv
Comunicare eronată la plată
Anulare certificat revoluționar
Cumul venituri
Debite preluate din alte județe
Incasare pensie în 2 județe
UID –dosar in concurenta
Revizuire stagiu asimilat
Mame, impozit creștere copil
Incasat pensie după luna decesului
Neîncadrare în grad de invaliditate
Neprezentare comisie expertiză medicală
USD –neprezentare adeverințe școală
Revizuire stagiu complet de coteizare
Neîncadrare în grad de invaliditate
Opțiune pensie MAN/MAI/SRI
Punere în executare hotărâre judecătorească
Renunțare la pensie conform cererii
Revizuire decizie conform hotărârii Comisiei Centrale
de Contestații
7.302 Revizuire punctaj la dosare sosite prin transfer
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5
1
3
3
16
6
20
41
5
8
2
285

4.582
786
2.256
308
24.918
3.529
4.947
9.802
5.854
29.418
1.139
819.277

Revizuie punctaj
Revizuire grupă de muncă
Revizuire salarii
Revizuire sporuri
Revizuire stagiu de cotizare
Revizuire stagiu de cotizare realizat în cooperație
Schimbare cauza invaliditate
Schimbare grad de invaliditate
Urmași scoși din drepturi
Vaduvă 6 luni iesita din drepturi
Vaduvă recasatorită
Total

Cauzele debitelor constituite din BS la data de 31.12.2015 se prezinta astfel:
Numar
3
1
1
22
1

Suma
130.107
7.336
1.528
92.335
1.170

6
1
147

29.369
400
70.834

2
1
4
1
1

912
211
110.936
46
9.227

3
2
42
17
2
5

1.671
1.864
5.195
38.579
884
7.260

Cauza/motiv
Anulare certificat revoluționar
Anulare drepturi DL 118/90
Corectare perioada Lg.189/2000
Cumul venituri
Acordare pensie socială minimă garantată unei
persoane nerezidente
Incasat drepturi DL189/2000 in loc de Lg309/2003
Incasat pensie dupa luna decesului
Majorare eronată a indemnizației reparatorie
L341/2005
Neprezentare adeverință școală
Neprezentare comisie expertiză medicală
Punere în executare hotărâri judecătorești
Renunțare la pensie cf. cererii
Luptator neîncadrat în grad inv – revizuire decizie
medicală
Revizuire stagiu cotizare
Schimbare grad invaliditate
Revizuire stagiu complet de cotizare
Suspendare indemnizație însoțitor
Urmași scoși din drepturi
Vaduvă ieșită din drepturi
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1
263

1.494 Vaduvă recasatorită
511.358 Total

Cauzele debitelor constituite din FAMBP la data de 31.12.2015 se prezinta
astfel:
Numar
Suma
Cauză/motiv
3
1220 Cumul venituri
1
104 Schimbare cauză invaliditate
4
1324 Total

Cu privire la debitele constituite din pensii, înregistrate la CL Făgăraș
In anul 2015 au fost scutite de la plată conform prevederilor Legii 125/2014
un număr de 24 debitori, cu debite în valoare totală de 68.494 lei din care
62.412 lei din BASS iar 6.082 lei din BS.
După aplicarea prevederilor Legii nr. 120/2014 si a Legii nr. 125/2014, în
balanța debitorilor la data de 31.12.2015 sunt înregistrați 72 debitori astfel:
Fondul din care este
înregistrat debitul
BASS
BS
TOTAL

Număr persoane

Debitul total
53
19
72

94.457
18.519
112.976

Cauzele debitelor constituite din BS la data de 31.12.2015 se prezintă astfel:
Nr. cazuri

Suma
1
3
8
1
2
1
1
2
19
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844
1.970
2.053
1.595
1.028
2.384
7.613
1.032
18.519

