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ScurtScurt istoricistoric
• Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare funcţionează 

în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice 
Bucureşti, fiind investită cu personalitate juridică 
în baza prevederilor Legii nr. 19/2000, privind 
sistemul  public  de  pensii  şi  alte drepturi de 
asigurări sociale, cu completările şi modificările 
ulterioare  şi   ale prevederilor   Hotărârii 
Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea 
statutului  Casei Naţionale de Pensii Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, funcţionând 
ca instituţie distinctă începând cu 01.04.2001.



MisiuneMisiune

PotrivitPotrivit statutuluistatutului aprobataprobat prinprin HotHotărâreaărârea
GuvernuluiGuvernului nrnr.. 118118//0606..0303..20122012,, CasaCasa
JudeţeanăJudeţeană dede PensiiPensii SatuSatu MareMare areare misiuneamisiunea
dede aa administraadministra sistemulsistemul publicpublic dede pensiipensii şişi
sistemulsistemul dede asigurareasigurare pentrupentru accidenteaccidente dede
muncămuncă şişi boliboli profesionale,profesionale, dede aa acordaacorda
persoanelorpersoanelor asigurateasigurate pensiipensii şişi altealte prestaţiiprestaţii
sociale,sociale, precumprecum şişi dede aa asiguraasigura
beneficiarilorbeneficiarilor săisăi serviciiservicii publicepublice bazatebazate pepe
transparenţa,transparenţa, legalitatelegalitate şişi eficienţăeficienţă..



StrategieStrategie
CaCa strategie,strategie, CasaCasa JudeţeanJudeţeanăă dede PensiiPensii urmăreşteurmăreşte::

•• creştereacreşterea veniturilorveniturilor lala bugetulbugetul asigurărilorasigurărilor socialesociale dede statstat;;
•• optimizareaoptimizarea cheltuielilorcheltuielilor;;
•• actualizareaactualizarea sistemuluisistemului informaticinformatic integratintegrat (date,(date, aplicaţii,aplicaţii,

comunicare)comunicare);;
•• acordareaacordarea corectăcorectă şişi lala timptimp aa prestaţiilorprestaţiilor;;
•• reducereareducerea timpuluitimpului mediumediu dede soluţionaresoluţionare aa cererilorcererilor;;
•• îmbunătăţireaîmbunătăţirea relaţiilorrelaţiilor cucu publiculpublicul şişi aa comunicăriicomunicării cucu

beneficiariibeneficiarii (persoane(persoane fizicefizice şişi persoanepersoane juridice)juridice);;
•• dezvoltareadezvoltarea comunicăriicomunicării cucu massmass--mediamedia şişi cucu instituţiileinstituţiile

publicepublice localelocale înîn vedereavederea asigurăriiasigurării uneiunei imaginiimagini corectecorecte aa
CaseiCasei JudeţeneJudeţene dede PensiiPensii înîn ceeaceea cece priveştepriveşte rolulrolul şişi
atribuţiileatribuţiile acesteiaacesteia..



Cele mai importante aCele mai importante activitățictivități desfăşuratedesfăşurate
de C.J.P. Satu Mare suntde C.J.P. Satu Mare sunt::

11.. StabilireaStabilirea şişi plataplata pensiilorpensiilor;;

2.2. AsigurareaAsigurarea înîn sistemulsistemul
public de public de pensiipensii; ; 

33.. AcordareaAcordarea altoraltor drepturidrepturi dede
asigurăriasigurări socialesociale..



1.1.Stabilirea şi plata pensiilorStabilirea şi plata pensiilor
•• ActivitateaActivitatea dede bazăbază aa CJPCJP sese axeazăaxează pepe stabilireastabilirea şişi plataplata

ppensiensiei,ei, carecare reprezintăreprezintă ceacea maimai importantăimportantă prestaţieprestaţie dede
asigurăriasigurări socialesociale acordatăacordată înîn sistemulsistemul publicpublic dede pensiipensii,,
reprezentândreprezentând unun venitvenit dede înlocuireînlocuire înîn cazulcazul asigurăriiasigurării
împotrivaîmpotriva următoarelorurmătoarelor riscuririscuri::

-- bătrâneţebătrâneţe;;
-- pierdereapierderea totalătotală sausau parţialăparţială aa capacităţiicapacităţii dede muncămuncă;;
-- decesdeces..

ÎnÎn prezentprezent CasaCasa JudeţeanăJudeţeană dede PensiiPensii areare înregistraţiînregistraţi unun numărnumăr
dede 8017380173 dede pensionaripensionari,, administrândadministrând unun numărnumăr dede 8709787097
dede dosaredosare dede pensiepensie dindin carecare 1565615656 suntsunt dosaredosare dede pensiepensie
dede invaliditateinvaliditate..

