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În anul bugetar 2015, conducerea  

Casei Judeţene de Pensii SĂLAJ, 
a fost asigurată de: 

 
 
 
 
                             
Director executiv    01.01.2015 - 20.09.2015     Filonaș CHIȘ 
                               19.11.2015 – 31.12.2015     Florian-Antoniu  BUT   
 
Director executiv adj. – Direcția economică, evidența contribuabili 
                              01.01.2015 - 31.12.2015     Anamaria Rodica IELCIU 
 
Director executiv adj. - Direcția stabiliri şi plăţi prestaţii,  
                              01.01.2015 – 31.12.2015     Florian-Antoniu  BUT   
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RAPORT 
 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE CASA JUDEŢEANĂ 

DE PENSII SALAJ ÎN ANUL 2015 

 

Casa Județeană de Pensii Sălaj (CJP – Sălaj) a fost organizată şi a funcţionat în anul 2015 ca 
serviciu public descentralizat în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), fiind 
investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, privind sistemul 
unitar de pensii publice și a HG nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de 
Pensii Publice. 

Finanțarea cheltuielilor de organizare, funcționare și de investiții ale Casei Județene de 
Pensii Sălaj se organizează de către Casa Națională de Pensii Publice din fondurile 
repartizate de la bugetul  asigurărilor sociale de stat.   

Casa Județeană de Pensii Sălaj asigură, în cadrul județului aplicarea legislației din domeniul 
sistemului unitar de pensii publice, a legislației privind pensiile comunitare, precum și a 
legislației privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale. 

 

OBIECTIVE 

1. Creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat 

2. Optimizarea cheltuielilor 

3. Actualizarea sistemului informatic ( date, aplicații, comunicare) 

4. Crearea și administrarea unui sistem integrat de date 

5. Reducerea numărului de cereri soluționate peste termenul legal 

6. Reducerea timpului mediu de soluționare a cererilor de acordare a prestațiilor 

7. Reducerea riscurilor pentru accidente de muncă și boli profesiponale 

8. Gestionarea corectă și eficientă a activității privind acordarea biletelor de tratament 

9. O comunicare eficientă cu beneficiarii sistemului public de pensii 

10.  Creșterea transparenței instituționale 

11.  Îmbunătățirea imaginii Casei Județene de Pensii Sălaj și a CNPP în mass-media locală  
și centrală. 
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IMPLEMENTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CADRULUI LEGAL 

1. Clarificarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de soluționare a problematicii 

specifice, la nivelul CNPP și CTP. 

2. Modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

3. Modificarea HG nr. 257/2011 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

4. Aplicarea indicilor de corecție punctajului mediu anual determinat conform 

prevederilor O.U.G. nr. 1/2013 și O.U.G. nr. 113/2013, persoanelor ale căror drepturi 

de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011. 

5. Implementarea, în domeniul propriu de competență, a regulamentelor europene de 

coordonare a sisitemelor de securitate socială nr. 883/2004, 987/2009, 1408/71, 

574/72 și a acordurilor bilaterale de securitate socială la nivel CTP. 

 

PREVENIREA RISCURILOR ȘI CAUZELOR DE VULNERABILITATE ALE SISTEMULUI DE 

STABILIRE ȘI PLATĂ A PENSIILOR 

Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate ( posibile erori, posibilitatea existenței în plată, 

în paralel, a mai multor dosare de pensii, identificarea plăților necuvenite de pensii 

anticipte, anticipate parțial, de invaliditate sau de urmaș, plăți nelegale de asigurări sociale 

sau introducerea eronată a CNP). 

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial. 

 

TRANSPARENŢA 

 Liberul acces la informaţiile de interes public 

 Sporirea gradului de responsabilitate faţă de cetăţeni prin soluţionarea cu 

operativitate și în termenele stabilite de lege a petiţiilor și sesizărilor precum și a 

contestaţiilor. 
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 Activitatea CJP Sălaj este structurată pe două direcţii și compartimente 

subordonate directorului executiv: 

 -        Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii 

-        Direcţia Economică, Evidenţă contribuabili 

-        Compartiment Accidente de Muncă și Boli Profesionale 

-        Compartiment Comunicare și Relații Publice 

-        Compartiment Juridic 

-        Compartiment Informatică 

-        Compartiment Audit 

-        Cabinetul de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă. 

  

I. Direcția Stabiliri și Plăți Prestații 

 

Un pilon de bază în cadrul activităţii Casei Judeţene de Pensii Sălaj, îl constituie activitatea 

Direcţiei de Stabiliri şi Plăţi Prestaţii, având în vedere numărul mare de beneficiari cărora se 

adresează multitudinea prestaţiilor acordate, precum şi legislaţia diversă ce reglementează 

întreaga activitate. 

 

Aceasta este structuratǎ la rândul sǎu pe trei componente şi anume: 

-Stabiliri prestaţii; 

-Pensii internaţionale; 

-Plǎţi prestaţii; 

 

La 31.12.2015, în evidenţele Casei Judeţene de Pensii Sǎlaj, se afla un număr de 72.178 

beneficiari, din care: 

- 55.863  pensionari din sectorul de stat; 

-  8.005  pensionari din sectorul agricol; 

-  8.310  beneficiari de legi speciale. 
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  Structura categoriilor de pensii din sectorul de stat 

 

Categorii de pensi din sectorul de stat 2014 2015 

pensionari pentru limită de vârstă 36.995 37.752 

pensionari anticipat şi anticipat parţial  794 749 

pensionari de invaliditate 10.031 9.095 

pensionari urmaşi 8.606 8.267 

TOTAL 56.426 55.863 

 

 

 Structura categoriilor de pensii din sectorul agricol 

 

Categorii de pensii din sectorul agricol 2014 2015 

pensionari pentru limită de vârstă 7.869 7.063 

pensionari de invaliditate 53 47 

pensionari urmaşi  1.024 895 

TOTAL 8.946 8.005 

          

          Structura beneficiarilor de legi speciale 

 

Număr beneficiari de legi speciale 2014 2015 

-beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR 22 16 

-beneficiari Legea 42/1990 şi Legea 341/2004 (eroi 

martiri ai Revoluţiei) 

10 10 

-beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată 

475 402 
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la 06.03.1945 

-beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii şi 

văduvele de război 

811 678 

-beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele 

persecutate din motive etnice de regimul instaurat în 

perioada 06.09.1940-06.03.1945 

3.141 2.946 

-beneficiari Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi 

acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 

stagiul militar 

2.148 1.974 

-beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui 

ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor 

2.308 2.197 

-beneficiari Legea 303/2004 privind statutul 

magistraţilor 

34 36 

-beneficiari Legea 567/2004 privind statutul 

personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea 

 12 

-beneficiari Legea 89/2004 privind personalul 

aeronautic civil, completată cu Legea 223/2007 

 0 

-beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru membrii uniunilor de creatori 