Provenienta debit
Pensie urmaș –sotie 6 luni
Pensie urmaș - lipsă adev
Pensie urmaș cumul pensie -venit
Lg 578/2004 – ind. necuvenită
Pensie socială necuv
Pensie CAP
Ind însoțitor
Ind revoluționari Lg.341/2004
TOTAL
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Cauzele debitelor constituite din BASS la data de 31.12.2015 se prezintă
astfel:
Nr. cazuri
Suma
Proveniență debit
4
6.145 Pensie urmaș –soție 6 luni
8
10.884 Pensie urmaș ( lipsă adev, 26 ani)
1
1.029 Pensie necuvenită
4
13.776 Pensie invaliditate (sch. grad, neprez.
comisie)
11
14.620 Temei legal eronat
1
907 Pensie urmaș dosar concurență
1
3.498 Pensie urmaș revizuită
23
43.598 Cumul pensie-venituri
53
94.457 TOTAL

ACTIVITATEA PRIVIND EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR
 Inregistrarea declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților
în sistemul public de pensii
Conform art. 6 din Legea 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
angajatorii precum şi instituțiile care efectuează plata ajutorului de şomaj au
obligația să depună în fiecare lună la ANAF declarația privind evidența
nominală a asiguraților şi a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor
sociale de stat.
Lunar, se preiau un număr mediu de 15.000 de declarații privind evidența
nominală a asiguraților.
 Eliberarea adeverințelor privind stagiul de cotizare în vederea
stabilirii punctajului mediu anual
Incepând cu data de 01.04.2001 agenții economici au obligația depunerii
declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată a
contribuției de asigurări sociale. Din informațiile cuprinse în declarația privind
evidența nominală a asiguraților reiese stagiul de cotizare realizat de
persoanele asigurate în sistemul public de pensii.
Stagiul de cotizare se certifică asiguraților la cerere, Casa Județeană de Pensii
eliberând adeverința privind datele necesare determinării stagiului de cotizare
și a punctajului mediu anual.
Având în vedere nota CNPAS nr. 547/ DTI/ 01. 04. 2009 adeverința necesară
determinării stagiului de cotizare și a punctajului mediu este solicitată de casa
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județeană de pensii unde are domiciliul persoana care depune dosarul de
pensie. In acest sens s-a stabilit o strânsă colaborare între Casa Județeană de
Pensii Brașov și casele județene de pensii din țară, adeverințele solicitate,
precum și fișierele dbf create fiind transmise în cel mai scurt timp prin poștă,
fax, mail.
In perioada 01.01.2015-31.12.2015 s-au eliberat un număr de 39.845 de
adeverinte de stagiu pentru public, CJP Brașov, precum și pentru instituțiile
similare din țară.
Deasemenea, s-au creat 19.000 de PDF-uri și aproximativ 1.850 DBF-uri pentru
transmiterea datelor în format electronic.
Pe aplicația EPBAS-SICA s-au eliberat peste 3.400 de astfel de documente.
Pe aplicația SICA au fost eliberate 1.280 de adeverinte privind stagiul de
cotizare pentru asigurații cu contract sau cu declarație de asigurare.

 Formularul A1
Pentru eliberarea de catre CNPP a formularului portabil A1 angajatorul solicită
casei județene de pensii adeverința privind stagiul de cotizare pentru a face
dovada că persoana detașată într-o țară a Uniunii Europene este asigurată în
sistemul public de pensii. Pentru acest formular au existat solicitări de la 39
angajatori.
 Eliberarea formularului E101 privind notificarea calității
neasigurat în sistemul de securitate socială din România