DE DE STATSTAT C.A.P.C.A.P. TOTALTOTAL
DOSAREDOSARE 81.29381.293 5.8045.804 8709787097



Referitor la activitatea de 
STABILIRE A DREPTURILOR

• 3597 de cereri privind stabilirea drepturilor
de pensie

• 3342 de cereri privind modificările
drepturilor de pensie
(recalcularea drepturilor de pensie prin adăugarea de sporuri, a
perioadelor lucrate în grupă de muncă, a stagiilor realizate după data
pensionării pe baza actelor depuse în completare la dosarul de pensie)

• 1671 de transformări din oficiu în pensie de limită
de vârstă din pensie de invaliditate, pensie anticipată sau anticipată
parţială

în anul 2017 s-au soluţionat:



Categoriile de pensie sunt :Categoriile de pensie sunt :
•• Pensia pentru limitPensia pentru limităă de vârstăde vârstă

•• Pensia anticipatăPensia anticipată

•• Pensia anticipată parțialăPensia anticipată parțială

•• Pensia de invaliditatePensia de invaliditate

•• Pensia de urmașPensia de urmaș



••25522552 de persoane au intrat în pensie de 
limită de vârstă
••13581358 de persoane au intrat în pensie de 
invaliditate

••112112 persoane persoane au intrat în pensie  
anticipată
••364364 de persoane  au intrat în pensie  
anticipată parţială
••482482 de persoane au intrat în pensie  de 
urmaş.

Precizăm faptul că în cursul anului 2017 Precizăm faptul că în cursul anului 2017 
un număr de :un număr de :



•• 18471847 de cereri privind stabilirea drepturilor
de pensie;

•• 16061606 cereri privind modificările drepturilor
de pensie
(recalcularea drepturilor de pensie prin adăugarea de sporuri, a
perioadelor lucrate în grupă de muncă, a stagiilor realizate după data
pensionării pe baza actelor depuse în completare la dosarul de pensie);

•• 11671167 transformări din oficiu în pensie de limită de
vârstă din pensie de invaliditate, pensie anticipată sau anticipată
parţială.

ÎnÎn acestacest an, an, pepe perioadaperioada ianuarieianuarie ––maimai
2018, 2018, avemavem dejadeja soluţionatesoluţionate un un numărnumăr
de:de:



•• DinDin totalultotalul dede 8017380173 dede pensionaripensionari::
unun numărnumăr dede 16431643 dede persoanepersoane auau
domiciliuldomiciliul înîn străinătatestrăinătate..

•• RomâniiRomânii carecare auau muncitmuncit cucu formeforme legalelegale
întrîntr--unun statstat alal UniuniiUniunii EuropeneEuropene (UE)(UE) şişi
ElveţiaElveţia potpot beneficiabeneficia dede pensiepensie înîn modmod
similarsimilar cetăţenilorcetăţenilor aceluiacelui statstat.. DinDin fiecarefiecare
statstat alal UEUE șiși ElvețiaElveția înîn carecare oo persoanăpersoană aa
lucratlucrat,, sese poatepoate obțineobține oo pensiepensie..



Referitor la activitatea Referitor la activitatea 
privitoare la pensiile privitoare la pensiile 
comunitare precizcomunitare precizăăm m 

faptul cfaptul căă îîn : n : 

Anul Anul 20172017 ianuarie ianuarie -- mai 2018mai 2018

SS--au emis:au emis:

RRăăspunsuri la solicitspunsuri la solicităările rile 
statelor membre statelor membre 

953953 380380

Decizii de pensiDecizii de pensiii
comunitarcomunitaree 460460 206206



Defalcat pe Defalcat pe ţăţări situari situaţţia se prezintia se prezintăă astfel :astfel :
Decizii de pensie comunitarăDecizii de pensie comunitară

20172017

AUSTRIAAUSTRIA 2929

BELGIABELGIA 22

ELVETIAELVETIA 11

CEHIACEHIA 11

GERMANIAGERMANIA 193193

SPANIASPANIA 1515

FRANTAFRANTA 33

UNGARIAUNGARIA 198198

ITALIAITALIA 66

NORVEGIANORVEGIA 11

PORTUGALIAPORTUGALIA 1010

SUEDIASUEDIA 11

TotalTotal 460460

Decizii de pensie comunitarăDecizii de pensie comunitară
ianuarie ianuarie ––mai mai 20182018