32 37 

-beneficiari Legea 96/2006 privind statutul deputaţilor 

şi senatorilor 

 0 

-legea 217/2008 privind statutul personalului curtii de 

conturi 

 0 

TOTAL 8.981 8.310 
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Evoluţia pensiei medii anuale în sectorul de stat 

 

Categorii de pensii 2014 2015 

- limită de vârstă cu vechime completă 901 1050 

- pensia anticipată 1026 1045 

- pensia anticipată parţială 581 574 

- pensia de invaliditate gradul I 525 519 

- pensia de invaliditate gradul II 559 560 

- pensia de invaliditate gr.III 550 555 

- pensia de urmaş 443 474 

 

 

Evoluţia pensiei medii anuale în sectorul agricol 

     

Categorii de pensii 2014 2015 

- limită de vârstă cu vechime completă 418 440 

- limită de vârstă cu vechime incompletă 323 339 

- invaliditate gr.I 166 174 

- invaliditate gr.II 205 201 

- urmaşi 153 162 
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1. Stabiliri Prestaţii 

 

În cadrul activitǎţii de stabiliri prestaţii, în cursul anului 2015, s-a constatat o creştere a 

numărului de cereri privind stabilirea de drepturi noi, de la 2389 cereri înregistrate în anul 

2014, la 2407 cereri înregistrate în anul 2015. Această creștere s-a datorat în primul rând 

noilor reglementǎri stabilite prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, modificată prin Legea nr. 155/2015 referitoare la reducerea vârstei standar de 

pensionare pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea în grupa a I-a și a II-a de 

muncă. Astfel numărul cererilor privind acordarea  drepturilor de pensie pentru limită de 

vârstă atât pentru cei care îndeplineau simultan vârsta standard de pensionare şi stagiul 

minim de cotizare, cât şi pentru cei care beneficiau de reducerea vârstei standard de 

pensionare datorită stagiului aferent perioadelor recunoscute în grupe superioare de muncă 

sau condiţiilor deosebite respectiv speciale de muncă, a crescut în anul 2015 față de anul 

2014, de la 897 cereri la 968 cereri. O creștere ușoară s-a înregistrat şi în cazul pensiilor 

speciale şi a dosarelor de pensii venite prin transfer de la alte judete, astfel că, dacă în anul 

2014 s-au înregistrat 119 de cereri, în anul 2015 s-au înregistrat 162 cereri. 

Referiror la cazurile de înscrieri noi la pensie de urmaş, acestea au scăzut în anul 2015 față 

de anul 2014 de la 488 cereri la 458 cereri. 

Referitor la recalculǎrile drepturilor de pensie, acestea au crescut ca şi numǎr în anul 2015 

faţǎ de anul 2014, de la 4302 drepturi recalculate în 2014 la 4707 drepturi recalculate în 

2015. Creșterea numarului de cereri de recalculare s-a datorat în primul rând  modificărilor 

aduse la Legea nr. 263/2010 de  Legea nr. 155/2015 referitoare la reducerea vârstei 

standard de pensionare pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea în grupa a I-a și a 

II-a de muncă precum și a cererilor privind recalcularea pensiilor pe baza salariilor brute 

realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, altele decat cele înscrise în carnetul de muncă, 

instituția fiind obligată să emită decizii de respingere în acest sens, întrucât legislația în 

vigoare nu permite valorificarea acestora ci doar a salariilor tarifare de încadrare și a 

sporurilor cu caracter permanent. 

S-au înregistrat de asemenea şi cereri de stabilire a indemnizaţiilor prevăzute de  Decretul-

Lege nr. 118/1990, dar mai ales a Legii nr. 189/2000, privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive etnice în perioada 6.09.1940 – 6.03.1945, a Legii nr. 

44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război, a Legii nr. 309/2002 privind acordarea unor indemnizaţii persoanelor care au 

satisfăcut serviciul militar prin detaşamentele de muncă, a Legii nr.8/2006 şi Legii 
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nr.109/2005 privind acordarea unor indemnizaţii lunare pensionarilor din sistemul public, 

membri ai uniunilor de creatori, legal constituite, precum şi artiştilor liber-profesionişti. 

Menţionǎm faptul cǎ dinamica acestor cereri a fost una de creştere, de la 86 cereri 

înregistrate în anul 2014, la 97 cereri înregistrate în cursul anului 2015. 

Referitor la cererile privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor conform 

prevederilor Legii nr. 578/2004, acestea au fost în număr de 34 în anul 2015, faţă de 58 în 

anul 2014. 

 

 

Cereri de înscriere şi recalculare pensii şi indemnizaţii 

 

Tipuri de cereri înregistrate 2014 2015 

- Cereri de înscrieri noi 2389 2407 

- Cereri de recalculare a pensiilor stabilite în baza 

Legii nr. 263/2010 

4302 

 

4707 

 

- Cereri de stabilire şi recalculare a drepturilor 

prevazute de legi speciale 

86 97 

- Cereri de acordare ajutor lunar soţului 

supravieţuitor prevăzut de Legea nr.578/2004 

58 34 

Total cereri înregistrate 6835 

 

7245 

 

 

Având în vedere faptul cǎ în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, începând cu 

anul 2011, în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice funcţioneazǎ Comisia Centralǎ de 

Contestaţii, în anul 2015 au fost înaintate acesteia un numǎr de 72 contestaţii faţă de 107 

înregistrate în cursul anului 2014. Numărul contestaţiilor înregistrate a scăzut faţă de anul 

2014 cu 35 cazuri. 
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2. Pensii Internaționale 

 

Începând cu aderarea României la Uniunea Europeană, instituţia noastrǎ are obligaţia 

aplicării dispoziţiilor Regulamentelor nr. 1408/71 şi 574/1972, 883/2004 şi 987/2009 privind 

acordarea pensiilor comunitare. În acest domeniu, pe parcursul anului 2015, au fost 

prelucrate un număr de 139 dosare comunitare, iar situaţia acestora structuratǎ pe țǎri, 

este prezentatǎ în tabelul urmǎtor. 

 

ŢARA 

 

Nr. dosarelor 

de pensie 

comunitară 

complete 

(cuprinzând 

formularele 

E202/ E203 / 

E204, E205 şi 

eventual E210) 

 

Nr. dosarelor 

de pensie 

comunitară 

incomplete 

Nr. de 

formulare E 

205 RO 

privind 

cariera de 

asigurat în 

România 

transmise în 

străinătate 

Nr. de pensii stabilite 

conform 

Instrucţiunilor 

Pensii 

naţionale 

Pensii 

comunitare 

ROMÂNIA 44 6 44 26 5 

GERMANIA 6 4 6 4 - 

ITALIA 3 2 3 - 1 

AUSTRIA 3 1 3 2 - 

FRANŢA - - - - - 

GRECIA 1 - 1 1 - 

SUEDIA - - - - - 

SPANIA 19 6 14 9 - 

UNGARIA 33 10 28 8 11 

SLOVACIA 1 - 1 - 1  

TOTAL 110 29 100 50 18 
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Pentru persoanele cu domiciliul în străinătate, cele mai multe solicitări sunt de 

recunoaştere a stagiului de cotizare realizat în România, acordarea sau recalcularea 

diferitelor categorii de pensie, dupǎ cum urmeazǎ: 

 

 114 cereri pentru certificarea perioadei de asigurat realizate în România. 