de

In vederea respectării legislației europene, respectiv Regulamentele CE
nr.883/2004 si 987/2009, Casa Județeană de Pensii Brașov a eliberat, la cerere,
formularul E 101 pentru 1907 de persoane.
 Constituirea bazei de date cu persoanele încadrate în condiții
deosebite sau speciale de muncă
In perioada de raportare s-au înregistrat un număr de 26 agenți economici care
au încadrat 604 de persoane în condiții deosebite sau speciale de muncă.
Lunar, pe lângă declarația privind evidența nominală a asiguraților, agenții
economici depun la Casa de Pensii Brașov un fișier cu persoanele încadrate în
condiții deosebite de muncă și copie după avizul de încadrare în aceste
condiții, acest fișier urmând să fie prelucrat.
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 Persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale
Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau familiale și
persoanele cu profesii liberale asigurate în baza declarației de asigurare
depuse la ANAF se prezintă la serviciul nostru în vederea clarificărilor în ceea
ce priveșste situația plăților și a stagiului de cotizare.
In cursul anului 2015 s-a acordat consultanță și s-a rezolvat situația stagiului de
cotizare pentru aproximativ 750 de astfel de persoane.
Deși nu mai avem competența de administrare a contribuției de asigurări
sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri, și la această
dată se efectuează punctaje cu persoanele asigurate pe baza de declarație de
asigurare ale căror solduri au fost transferate la ANAF.
Pentru persoanele care au achitat în totalitate contribuțiile de asigurări
sociale dar pentru care ANAF nu a comunicat stingerile, CJP soluționează
situația stagiului de cotizare în baza adeverințelor emise conform Ordinului nr.
3093/2014.
Astfel, în colaborare cu CNPP, ANAF si TeamNet se generează stagii pentru
persoanele asigurate cu declarație de asigurare și care au situațiile de plată
clarificate.
 Contractul de asigurare facultativă încheiat conform art. 6, alin. 2 din
Legea nr. 263/2010.
Persoanele care doresc să se asigure în sistemul public de pensii precum și
persoanele care sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii și care
doresc să își completeze venitul asigurat, încheie cu Casa Județeană de Pensii
un contract de asigurare socială.
La data de 30.12.2015 sunt înregistrate la Casa Județeană de Pensii Braşov un
număr total de 3.245 persoane asigurate pe bază de contract de asigurare. Sau încheiat 1.313 de contracte noi și s-au întocmit 3.446 de acte adiționale.
 Asigurarea mentenantei componentelor hard si soft ale sistemului
informatic al Casei de Pensii Brasov si prelucrarea bazelor de date
In cursul anului 2015 la nivelul compartimentului informatică au fost executate
lucrări atât la nivelul soft cât și la nivel hard și infrastructura informatică.
La nivelul CJP a fost creat serverul de BITDEFENDER Gravity Zone. Au fost
schimbate sau reinstalate 80% din stațiile de lucru cu reconfigurări de sisteme
de operare și repunere de date de pe sistemele vechi.
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Au fost executate zilnic activități de monitorizare și curățare prin consola de
Bit Defender Relay (atunci când a fost cazul) a întregii rețele de calculatoare
din CJP Brașov pentru a menține o rețea fără viruși.
La CLP Făgăraș a fost creat serverul de BITDEFENDER Gravity Zone. La nivelul
CLP Făgăraș au fost reconfigurate și refăcute 60% din stațiile de lucru
(repunerea datelor de pe sistemele vechi).
Intreținerea zilnică a întregii rețele de calculatoare și imprimante a CJP Brașov
si CLP Făgăraș.
Implicarea în procesul de achizție (prospectare de piață ) a componentelor și
accesoriilor noilor sisteme. A fost demarată implementarea aplicației DOMINO.
A fost demarată acțiunea de includere în rețeaua CJP Brașov a unei rețele
locale pentru expertiză. S-a creat și la expertiză un server și o consolă Bit
Defender pentru eliminarea virușilor din rețeaua nouă de la expertiză. Aceasta
acțiune a fost precedată de devirusarea tuturor stațiilor de lucru de la
expertiză.
Toate aceste acțiuni au fost demarate în scopul instalării unei antene la
expertiză, care să permită accesul la aplicațiile on-line de tipul DOMINO, EPBAS
si Outlook și de către userii de la expertiză, readaptarea și modificarea tuturor
aplicațiilor scrise în fox 26 si DOS pe sistemele de operare W8 32/64 biti
(compatibilizare) la nivelul întregului serv. stabiliri, serv. Plăți, serv. Ghișeu si
bilete de tratament, corecții baze de date pensii migrate pe EPBAS, migrări
rectificative declaratii nominale anii 2001 – 2010, intersectii baze de date pt.
diverse raportări prefectură, control, statistici.
Exemple:
 Pensionari cu grad de invaliditate care primesc si indemnizații de la
DGASPC.
 Pensionari AP cu contract de muncă în D112.
 Ajutoare de deces -calitatea decedatului și data deces
 Bilete de tratament verificare venit asigurat si suma achitata pt. bilet.
 Raport lunar cu pensiile returnate pe BS si BASS.
Modificarea unor aplicatii locale cu noile structuri si baze de date migrate din
aplicatia EPBAS.
 Alte activitati
Se asigură zilnic program de lucru cu publicul, se introduc încasările din
extrasele de cont de la Trezorerie.
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Lunar se rulează rapoartele statistice SICA în vederea închiderii de lună.
S-au verificat si eliberat 229 carnete de muncă, s-au întocmit adeverințe
CASCOM, s-au calculat vechimi pentru persoanele asigurate cu contract, s-au
efectuat transferuri de plăți. Deasemenea s-au operat modificări și retrageri de
declarații de asigurare. Zilnic se crează fișierele ghiseu_xlx pentru serviciul
Stabiliri Prestații.