AUSTRIAAUSTRIA 1818

BELGIABELGIA 22

GERMANIAGERMANIA 8282

DANEMARCADANEMARCA 11

SPANIASPANIA 33

FRANŢAFRANŢA 11

ITALIAITALIA 44

UNGARIAUNGARIA 8888

PORTUGALIAPORTUGALIA 66

MAREA BRITANIEMAREA BRITANIE 11

TotalTotal 206206



2. 2. Asigurarea în sistemul public Asigurarea în sistemul public 
de pensiide pensii
• În sistemul public de pensii asigurarea este obligatorie, prin

efectul legii, pentru anumite categorii de persoane şi
facultativă pentru persoanele care doresc să-şi completeze
venitul asigurat sau să realizeze stagiu de cotizare.

• Există două tipuri de contracte de asigurare socială care se pot
încheia cu Casa Judeţeană de Pensii:

• 1 . Un tip de contract de asigurare socială (reglementat
de Legea nr. 263/2010) se poate încheia de persoanele care doresc
să-şi suplimenteze veniturile care vor constitui baza de calcul la
stabilirea pensiei. Aceste persoane pot să încheie un contract de
asigurare cu Casa Judeţeană de Pensii.

• 2. Un alt tip de contract de asigurare socială (reglementat
de Legea nr. 186/2016), este cel care se referă la plata retroactivă (pe
maxim 5 ani de la data încheierii contractului) a contribuţiei şi se poate
încheia doar până la sfârşitul acestui an.



1.Contracte de asigurare 1.Contracte de asigurare 
socială încheiate pesocială încheiate pe
Legea nr. 263/2010Legea nr. 263/2010

2.2. Contracte de asigurare Contracte de asigurare 
socială încheiate pe socială încheiate pe 
Legea nr. 186/2016Legea nr. 186/2016

În anul 2017
ss--au încheiat un număr deau încheiat un număr de

621 de contracte de contracte 
de acest tipde acest tip

În intervalul
ianuarie-mai 2018, 

ss--au au încheiat un număr deîncheiat un număr de
41 de   contractede   contracte

În anul 2017
ss--au încheiat un număr deau încheiat un număr de

329 de contracte de contracte 
de acest tipde acest tip

În intervalul
ianuarie-mai 2018, 

ss--auau încheiat un număr deîncheiat un număr de
53 de   contractede   contracte



3. 3. AcordareaAcordarea altoraltor drepturidrepturi
de de asigurăriasigurări socialesociale
•• BILETE DE TRATAMENT  BILETE DE TRATAMENT  

20172017 ianuarie ianuarie -- mai 2018mai 2018
au fost distribuiteau fost distribuite

3542 3542 
bilete de bilete de tratament,    tratament,    

veniturile obtinute din valorificarea veniturile obtinute din valorificarea 
acestora fiind de acestora fiind de 1.338.4301.338.430 leilei

au fost distribuiteau fost distribuite
567567

bilete de bilete de tratament,    tratament,    
veniturile obtinute din valorificarea veniturile obtinute din valorificarea 

acestora fiind de acestora fiind de 245.851245.851 leilei

•• AJUTOARE DE DECESAJUTOARE DE DECES
20172017 ianuarie ianuarie -- mai 2018mai 2018

pentru pensionari /membrii de familie: pentru pensionari /membrii de familie: 
36923692

pentru pensionari /membrii de pentru pensionari /membrii de 
familie:familie:16851685

din care, pentru salariadin care, pentru salariaţţi: i: 
9898



Venituri Venituri 
obobţţinute:inute:

20172017 ianuarie ianuarie -- mai 2018mai 2018

din valorificarea din valorificarea 
biletelor de tratamentbiletelor de tratament

1.338.430 lei1.338.430 lei 245.851 lei245.851 lei

din contributii din contributii 
contracte pecontracte pe
Legea 263/2010Legea 263/2010

2.508.798 lei2.508.798 lei 1.102.361,47 lei1.102.361,47 lei

din contributii din contributii 
contracte pecontracte pe
Legea 186/2016Legea 186/2016

1.604.803 lei1.604.803 lei 138.047 lei138.047 lei

din recuperdin recuperăări debiteri debite 316.684,27 lei316.684,27 lei 114.302 lei114.302 lei



NoutNoutăţi legislative apărute ăţi legislative apărute 
în anii 2017 în anii 2017 -- 20182018

ÎÎnn domeniuldomeniul organizorganizăăriirii șiși funcționăriifuncționării::
••PrinPrin HH..GG.. nrnr.. 4444//20182018 ss--aa modificatmodificat StatutulStatutul CaseiCasei
NaționaleNaționale dede PensiiPensii Publice,Publice, aprobataprobat prinprin HH..GG.. nrnr..
118118//20122012..