 43 cazuri pensie de bătrânețe; 

 31 cazuri pensie invaliditate; 

 15  cazuri pensie de urmaşi; 

 

Persoane cu domiciliul în România, mai precis în judeţul Sălaj, care au lucrat şi pe teritoriul 

altor ţări membre ale Uniunii Europene, au solicitat recalcularea pensiei sau înscrierea la 

pensie pe baza vechimii din România şi din străinătate, dupǎ cum urmeazǎ: 

 24 cazuri recalculare pensie; 

 26 cazuri înscriere la pensie 

Analizând datele prezentate, se poate concluziona uşor, cǎ numǎrul cel mai mare de dosare 

comunitare, soluţionate prin intermediul instituţiei noastre, sunt cele care provin din 

Ungaria şi Spania. 

În derularea acestei activitǎţi, au fost întâmpinate şi unele probleme legate de lipsa 

comunicǎrii de cǎtre unele instituţii, cum ar fi cele din Grecia, Ungaria sau Portugalia, a 

formularelor necesare soluţionǎrii unor dosare, pentru care Casa Judeţeanǎ de Pensii Sǎlaj 

este instituţie de instrumentare. 
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3. Plǎţi Prestaţii 

 

Activitatea de plăţi prestaţii s-a concretizat prin punerea în plată a pensiilor de asigurări 

sociale, indemnizaţiilor prevăzute prin legi speciale, a dosarelor de recalculare ca urmare a 

deciziilor emise de către serviciul stabiliri prestaţii precum şi întocmirea şi actualizarea 

fişelor de evidenţă a  drepturilor pensionarilor cu toate modificările intervenite în timp, 

privind cuantumul drepturilor, date de identificare, modalitate de plată, drepturi 

neachitate, reordonanţări, reţineri, suspendări, transferuri. 

În 2015 au fost efectuate şi preluate în sistemul informatic peste 17.989 de modificări 

(tranzacţii) care se detaliază astfel: 

 s-au efectuat 12.250 tranzacţii ce includ drepturi noi şi modificări de pensii şi 

indemnizaţii, recalculări, modificări de adrese, modificări de nume, schimbarea modalităţii 

de plată, corecţii CNP, acordare taloane CFR, infiinţări şi lichidări conturi; 

 s-au reordonanţat pensii neachitate pentru 1.689 pensionari; 

 s-au sistat şi suspendat de la plată 4.050 de dosare de pensie ca urmare a 

decesului ori alte cauze; 

  s-au transferat în alte judeţe  114 dosare de pensie şi indemnizaţii şi s-au 

preluat în plata 162 dosare primite din alte judeţe; 

  s-au înregistrat şi acordat un număr de 2.706  ajutoare de deces, însumând  o 

valoare de 6.450.499  lei; 

 lunar, sunt operate aproximativ 1.522 reţineri din pensii în baza titlurilor 

executorii comunicate de executorii judecătoreşti sau bancari, DGFP, Cooperative de 

credit, primării, rate CAR-pensionari, pensii de întreţinere, etc, în urma acestor reţineri 

fiind necesare răspunsuri de confirmare a reţinerilor pentru executori şi instituțiile care au 

solicitat aceste reţineri precum şi viramentele aferente; 

  lunar, s-a efectuat verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a scutirii de 

la plata abonamentului telefonic pentru beneficiarii de legi speciale. De această facilitate 

au beneficiat, în medie, un număr de 1.704  persoane, valoarea totală a sumei decontate 

la TELEKOM până la data de 31.12.2015 fiind de 606.451 lei; 

 Lunar, s-a efectuat verificarea persoanelor care beneficiază de OUG nr.6/2009 

şi care au modificări de punctaj la pensia de bază sau beneficiază de alte drepturi de 

pensie; La 31.12.2015 beneficiau de pensie socială minim garantată un număr de 6.462 
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pensionari din sistemul public de pensii (asigurari sociale de stat) şi  1.643 pensionari 

agricultori. 

 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 82.333 lei, ceea ce a necesitat verificarea corectitudinii 

acordării gratuităţii pentru fiecare persoană. De această facilitate beneficiază persoanele 

care primesc drepturi conform art.6 alin.2, lit.c, din DL 118/1990 şi art.5, lit.c, din Legea 

nr.189/2000. 

Pentru 20.680  pensionari, plata pensiei se face în conturi bancare cu o creştere 

semnificativă faţă de 2014 . 

O componentă în activitatea de plăţi o  constituie virarea pensiilor în Uniunea Europeană, 

conform convenţiei dintre CNPP şi CITIBANK. 

Există 250 pensionari pentru care plata pensiilor se face în ţara în care au domiciliul. Virarea 

pensiilor în conturi din străinatate se face atât pentru beneficiarii de pensii stabilite 

conform Legii nr.263/2010, cât şi pentru pensiile comunitare stabilite conform 

Regulamentelor CEE , singura condiţie fiind ca beneficiarii să aibă domiciliul pe teritoriul 

unui stat membru al Uniunii Europene. 

Un aspect important de reţinut este acela că la nivelul Direcţiei Stabiliri şi Plǎţi Prestaţii, 

printr-o  colaborare între specialiştii în domeniul informatic, din cadrul Direcţiei şi cei din 

Compartimentul Informaticǎ, au fost realizate douǎ aplicaţii informatice, care contribuie la 

eficientizarea activitǎţii acestei direcţii.  

Prima dintre acestea are rolul de a monitoriza stadiul de instrumentare a fiecǎrei cereri 

înregistrate, având ca şi chei de cǎutare numărul de înregistrare al cererii, codul numeric 

personal al solicitantului sau numǎrul dosarului de pensie, în cazul în care solicitantul are 

calitatea de pensionar. Aplicaţia mai oferǎ posibilitatea generǎrii diferitelor situaţii 

statistice pentru fiecare operator respectiv verificator în parte, cât şi pe activitatea în 

ansamblu, precum şi un istoric în ceea ce priveşte operaţiunile fǎcute, într-un interval de 

timp, la un dosar de pensie. 

Cea de-a doua aplicaţie, gestioneazǎ activitatea de stabilire şi de platǎ a ajutoarelor de 

deces, atât pe operaţiunile fǎcute la nivelul Compartimentului Plǎţi Prestaţii cât şi o 

corelare cu activitatea efectivǎ de platǎ, de la casieria instituţiei. 
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Astfel, pentru a maximaliza eficiența pe toate componentele activitǎţii Direcţiei Stabiliri şi 

Plǎţi Prestaţii, precum şi pentru o mai bunǎ relaţionare cu beneficiarii şi o reducere a 

costurilor comunicǎrii instituţiei cu aceştia, se intenţioneazǎ realizarea unor noi aplicaţii 

informatice, precum şi dezvoltarea celor deja implementate, constituind unul din 

obiectivele de bazǎ avute în vedere pentru anul 2016. 
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II. Direcția Economică, Evidență Contribuabili 

 

Aceasta este structuratǎ la rândul sǎu pe patru componente şi anume: 

- Evidență Contribuabili 

- Financiar Contabilitate 

- Resurse Umane 

- Bilete de tratament 

 

1. Evidență Contribuabili 

 

O activitate deosebit de importantă este evidenţa contribuabililor asiguraţi la bugetul 

asigurărilor sociale de stat şi administrarea Registrelor angajatorilor şi asiguraţilor, la nivel 

de judeţ.   