ACTIVITATEA PRIVIND ACCIDENTELE DE MUNCĂ SI BOLILE PROFESIONALE
 Evidența accidentelor de muncă si a bolilor profesionale
Dosarele de cercetare a accidentelor de muncă avizate de Inspectoratele
Teritoriale de Muncă sunt depuse de către angajatori la Compartimentul
accidente de muncă si boli profesionale, care le verifica si apoi le înregistrează
în baza de date, rezultând următoarele:
ACCIDENTE DE MUNCĂ
Compartimentul accidente de muncă si boli profesionale a înregistrat în baza
de date 177 accidente de muncă produse perioada 01.01.2015-01.01.2016,
repartizate după cum urmează:

1

ACCIDENTE DE MUNCA

1.1 accidente produse pe raza jud. Brasov, angajatorul
având sediul social în jud.Brasov
1.2 -accidente produse pe raza jud.Brasov ,angajatorul
avand sediul social în alte judete

177
151
26

2

ACCIDENTE IN AFARA MUNCII

29

3

ACCIDENTE USOARE

26
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177
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151
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0
Total AM inregistrate la CJP

Ang,cu sediul pe raza jud
Brasov

Ang.cu sediul in alte judete

Situația accidentelor de muncă înregistrate la CJP BRASOV

Cele 177 accidente de muncă, înregistrate până în prezent, sunt repartizate pe
tipuri de accidente, după cum urmează:
TOTAL ACCIDENTE DE MUNCA
Accidente de muncă soldate cu incapacitate temporară de
muncă
Accidente de muncă soldate cu invaliditate
Accidente de muncă soldate cu deces

177
165
5
7

BOLI PROFESIONALE
In perioada 01.01.2015-31.12.2015, Direcția de Sănătate Publică a județului
Brașov a confirmat caracterul de profesionalitate al bolii și a transmis către
CJP Brasov fișele BP2 de declarare a bolilor profesionale pentru un număr de 8
cazuri nou declarate,
care au fost înregistrate în baza de date
a
compartimentului.
Evoluția numărului de accidente de muncă si de boli profesionale înregistrate
în anul 2014 fată de anul 2015 .
RISCURI ASIGURATE
Accidente de muncă soldate cu incapacitate
temporară de muncă
Accidente de muncă soldate cu deces
Accidente de muncă soldate cu invaliditate
Boli profesionale nou declarate
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 Activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor
profesionale
Activitatea de prevenire este făcută în scopul informării angajatorilor asupra
modului de derulare a activitătii de prevenire precum și a faptului că această
activitate nu implică costuri pentru angajatori .
Activitatea de prevenire are ca scop reducerea numărului de accidente de
muncă și a bolilor profesionale și implicit a costurilor de asigurare.
Personalul tehnic al Compartimentului accidente de muncă si boli profesionale
din cadrul CJP Brașov a desfășurat și desfășoară activitatea de prevenire în
domeniul accidentelor de muncă și bolilor profesionale prin efectuarea unor
vizite la 15 societăți comerciale care au înregistrat accidente de muncă.
S-au întocmit 152 Tablouri de prevenire pe post de lucru, care cuprind
identificarea riscurilor si măsuri de prevenire recomandate angajatorilor
pentru evitarea / diminuarea riscurilor profesionale, pentru diverse meserii
specifice obiectelor de activitate.
Număr de angajatori la care s-a
derulat activitatea de prevenire
15