După 01.04.2001 toate prestaţiile plătite de la buget se fac în baza  datelor din aceste 

registre care, lunar, sunt actualizate cu  informaţii referitoare la timpul lucrat şi venitul 

realizat de fiecare salariat, potrivit declaraţiilor nominale lunare. Aceste date stau la baza 

stabilirii stagiului de cotizare și a punctajului mediu anual pentru fiecare asigurat în parte. 

Astfel, la solicitarea asiguraţilor și a Direcției Stabiliri și Plăți Prestații au fost eliberate până 

la 31.12.2015, un număr total de 8.512 adeverinţe privind stagiul de cotizare realizat in 

sistemul unitar de pensii publice, din care nu numar de 2.545 au fost solicitate de peroanele 

fizice,  acestea fiind necesare pentru deschiderea drepturilor de pensii sau indemnizaţii. S-

au solicitat de la alte case județene de pensii un numar de 1.390 adeverințe de stagiu de 

cotizare și am eliberat pentru alte case județene de pensii un numar de 461 adeverințe de 

stagiu de cotizare. 

Până la 31.12.2015 au depus declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a 

obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, lunar, în medie un numar de 

4.302 angajatori. Compartimentul Evidenta Contribuabili are obligatia, conform art. 8 si art. 

143 din Legea nr. 263/2010 să controleze modul în care angajatorii și instituțiile publice 

respectă dispozițiile legale privind întocmirea și depunerea declarației nominale de 

asigurare și a obligațiilor de plata D112, precum și respectarea termenelor de depunere.   
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În urma verificărilor efectuate în  baza de date a Casei Județene de Pensii Sălaj, în cursul 

anului 2015, au fost identificați un numar de 42 agenti economici cu erori în declarația 

nominală depusă pentru perioada 2001-2010 și s-au depus un numar de 668 declarații 

rectificative iar un numar de 1.523 agenți economici cu erori în declarația nomimala D112 

pentru perioada 2011-2015, au retransmis un numar de 3.701 declaratii D112 rectificative: 

CNP-uri eronate, CNP-uri dublate, plata de ajutoare de deces acordate nelegal, încadrarea 

greșita în condiții de muncă,etc.  

Agenții economici  au fost îndrumați să corecteze aceste erori și să depună declarații 

rectificative pentru fiecare perioadă conform legislației în vigoare din perioada respectivă. 

Numărul mediu de persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de stat pe bază de 

contract individual de muncă, este de 48.156, cu un venit mediu brut de 1.448 lei. 

Repartiţia asiguraţilor cu contract de muncă pe tranşe de venituri medii,  la 31.12.2015, se 

prezintă astfel: 

 

Venit brut- lei Număr asiguraţi 

<700  11754 

700-1000 13691 

1000-1500 10247 

1500-2500 6976 

2500-3000 1824 

3000-3500 1214 

3500-4000 845 

4000-10000 1438 

10000-15000 136 

15000-25000 18 

25000-99999999 13 

 

În cursul anului 2015, conform art. VI, alin.42 din Legea nr. 263/2010, am încheiat 221 

contracte de asigurare socială. Tot pe parcursul acestui an în cadrul compartimentului 

evidență contribuabili s-au emis 186 notificari pentru neachitarea la termen a contribuției 

de asigurări sociale și au fost reziliate un numar de 200 contracte de asigurări sociale. În 

urma modificărilor legislative, respectiv în vederea aplicării prevederilor Legii nr.187/2014 a 

bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015, s-au emis și trimis un numar de 525 
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notificări către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare cu venit asigurat sub 

plafonul prevazut de lege. În vederea încasării prin caseria instituției a contribuției de 

asigurări sociale de la persoanele asigurate prin contract de asigurare socială au fost emise 

un număr de 3.530 dispoziții de încasare. La data de 31.12.2015, avem înregistrate un număr 

de 586 contracte de asigurări sociale active.  

Au fost preluate în sistemul informatic, în procent de 100%, atât declaraţiile de asigurare, 

comunicările de modificare şi solicitările de retragere, cât şi contractele de asigurare, 

actele adiţionale şi cererile de reziliere a contractelor înregistrate. 

În cursul anului 2014 au fost eliberate un numar de 120 carnete de muncă dintr-un număr 

total de 4.694 carnete de muncă, închise în conformitate cu prevederile art. 298 alin.3 din 

Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), de încetare a dispozițiilor Decretului nr. 92/1976. Pentru 

ridicarea acestor carnete au fost transmise comunicate de presă în scopul informării 

deținătorilor de drept a acestora, în presa locală și la sediul instituției. 

La nivelul conducerii Casei Județene de Pensii Sălaj s-a luat decizia ca în cadrul 

Compartimentului Evidență Contribuabili să se realizeze calculul stagiului de cotizare 

(vechimiea în muncă) pentru persoanele interesate, atât cele care provin din muncă cât și 

cele care provin din afara muncii în vederea stabilirii datei posibile de depunere a dosarului 

de pensie. Datorită acestei decizii, în cursul anului 2015, s-au inregistrat cereri de la un 

numar de 381 de persoane. 

Potrivit Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii private, începând din martie 2008, o 

cota din Legea contribuţiilor asigurărilor sociale este distribuită către fondurile de pensii 

obligatorii administrate privat (Pilonul II). Numărul mediu al persoanelor care contribuie la 

fondurile de pensii private este de 31.973 cu domiciliul în judeţul Sălaj. 

În cadrul Casei Judeţene de Pensii Sălaj, s-a luat decizia ca evidenţa, intocmirea şi 

eliberarea notificărilor privind calitatea de neasigurat în sistemul de securitate socială din 

România,  să se ţină în cadrul compartimentului de contribuţii. Până la 31.12.2015 s-au 

primit cereri pe tot parcursul anului în vederea eliberării de notificări privind calitatea de 

neasigurat în sistemul de securitate socială din România, fiind eliberate 1.397 notificari. 

Conform prevederilor OUG nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, începând cu data de 1 iulie 2012, contribuţiile sociale 

datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente pentru care 

asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie se achită la unităţile Trezoreriei 

Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora acestea îşi au domiciliul. 
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Casa Județeană de Pensii Sălaj, a predat în administrarea Direcției Generale a Finanțelor 

Publice Sălaj, conform protocolului încheiat între CNPP și ANAF, documentele și informațiile 

referitoare la declaraţiile individuale de asigurare pe care le avea în evidenţă la data de 

30.06.2012. Astfel baza de date a fost preluată automat prin intermediul Casei Nationale de 

Pensii Publice la data de 01.07.2012 iar dosarele fizice au fost predate începând cu 

01.09.2012 și s-a semnat protocolul final de predare a unui numar de 1.707 dosare (dosarul 

persoanei fizice, dosarul de executare silită și dosarul pe OUG 58/2010) înainte de finalul 

anului 2012. Protocolul de predare primire a dosarelor referitoare la declarațiile de 

asigurare ale persoanelor fizice s-a prelungit după data de 31.12.2012 până în prezent.  

În continuare se vor aplica prevederile punctului 10.3 din Ordinul Comun al Ministrului 

Finanțelor Publice, Ministrului Sănătății și Ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 

nr.806/608/934/2012 privind procedura de primire-predare a documentelor și informațiilor 

în vederea administrării și gestionării persoanelor asigurate în baza declarației individuale 

de asigurare. Casa Județeană de Pensii are și dupa data de 30.06.2014, obligația de: 

- a inregistra comunicari de modificare,(18)  

- solicitari de încetare a declaratiei individuale de asigurări sociale și  

- de a opera suspendări ale declarațiilor individuale de asigurare în cazul 

persoanelor asigurate până la data de 30.06.2012.(11) 

Drept urmare, se poartă o corespondență continua între CNPP, CJP și ANAF, în vederea 

soluționării problemelor care apar pe stagiul de cotizare a persoanelor asigurate. În vederea 

îmbunătățirii acestei colaborări pe schimb de date a fost emis Ordinul nr. 3093/2014 al 

Ministerului Finanțelor Publice, care vizează instituțiile mai sus menționate în vederea 

fluidizării acestei activități. 
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2. Financiar Contabilitate 

 

Extras din bugetul de venituri și cheltuieli a institutiei 

 

Casa Județeană de Pensii Sălaj gestionează trei bugete, respectiv Bugetul Asigurărilor 

Sociale de Stat, Bugetul de Stat și Bugetul de Accidente de Muncă și Boli Profesionale. 

Cheltuielile totale efectuate la data de 31.12.2015 la toate bugetele au fost de 638.429.576 

lei.    

I.Bugetul asigurărilor sociale de stat 

 Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se realizează de către Agenţia 

Naţională a Finanţelor Publice începând din ianuarie 2004. Aceasta transmite lunar Casei 

Judeţene de Pensii, Executia de venituri și cheltuieli în vederea întocmirii şi raportării 

execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 Veniturile totale realizate la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost de 

225.945.627 lei și sunt compuse din: 

- contribuţiile angajatorilor: 133.364.847  lei; 

- contribuţiile datorate de persoane aflate în şomaj: 2.070.737 lei; 

- contribuţiile asiguraţilor: 83.759.515 lei; 

- contribuţiile altor persoane asigurate: 1.498.602 lei; 

- contribuţii pentru bilete de tratament: 955.837 lei; 

- alte venituri: 50.335 lei; 

- contributii asigurari sociale din activități independente și activități agricole: 2.449.468 lei; 

- contribuţii individuale datorate de persoane din drepturi profesionale: 1.846 lei; 

- contribuţii individuale din venituri pe contracte şi convenţii: 134.997 lei; 

- contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza venituri din drepturi 

de proprietate intelectuala: 2.651 lei; 

- sume în curs de distribuire: 1.656.792 lei. 

Casa Judeţeană de Pensii Sălaj colectează veniturile persoanelor asigurate prin contracte şi 

convenţii de asigurare socială, contribuţia pentru biletele de odihnă şi tratament precum şi 
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încasări din alte surse (debite), preocupându-se în permanenţă de atragerea de cât mai 

mulţi contribuabili. 

 Cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat  

La 31.12.2015 s-au aprobat credite bugetare în valoare de 508.830.228 lei, din care s-au 

efectuat cheltuieli de 508.709.447 lei, pe următoarele capitole: 

Lei 

- pensii de asigurări sociale  495.902.672 

- ajutoare de deces pensionari, acordate pentru un 

număr de 2.695 cazuri 
6.450.499 

- cheltuieli de personal  2.061.954 

- cheltuieli materiale şi servicii şi transmitere drepturi 

pensii 
4.065.362 

- decese acordate asiguraţilor, 16 cazuri 
25.563 

+  

- decese deduse de agenti, 85 cazuri 131.256 

- cheltuieli de capital 72.141 

 

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

achiziţionarea făcându-se prin respectarea prevederilor OUG nr.34/19.04.2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune servicii şi HG nr.925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor 

de aplicare a OUG nr.34/19.04.2006. 

 

II. Cheltuielile efectuate din Bugetul de stat la 31.12.2015 sunt de  128.627.859 

lei, repartizate astfel: 

                                                                                                            Lei 

- pensii agricultori 85.384.735 

- indemnizaţii vaterani de război, L 44/1994 937.390 
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- indemnizatii DL 118/1990, Legea 189/2000, Legea 

309/2002 
18.903.366 

- pensii magistraţi, Legea 303/2004 3.727.791 

- pensii IOVR, Legea 49/1999 50.660 

- indemnizaţii eroi martiri ai Revoluţiei, Legea 42/1990 şi 

Legea 341/2004 
225.020 

- indemnizaţii membri uniunilor de creatori, Legea 

109/2005, Legea 8/2006 
280.477 

- ajutoare soţ supravietuitor, Legea 578/2004 3.016.333 

- indemnizatii de insotitor 4.350.869 

- pensia socială minim garantată, OUG 6/2009 9.741.837 

- ajutor anual pentru veteranii de razboi 29.480 

- taxe poştale 1.178.379 

- abonamente telefonice pentru beneficiari de legi speciale  606.451 

- bilete călătorie, DL118/1990, Legea189/2000  82.333 

-salarii, conform  Legea 323/2004 

-pensii Legea 567/2004 

2.634 

110.104 

 

III. Bugetul de asigurări sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale: 

S-au înregistrat venituri în valoare de 1.581.229 lei.  

 

Cheltuielile efectuate la 31.12.2015 sunt în valoare de 1.092.270 lei, astfel: 

                                                                                                             Lei 

- indemnizaţii incapacitate temporară de muncă din cauză de 

boală profesională sau accident de muncă:  
45.163 

- prestatii și servicii pentru reabilitare medicală:   

- compensații pentru atingerea integrității: 

47.207 

23.490 
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- pensii:      

- prestari servicii pentru transmiterea drepturilor:    

856.289 

6.090 

- ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese:  9.632 

- cheltuieli materiale: 16.471 

- cheltuieli de personal:  84.074 

- contributia de 5,5% asupra inde.pt.incapac.temp.de m-ca 3.854 

 S-au acordat următoarele prestaţii: 

 1 despăgubiri în caz de deces; 

 În scopul îndeplinirii calităţii de asigurator, au fost înregistrate : 

 32 cazuri accidente cu incapacitate temporarǎ de muncǎ; 

   3 cazuri soldate cu decesul victimei; 

   1 accidente soldate cu invaliditate; 

   8 cazuri noi de boli profesionale; 
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3. Resurse umane 

 

Conform Statului de funcţii aprobat pentru anul 2015, Casa Judeţeană de Pensii Sălaj are un 

total de 49 posturi aprobate, care la finele anului se prezentau astfel: 

 

o 45 posturi ocupate; 

o 4 posturi vacante. 