Număr de tablouri de prevenire
intocmite pe post de lucru
152

 Organizarea de sesiuni de informare a angajatorilor
In scopul diseminării culturii de prevenire si realizării obiectivelor din domeniul
prevenirii, Casa Județeană de Pensii Brașov, respectiv Compartimentul
Accidente de Muncă si Boli Profesionale din structura acesteia, a organizat 4
sesiuni de informare a angajatorilor privind sistemul de asigurare la accidente
de muncă si boli profesionale ca și componentă a sistemului de asigurări
sociale din România. La aceste sesiuni au participat 37 de reprezentanți din
partea a 34 de societăți comerciale



.

Activitatea de urmărire a implementării măsurilor de prevenire
propuse

În vederea realizării activității de analiză a feed-back-ului măsurilor de
prevenire propuse, s-au întocmit 46 tablouri noi de prevenire pentru posturile
de lucru analizate la vizitele anterioare.
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 Activitatea de identificare a persoanelor aflate in plată cu pensie de
invaliditate si de urmaș datorate accidentelor de muncă si bolilor
profesionale
In conformitate cu prevederile Legii 263/2010 art. 187 au fost identificate
persoanele aflate în plată cu pensie de invaliditate si de urmaș datorate
accidentelor de muncă și bolilor profesionale, pentru care plata drepturilor
menționate se va realiza de la capitolul destinat sistemului de asigurare
pentru accidente de muncă si boli profesionale:
Tip pensie

Nr. persoane

Cheltuieli cu pensiile
(lei)

Pensie invaliditate și
pensie de urmas

205

2.448.949

 Activitatea de
decontare a serviciilor medicale și de acordare a
prestatiilor de asigurare victimelor accidentelor de muncă și bolilor
profesionale.

Persoanele înregistrate cu accidente de muncă / boală profesională în anul 2015,
au beneficiat de prestații și servicii medicale corespunzătoare leziunilor și
afecțiunilor cauzate prin accidente de muncă/boli profesionale, compensații
pentru atingerea integrității , despăgubiri în caz de deces, după cum urmează:

ACCIDENTE DE MUNCA
(au fost
decontate
prestatii si servicii de asigurare pentru
inregistrate cu accidente de munca in anul 2015 )

Nr
crt

1

Denumirea serviciului / prestației
de asigurare

Reabilitare medicală și recuperarea capacității
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Nr
de cazuri
la care s-au
acordat
prestații si
servicii de
asigurare
93

cazurile

Suma
decontată
pentru
prestații și
servicii de
asigurare, în
anul 2015
517.412,49
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2
3
4
5

de muncă (asistență spitalicească , asistență
prespitalicească, tratament în ambulatoriu de
specialitate , medicamente în tratament
ambulatoriu)
Plăți prestații medicale pentru lucrătorii migranți
Compensații pentru atingerea integrității
Despăgubiri în caz de deces
Restituirea diferenței dintre indemnizația din
contribuția de asigurare pentru accidente și boli
profesionale
TOTAL