 

Cele 49 posturi aprobate sunt structurate în: 

 

o 45  funcţionari publici, din care: 

- 42  funcţionari publici cu studii superioare; 

- 3  funcţionari publici cu studii medii. 

o 4  personal contractual, din care: 

- 2  personal contractual cu studii superioare; 

- 2  personal contractual cu studii medii. 

În urma susţinerii examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, în cursul 

anului 2015, a promovat un funcţionar public, în conformitate cu prevederile Legii 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, H.G. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, Legii Cadru 284/2010 privind sistemul unitar de salarizare a 

personalului plătit din fonduri publice şi a OUG 103/2013 privind stabilirea salariilor 

personalului din sectorul bugetar în anul 2014. 

În anul 2015, au încetat raporturile de serviciu unui număr de 5 funcţionari publici  (3 

functionari publici de executie si 2 functionari publici de conducere), respectiv 1 personal 

contractual. 

În aceeaşi perioadă, au fost ocupate prin concurs 2 funcţii publice de execuţie vacante. Prin 

transfer în interesul serviciului au fost ocupate 3 funcţii publice de execuţie vacante. 
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S-a urmărit în permanenţă încadrarea cheltuielilor de personal în limitele fondului de salarii 

prevăzut prin Legea 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi 

respectarea statului de funcţii aprobat de către CNPP pentru acelaşi an. 

În luna ianuarie 2015, s-a derulat procesul de evaluare anuală a personalului cu următoarele 

rezultate: 

 Functionari publici: 

- calificativul foarte bine: 43 salariaţi; 

- calificativul bine:  0 salariaţi; 

- calificativul satisfăcător:  0 salariaţi; 

- calificativul nesatisfăcător:  0 salariaţi. 

 

 Personal contractual: 

- calificativul foarte bine: 2 salariaţi; 

- calificativul bine:  0 salariaţi; 

- calificativul satisfăcător:  2 salariaţi; 
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4. Bilete de tratament gestionate de CJP Sălaj în anul 2015 

 

Casa Naţională de Pensii Publice organizează şi administrează sistemul de trimitere la 

tratament balnear a persoanelor îndreptăţite, având la dispoziţie fondurile alocate pentru 

acest tip de prestaţii prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  

Locurile la tratament balnear se asigură astfel: 

- prin S.C. TBRCM S.A., aflată în proprietatea CNPP  

- prin contractarea cu alţi operatori economici de profil  

Biletele de tratament reprezintǎ o prestaţie recunoscută atât pentru pensionarii și asiguraţii 

sistemului public de pensii cât și pentru beneficiarii unor legi speciale. 

Potrivit legii, din numărul total de locuri stabilit, maximum 15% sunt destinate persoanelor 

care au dreptul la bilete gratuite, aceste persoane fiind beneficiare ale unor legi speciale, 

cu caracter reparatoriu, precum şi ai unor legi cu caracter special.  

Având în vedere adoptarea OUG nr. 26 din 12.06.2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărire a disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 

acte normative, pentru anul 2015, Casa Naţională de Pensii Publice nu a mai contractat 

bilete de odihna. 

Până la data de 31.12.2015 s-au înregistrat un număr de 4.431 cereri pentru acordarea 

biletelor de tratament, au fost repartizate un număr de 2.548 bilete de tratament. Față de 

acestea s-au solicitat și s-au obținut suplimentar un numar 485 bilete de tratament, 

rezultând astfel, pentru anul 2015, un număr de 3033 bilete de tratament primite.  

Dintre acestea, un număr de 544  bilete tratament au fost acordate gratuit, fiind 

repartizate, conform legii, beneficiarilor de legi speciale (veterani, pensionari I.O.V.R, 

beneficiari ai DL 118/1990, beneficiari ai Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ), precum și pensionarilor de invaliditate în cadrul 

programului de recuperare întomit de medicul expert al asigurărilor sociale. 

Gradul de valorificare a biletelor de tratament, pentru anul 2015, a fost de 99 % . 

Cele mai căutate staţiuni au fost: FELIX, 1 MAI, TĂȘNAD, BIZUȘA, COVASNA, TUȘNAD, 

SOVATA, CĂCIULATA - OLANESTI precum şi cele de pe litoral, în timpul verii. 

Biletele de tratament s-au repartizat şi afişat pentru fiecare serie, respectând criteriile 

aprobate prin Ordinul CNPP nr. 62/09.02.2015 
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Biletele de tratament nevalorificate în totalitate au fost în staţiuni precum, Stâna De Vale și 

Bazna, acestea fiind mai puțin solicitate. Pentru valorificarea biletelor, după repartizarea 

aferentă fiecărei serii, s-a procedat la comunicarea telefonică cu beneficiarii cărora li s-au 

alocat bilete, precizându-li-se stațiunea repartizată, perioada sejurului, termenul de 

ridicare a biletului și actele necesare ridicării acestuia. 

Totodată, tabelele nominale aprobate pe staţiuni şi perioade au fost afişate atât la sediul 

instituţiei cât și pe site-ul acesteia - www.cjpsalaj.ro 

 

Evoluţia privind repartizarea și valorificarea biletelor în perioada 2010 - 2015 

 

 

 

Anul 

Număr bilete de tratament   

Venituri din 

contribuţii bilete 

de tratament-lei 

 

repartizate 

valorificate 

Total 

distribuite 

din care: 

gratuit 

2010 2.936 2.573 459 655.538 

2011 3.479 2.971 495 787.467 

2012 3.216 2.875 521 766.342 

2013 3.048 2.765 554 778.785 

2014 2.738 3.291 665 923.015 

2015 2.548 3.033 544 955.837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjpsalaj.ro/
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Compartiment Accidente de Muncă și Boli Profesionale 

 

CJP Sălaj, în calitate de asigurator, este abilitată să acorde consultanță privind prevenirea 

accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, în scopul îmbunătățirii nivelului de 

securitate și sănătate a condițiilor de muncă. În acest sens s-a acordat consultanță privind 

prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la 5 agenți economici din județul 

nostru. 

În cursul anului 2015, au fost întocmite 100 tablouri de prevenire la societățile la care a 

fost acordată consultanță. 

În scopul îndeplinirii calităţii de asigurator, au fost înregistrate : 

 32 cazuri accidente cu incapacitate temporarǎ de muncǎ; 

   3 cazuri soldate cu decesul victimei; 

   1 accidente soldate cu invaliditate; 

   8 cazuri noi de boli profesionale; 

În cursul anului 2015, CJP Sălaj a acordat 1 despăgubiri de deces în valoare de 9.632 lei, 1 

compensații pentru atingerea integrității în valoare de 23.490 lei și a vizat 173 concedii 

medicale. S-a primit și trimis spre aprobare 5 dosare pentru acordarea de proteze. 

Au fost identificați 136 beneficiari de pensii de invaliditate și pensii de urmaș cauzate de 

un accident de muncă sau boală profesională a căror plată s-a efectuat conform prevedrilor 

art. 187 alin. 3,4 și 5. 

Bugetul asigurărilor sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale a înregistrat la 

31.12.2015 un excedent de 489.459 lei.  

 

Tipuri de risc 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

accidente cu incapacitate 

temporară de muncă 

35 37 37 40 17 31 32 

accidente cu deces 2 3 2 2 1 2 3 

accidente soldate cu 

invaliditate 

1 1 0 1 0 0 1 

boli profesionale 10 5 3 18 2 3 8 
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Compartiment Comunicare şi Relaţii Publice 

 

Activitatea de comunicare și relații cu publicul a avut drept scop principal  asigurarea unui 

cadru comunicaţional transparent deschis, corect, credibil şi eficient, pentru consolidarea 

încrederii populaţiei și însănătoșirea percepției publice cu privire la activitatea instituţiei 

noastre. 

Foarte importantă în cadrul instituției, este activitatea de la registratură, aici înregistrându-

se în anul 2015 un numar de 17.117 documente, reprezentând cereri de pensionare la limită 

de vârstă sau pensionare anticipată, cereri de pensionare de invaliditate, cereri de adaugare 

stagii, cereri de schimbare nume sau adresă, cereri de plată a pensiilor prin cont bancar, 

cereri de înregistrare a popririlor, cereri de ajutoare de deces, cereri de pensii comunitare, 

etc. Au fost expediate plicuri cu decizii de pensie, corespondența cu alte instituții 

internaționale, întâmpinări, somații, titluri executorii, comunicări, notificări ale 

asiguraților, contracte și declarații, în număr de 11.102 bucăți utilizând un fond total de 

64.580,69 lei doar pentru activitatea de timbrare a acestora. De menționat faptul că în 

anul 2015 s-a continuat consolidarea programului informatic de urmarire a documentelor 

astfel încât se poate face primirea și repartizarea documentelor în vederea soluționării 

acestora într-un timp mult mai scurt ce permite încadrearea în termenul de 5 zile de la data 

emiterii deciziei și până la data primirii acesteia de către destinatarul final. 

Pe langă registratura instituției există secretariatul care a înregistrat un număr de 7.493 

numere reprezentând intrări și iesiri documente în instituție, comunicările cu celelalte 

instituții etc. 

Punctul de  informare şi documentare prin care publicul are acces rapid şi facil la 

materialele informative, a fost actualizat în permanenţă cu noutăţile legislative apărute. 

Accesul publicului în instituţie este de luni - joi intre orele 8 – 16.30, vineri 8 - 14, iar 

miercuri între orele 8 - 18.30. 

Au fost acordate un numar 652 de audiențe din care o pondere  importantă o reprezintă 

cele legate de:  

- nemulțumiri neargumentate în legatură cu modul de calcul și cuantumul 

pensiilor (438 persoane),  

- nevalorificarea unor stagii de cotizare, informații cu privire la depunerea 

declarațiilor rectificate pentru agenți economici (102 persoane),  

- nevalorificarea unor venituri asigurate (38 persoane),  



                                                                                            
                                                                                                                                                                 

    30 
Casa Judeteana de Pensii Salaj    
Bdul Mihai Viteazu, nr. 85, Zalau, judetul Salaj    

   Tel.: +4 0260 622145 Fax: +4 0260 660831 
              public@cjpsalaj.ro 

   www.cjpsalaj.ro 
 

- nemulțumiri în legătură cu obligația restituirii debitelor (48 persoane), 

- nemulțumiri în legătură cu repartizarea biletelor de tratament balnear (14 

persoane). 

- alte probleme ( 12 persoane)  

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

 79 aparitii de presă ce privesc modificările legislative, apariţia 

unor noi prestaţii de asigurări sociale şi reluarea în permanenţă a informaţiilor 

în vederea familiarizării cetăţeanului cu legislaţia în domeniul de asigurări 

sociale; 

 10 apariţii televizate şi emisiuni la posturile de radio; 

 1 conferinţă de presă. 

 

Presa locală a reflectat în mod obiectiv evenimentele care au avut loc şi care au avut 

legatură cu activitatea noastră, percepţia publicului fiind pozitivă. 

Au fost instrumentate un număr de  205 petiţii structurate după cum urmează: 

  - 110  scrisori, petiţii, adresate de persoane fizice; 

  -   32 scrisori, cereri, petiţii, memorii adresate de persoane juridice ; 

                    -   63  petitii primite online. 

  

DOMENII DE INTERES 2012 2013 2014 2015 

Petiţii referitoare la pensii 153 143 157 141 

Petiţii referitoare la stagii de cotizare 20 21 16 12 

Petiţii referitoare la alte drepturi de asigurari sociale 6 6 8 11 

Petiţii referitoare la legi speciale 3 3 1 2 

Alte categorii de petiţii 390 45 56 39 

Total petiţii 572 218 238 205 

 

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

electronică,  public@cjpsalaj.ro. 

mailto:public@cjpsalaj.ro
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Site-ul www.cjpsalaj.ro a fost actualizat în permanență cu informații și noutăți legislative 

apărute. Astfel pe site-ul nostru se găsesc informații pe toate domeniile de activitate a casei 

de pensii după cum urmează:  

 Pensii; 

 Contribuții; 

 Bilete de tratament; 

 Accidente de muncă și boli profesionale; 

 Expertiză medicală; 

 Executare silita; 

 Comunicare 

 Legislatie, etc. 

Accesul liber al oricărei persoane la informaţiile de interes public prevăzute de Legea 

544/2001 s-a realizat prin : 

 pagina web a instituţiei  www.cjpsalaj.ro,  

 afişarea la sediu în punctele de informare - documentare a noilor prevederi legale, 

ce vizează activitatea instituţiei; 

 informarea permanentă a presei; 

 au fost acordate un număr mare de informaţii de interes public verbal din care au 

putut fi cuantificate 38. 

Casa Națională de Pensii Publice a dezvoltat portalul de “ Servicii publice online destinate 

cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din sistemul 

accidentelor de muncă și al bolilor profesionale”, acesta poate fi accesat prin adresa 

http://www.cnpp.ro și pune la dispoziția persoanelor publice ( fizice și juridice ) servicii 

pentru consultarea, solicitarea și obținerea on-line de informații referitoare la sistemul de 

pensii și asigurări sociale din România, precum și servicii de completare formulare prin 

Internet. 