15
5
9
28 societăți

227.057,20
34.342,00
86.816,00
91.290,00

956.917,69

BOLI PROFESIONALE
(cazurile înregistrate, cu boli profesionale produse anterior și ulterior datei de
01.01.2005 )
Nr
Nr
Suma
crt
de cazuri
decontata
la care s-au
pentru
acordat prestatii si
prestatii si
Denumirea serviciului/prestației
servicii de
servicii de
de asigurare
asigurare
asigurare in
anul 2015
1

2
3

Reabilitare
medicală
și
recuperarea
capacității de muncă
( spitalizare,
tratament în ambulatoriu de specialitate ,
servicii prespitalicești, medicamente )
Compensații pentru atingerea integrității
Despagubiri în caz de deces
TOTAL

122

304.828,51

122

304.828,51

ACTIVITATEA DE VALORIFICARE A BILETELOR DE TRATAMENT
Biletele de tratament se repartizează de CNPP București, prin aplicația
informatică SPA respectând criteriile de acordare a biletelor de tratament
balnear prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii Familiei și
Protecției Sociale aprobat prin Ordinul 39 din 04.02.2014.
Pentru anul 2015 au fost alocate un număr de 6373 bilete de tratament
balnear, repartizate pe 19 serii a câte 16 zile.
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Bilete alocate
Bilete valorificate
Grad de valorificare
Bilete acordate cu titlu gratuit
Bilete valorificate cu titlu gratuit
Grad valorificare a biletelor cu titlu gratuit

6.373
5.533
86,82%
651
651
100%

Un număr de 651 bilete tratament au fost acordate gratuit , fiind repartizate,
conform legii, beneficiarilor de legi speciale (veteranii de razboi, pensionarii
de invaliditate, beneficiari de legi speciale, DL 118/1990, Legea 189/2000,
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale).
Gradul de valorificare a biletelor acordate cu titlu gratuit este de 100 %
pentru următoarele categorii :
DL 118/1990 – detțnuți politici
77
Legea 189/ 2000 – deportați
144
Legea 44 /1994 - veteranii de război
10
Legea 448 / 2006 - persoane cu handicap
391
Pesionari de invaliditate cu program de recuperare
29
400
350

DL 118/1990 - detinutii
politici

300

Legea 189/ 2000 - deportati

250
200
150
100
50
0

Legea 44 /1994 - veteranii
de razboi
Legea 448 / 2006 persoane cu handicap
Pesionari de invaliditate cu
program de recuperare

Punctajul aferent fiecarei cereri este obținut prin însumarea punctajelor
acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii
prevăzut de categoria respectivă:
- dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
- categoria de pensie a beneficiarului;
- cuantumul pensiei;
- gradul de handicap al solicitantului;
- cuantumul veniturilor realizate de care beneficiază conform evidențelor casei
județene de pensii.
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In vederea valorificării biletelor de tratament au fost întreprinse o serie de
măsuri organizatorice:
 Informarea pensionarilor și asiguraților în sistemul public de pensii prin
mass media locală;
 Prelungire programului de lucru cu publicul ;
 Dialog permanent cu organizațiile de pensionari ;
 Distribuirea de pliante pentru o cunoaștere mai detaliată a stațiunilor și
a profilelor de tratament ;
 Postarea alocărilor automate prin aplicația informatică SPA București a
punctajelor obținute și a cererilor aprobate pe site-ul instituției ;
 Tabelele nominale cu alocările pe serii și stațiuni a persoanelor au fost
afișate vizibil la sediul instituției.
Cele mai solicitate stațiuni sunt : FELIX, 1MAI, COVASNA, TUSNAD, SOVATA,
CACIULATA , OLANESTI precum şi cele de pe litoral Mării Negre,atât în sezon
cât și în extra sezon.
Biletele de tratament nevalorificate sunt scoase la vânzare cu trei zile înainte
de începerea fiecărei serii (indiferent de punctajul obținut).
Biletele de tratament cu un grad scăzut de valorificare sunt : BUZAS , BALA,
SANGEORZ.
Pentru anul 2015 au fost înregistrate in aplicația informaticsă SPA un număr de
8224 de cereri.
RESPECTAREA DISPOZITIILOR LEGALE
DOCUMENTELOR