S-a asigurat un serviciu public de calitate în sprijinul cetăţenilor prin  îndeplinirea tuturor 

obiectivelor instituţiei, având ca suport comportamentul  profesionist bazat pe respect, 

corectitudine şi amabilitate a funcţionarilor. 

http://www.cjpsalaj.ro/
http://www.cjpsalaj.ro/
http://www.cnpp.ro/


                                                                                            
                                                                                                                                                                 

    32 
Casa Judeteana de Pensii Salaj    
Bdul Mihai Viteazu, nr. 85, Zalau, judetul Salaj    

   Tel.: +4 0260 622145 Fax: +4 0260 660831 
              public@cjpsalaj.ro 

   www.cjpsalaj.ro 
 

Compartiment Juridic 

 

În cursul anului 2015, s-au aflat pe rolul instanțelor de judecată un numar de 103 litigii, din 

care s-au soluționat, până la data de 31.12.2015, un numar de 15 cauze, din care 13 

favorabile CJP, 2 nefavorabile CJP. 

Principalele teme care fac obiectul contestațiilor sunt:  

- nevalorificarea la pensie a grupelor de munca trecute în carnetele de muncă și 

adeverințe emise de angajatori;  

- codificarea eronată a unor persoane care beneficiază de pevederile Legii 

nr.189/2000 (în sistemul informatic apareau ca beneficiari ai Decretului-lege 

nr.118/1990);  

- nevalorificarea la pensie a veniturilor brute din adeverinte;  

- litigii având ca obiect: legi speciale: Legea nr.189/2000 și Legea nr.341/2004; 

-  reconstituirea activității desfășurată în grupe superioare de muncă;  

-  contestarea deciziilor medicale emise de Cabinetul de Expertiză Medicală și 

Recuparare a Capacității de Muncă Sălaj.  

În cadrul Compartimentului Juridic funcţioneză comisia de Legi speciale, cu urmatoarele 

activități: 

Aplicarea Legii 189/2000, modificată şi completată, pentru acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de către regimurile instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 

pâna la 6 martie 1945 din motive etnice 

 

  

Total solicitari 

intrate in anul 

2011 

Total solicitari 

intrate in anul 

2012 

Total solicitari 

intrate in anul 

2013 

Total solicitari 

intrate in anul 

2014 

Total solicitari 

intrate in anul 

2015 

76 67 65 48 64 
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Aplicarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea si acordarea unor drepturi persoanelor 

care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 

1950-1961 

 

Total solicitari 

intrate in anul 

2011 

Total solicitari 

intrate in anul 

2012 

Total solicitari 

intrate in anul 

2013 

Total solicitari 

intrate in anul 

2014 

Total solicitari 

intrate in anul 

2015 

22 18 16 20 18 

 

Compartimentul Juridic întocmește notele de prezentare la dosarele de pensii unde sunt 

depuse contestații potrivit dispozițiilor art.149 din Legea nr.263/2010 împotriva deciziilor de 

pensii emise de CJP Sălaj și vizează adresele de înființare a popririi în care instituția este 

terț poprit. 

De asemenea, în cadrul acestui Compartiment se desfășoară și activitatea de executare 

silită pentru recuperarea prestațiilor sociale încasate necuvenit de către anumiți beneficiari 

potrivit dispozițiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
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Compartiment Audit intern 

 

Compartimentul de audit intern are în componență un singur auditor, ce se află în 

subordinea directă a directorului executiv al CJP Sălaj, asigurându-se accesul direct şi 

raportarea activităţii la acest nivel, dar şi independenţa necesară desfăşurării activităţii de 

audit intern, în scopul unei evaluări obiective a disfuncționalităţilor constatate şi a 

formulării unor recomandări adecvate. Prin atribuţiile pe care le are, compartimentul de 

audit intern exercită o funcţie distinctă şi independentă de activităţile desfăşurate în cadrul 

instituţiei. 

Activitatea de audit intern se desfăşoară în scopul de a furniza managementului o asigurare 

rezonabilă şi obiectivă asupra functionalităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea 

riscului, a controlului intern şi a proceselor de administrare. 

Compartimentul de audit public intern, se află în directa subordine a directorului executiv al 

Casei Teritoriale de Pensii Sălaj, conform organigramei aprobate. 

Managementul Casei Teritoriale de Pensii Sălaj nu a implicat, în cursul anului 2015, auditul 

intern în exercitarea unor activităţi ce fac parte din sfera auditabilă. 

Auditorul intern a fost angajat în cursul anului 2015.  

Declarația de independență este completată de auditorul intern cu ocazia fiecărei misiuni 

de audit intern. În cursul anului 2015 nu au fost constatate probleme în urma completării 

declarațiilor. 

Sunt elaborate norme proprii privind exercitarea auditului intern, conforme cu HG nr. 

1086/2013. 

În cursul anului 2015 nu au fost constatate cazuri de încălcare a normelor de conduită etică 

a auditorului intern implementat la nivelul compartimentului. 

Procedurile operationale aferente activităţilor compartimentului de audit intern de la 

nivelul instituţiei sunt scrise, formalizate  și cunoscute. 

Auditul intern din cadrul entităţii nu a fost evaluat, în anul 2015, de către Curtea de Conturi 

a României, de către minister sau de către alte entităţi, datorită faptului că auditorul intern 

și-a început activitatea în mai 2015.  

Planificarea multianuală a activităţii compartimentului de audit intern se realizeaza pe baza 

analizei riscurilor asociate activităţilor auditabile şi cuprinde toate activităţile derulate în 

cadrul entităţii publice şi aflate în aria auditului intern. 

Planificarea activităţii compartimentului de audit intern pentru anul 2016, a fost realizată în 

luna noiembrie 2015. 
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În anul 2015 au fost realizate 2 misiuni de audit având urmatoarele obiective: 

 1. Organizarea activităţii de legislaţie, contencios şi executare silită  din CJP Sălaj 

-Sistemul de gestionare a dosarelor privind cauzele în care CTP/INEMRCM este parte ( 

inregistrare, repartizare, constituire şi urmărire); 

-reprezentarea CTP/INEMRCM în instanţele de judecată în care instituţia este parte; 

-exercitarea căilor de atac împotriva soluțiilor instanțelor de judecată ; 

-analiza cauzelor care au determinat respingerea în instanţă a dosarelor formulate; 

-avizarea pentru legalitate a documentelor CTP/INEMRCM; 

 2. Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane la Casa Județeană 

de Pensii Sălaj:  

-organizarea recrutării și selecția personalului;  

-evidenţierea prezenţei, învoirilor şi concediilor;  

-evaluarea performanței personalului; 

-pregătirea profesională continuă a personalului; 

-gestionarea dosarelor profesionale; 

Pe parcursul anului 2015 au fost realizate 3 misiuni de consiliere formalizate pentru control 

intern managerial , control financiar preventiv, inventarierea patrimoniului. 

Auditorul nu a fost implicat în derularea activităților care intră în sfera auditabilă.  

 

Casa Judeţeană de Pensii Sălaj a urmărit în permanenţă realizarea sarcinilor ce i-au revenit 

prin lege, pentru aplicarea unitară în teritoriu a legislaţiei din domeniul pensiilor şi 

asigurărilor sociale de stat şi a programului de dezvoltare economică şi socială a judeţului. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Florian Antoniu BUT 

 

 