PRIVIND ARHIVAREA

SI PASTRAREA

Modul de arhivare și păstrare a documentelor de către Casa Județeană de
Pensii Brașov se realizează cu respectarea dispozițiilor legale cu privire la
condițiile de arhivare, potrivit
prevederilor art. 12 din Legea nr. 16 /
02.04.1996 privind Arhivele Naționale .
Evidența tuturor intrărilor și ieșirilor de documente se ține în baza unui Registru
de intrări-ieșiri .
 Referitor la spațiul de depozitare a documentelor pasive situat la
parterul clădirii din str. Republicii nr. 9 din Râșnov , au fost
efectuate urmatoarele acțiuni :
-

s-a montat un sistem de ventilație care a permis uscarea documentelor
arhivate;
au fost curățate de mucegai toate documentele afectate (cu forțe proprii –
fără costuri), astfel că nu se constatată distrugeri iremediabile;
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-

a fost eliminat riscul de umezeală prin repararea acoperișului clădirii de
către ANOFM în calitate de coproprietar.
ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ MEDICALA
La nivelul județului nostru prin decizie a Președintelui C.N.P.P. s-a constituit
Comisia medicală de contestații de pe lângă C.J.P. Brașov, comisia soluționând
contestațiile înregistrate la cabinetele de expertiză medicală a capacității de
muncă din următoarele case teritoriale de pensii: Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita,
Mureș și Alba.
Pentru creșterea calității activiății de expertiză medicală au fost avute în vedere
următoarele acțiuni:
 Aplicarea corectă a normelor și criteriilor prevăzute de lege referitoare la
încadrarea în grade de invaliditate, precum și la întocmirea programelor
de recuperare a capacității de muncă, cu scopul menținerii în activitate a
salariaților.
 Informatizarea evidențelor cabinetelor de expertiză medicală și recuperare
a capacității de muncă printr-o aplicație unitară concepută în cadrul
compartimentului informatică al CJP Brașov, această aplicație facilitând
listarea deciziei medicale și a planului de recuperare, precum și obținerea
rapidă și corectă a situațiilor statistice comunicate de serviciul expertiză
medicală către CNPP sau INEMRCM;
Activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă s-a
desfășurat la nivelul celor cinci cabinete medicale și a oficiului de expertiză,
astfel :

 Cazuri noi de invaliditate
In anul 2015 au fost expertizate 1.098 cazuri dintre care 75 au primit
respingere.
In ultimii 5 ani situația cazurilor noi expertizate se prezintă astfel :
An
2011
2012

Cazuri noi
expertizate
1.071
1.077
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Nr. cazuri noi
respinse
28
30

Nr. cazuri noi
încadrate
1.043
1.047
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2013
2014
2015

1.473
1.514
1.098

92
93
75

1.381
1.393
1.023
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 Revizuiri medicale
Anul
2011
2012
2013
2014
2015

Nr. total cazuri expertizate
20.123
14.717
16.236
17.411
15.331

Nr.dosare revizuite
9.302
7.959
6.979
7.042
6.506
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 Avizări de concedii medicale
Din totalul concediilor medicale prezentate pentru prelungire, au fost avizate
81.847 de zile pentru o perioadă mai mica de 90 de zile iar pentru o perioadă
mai mare sau egală cu 1 an au fost avizate 18.154 zile de concediu medical.
ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE
In anul 2014 au fost încheiate, în limita fondurilor alocate, contracte privind
achizițiile publice necesare desfășurării în condiții normale a activității CJP
Brașov, in baza OUG 34/ 2006.
Gradul de realizare prin SEAP a achizițiilor publice la data de 31.12.2015 a
fost de 65,91% .
In vederea reducerii costurilor au fost renegociate contractele de achiziții
pentru telefonie fixă și mobilă, traduceri, curățenie, chirie spatiu CLP Făgăraș,
etc.
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Subordonarea nemijlocită directorului executiv al CJP Brașov - atât prin
organigramă cât și în realitate – asigură independența necesară desfășurării
activității de audit intern, în scopul unei evaluări obiective a disfuncțiilor
constatate și formulării unor recomandări adecvate soluționării acestora.
Planul de audit intern pentru anul 2015 a fost întocmit de către de auditorul
intern în baza planului strategic, respectă structura standard și este aprobat de
către directorul executiv al CJP Brașov. Ponderea timpului alocat realizării
misiunilor de audit planificate din timpul total disponibil este de 85%. Planul
cuprinde patru misiuni de asigurare, domeniile abordate fiind următoarele:
 Activitatea serviciului financiar contabilitate
 Activitatea serciciului stabiliri prestații
 Activitatea compartimentului legislație, contencios şi executare
silită
 Activitatea compartimentului comunicare şi relații publice
 Activitatea compartimentului resurse umane
Pe timpul efectuării misiunii de audit intern nu au fost constatate iregularități.
Toate recomandarile formulate de către auditorul intern au fost însușite atât
de către conducerea compartimentelor auditate cât și de către conducătorii
instituției.
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Nu au fost întâmpinate probleme majore în elaborarea și aplicarea cadrului
metodologic și procedural propriu activității de audit intern.
Activitatea de audit intern a contribuit la îmbunătățirea sistemului de control
intern/managerial al instituției prin prezentarea de rapoarte și recomandări
cu privire la eficiența acestuia, a procesului de administrare a riscurilor și a
proceselor de conducere.
Prin formularea de recomandări și monitorizarea implementării acestora,
auditul intern a contribuit la facilitarea realizării obiectivelor CJP Brașov.
In cadrul CJP Brasov funcția de audit este privită ca o funcție de asistență
managerială, atât managementul de vârf cât și cel de linie fiind conștient cu
privire la locul și rolul auditului public intern de control al controlului intern,
de furnizor de servicii, atât de asigurare cât și de consiliere pentru
management.
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL
In prezent CJP Brasov dispune de un sistem de control intern/managerial a
cărui concepere și aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare
rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor
generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate,
eficacitate, eficiență și economicitate.
Prin raportarea la standardele de control intern/managerial la entitățile
publice, aprobate prin Ordinul nr. 946/2005 cu modificările și completările
ulterioare, au fost stabilite orientările/modalitățile de dezvoltare a sistemului
de control managerial al CJP Brașov, respectiv al serviciilor/compartimentelor.
Urmare a măsurilor și acțiunilor întreprinse, sunt îndeplinite cerințele
generale pentru 19 standarde, la nivelul instituției și compartimentelor
functionale (Etica, integritatea;
Atribuții, funcții, sarcini; Competența,
performanță; Funcții sensibile; Delegarea; Structura organizatorică; Obiective;
Planificarea; Coordonarea; Monitorizarea performanțelor; Managementul
riscului; Informarea; Comunicarea; Corespondența și arhivarea; Separarea
atribuțiilor; Supravegherea; Accesul la resurse; Verificarea și evaluarea
controlului;
Auditul intern ),
iar pentru
2 standarde (Proceduri;
Continuitatea activității) cerințele generale sunt îndeplinite parțial.
Prin toate acțiunile întreprinse s-a urmărit îndeplinirea cu maximă acuratețe a
obiectivelor majore cu care instituția a fost investită prin lege.
Exista un set complex de obiective, care vizează zona sensibilă a socialului și a
căror îndeplinire este obligatorie. De asemenea, neîndeplinirea unora sau
altora dintre obiective poate genera stări sociale tensionate, mișcări sau chiar
crize sociale.
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In aceste condiții responsabilitatea managerilor este mare și presupune
realizarea unei coeziuni a organizației, utilizarea unor metode și tehnici
manageriale care să asigure eficiența și echilibrul instituțional.

Mady BRESCAN
Director executiv,
Casa Județeană de Pensii Brașov
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