ÎnÎn domeniuldomeniul pensiilorpensiilor::
••PrinPrin LegeaLegea nrnr.. 11//20172017 ss--auau eliminateliminat tarifeletarifele șiși
comisioanelecomisioanele carecare erauerau perceputepercepute dede CNPPCNPP șiși caselecasele
teritorialeteritoriale dede pensiipensii pentrupentru operaţiunioperaţiuni carecare nunu erauerau
legatelegate dede stabilireastabilirea şişi dede plataplata pensiilorpensiilor şişi aa altoraltor
drepturidrepturi dede asigurăriasigurări socialesociale;;



Legea nr. 7/2017 a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2017

Legea nr. 3/2018 a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2018

Câștigul salarial mediu brut – 3.131 lei Câștigul salarial mediu brut – 4.162 lei

Ajutorul de deces în cazul unui asigurat 
sau pensionar – 3.131 lei

Ajutorul de deces în cazul unui asigurat 
sau pensionar – 4.162 lei

Ajutorul de deces în cazul unui membru 
de familie al asiguratului sau al 
pensionarului – 1.566 lei

Ajutorul de deces în cazul unui membru 
de familie al asiguratului sau al 
pensionarului – 2.081 lei

Indicele de corecție – 1,14 menținut prin 
Legea nr. 160/2017 la această valoare 
până la data de 31.12.2017

Indicele de corecție – 1,15



•• PrinPrin OO..UU..GG.. nrnr.. 22//20172017 începândîncepând cucu datadata dede 11 iulieiulie
20172017 aa crescutcrescut valoareavaloarea punctuluipunctului dede pensiepensie dede lala
991717,,55 leilei lala 10001000 lei,lei, urmândurmând caca lala datadata dede 11 iulieiulie
20182018 valoareavaloarea punctuluipunctului dede pensiepensie săsă ajungăajungă lala
11001100 lei,lei, potrivitpotrivit OO..UU..GG.. nrnr.. 8282//20172017;;

•• CaCa urmareurmare aa modificăriimodificării valoriivalorii punctuluipunctului dede pensie,pensie,
începândîncepând cucu datadata dede 11 iulieiulie 20172017 aa crescutcrescut
indemnizațiaindemnizația dede însoțitorînsoțitor dede lala 734734 leilei lala 800800 lei,lei,
urmândurmând caca lala datadata dede 11 iulieiulie 20182018 indemnizațiaindemnizația dede
însoțitorînsoțitor săsă ajungăajungă lala 880880 leilei;;

•• TotTot înîn temeiultemeiul OO..UU..GG.. nrnr.. 22//20172017 începândîncepând cucu datadata
dede 11 martiemartie 20172017,, nivelulnivelul indemnizațieiindemnizației socialesociale
pentrupentru pensionaripensionari esteeste dede 520520 lei,lei, urmândurmând caca lala
datadata dede 11 iulieiulie 20182018 săsă ajungăajungă lala 640640 lei,lei, potrivitpotrivit
OO..UU..GG.. nrnr.. 8282//20172017;;



•• ÎncepândÎncepând cucu 11 februariefebruarie 20172017,, venitulvenitul impozabilimpozabil
lunarlunar dindin pensiipensii ss--aa stabilitstabilit prinprin deducereadeducerea dindin
venitulvenitul dindin pensiepensie aa sumeisumei neimpozabileneimpozabile lunarelunare dede
20002000 dede lei,lei, faţăfaţă dede 11001100 dede lei,lei, câtcât aa fostfost pânăpână lala
11 februariefebruarie 20172017;;

•• PrinPrin LegeaLegea nrnr.. 144144//20172017 ss--aa modificatmodificat alinalin.. 55 alal artart..
6565 dindin LegeaLegea nrnr.. 263263//20102010 înîn sensulsensul extinderiiextinderii
zonelorzonelor considerateconsiderate dede legelege caca fiindfiind afectateafectate dede
poluarepoluare remanentăremanentă..

•• PrinPrin LegeaLegea nrnr.. 216216//20172017 ss--aa completatcompletat artart.. 6565 dindin
LegeaLegea nrnr.. 263263//20102010 înîn sensulsensul legiferăriilegiferării posibilitățiiposibilității
recalculării,recalculării, lala cerere,cerere, aa pensiilorpensiilor anticipateanticipate parțialparțial
aleale cărorcăror drepturidrepturi ss--auau deschisdeschis înîn perioadaperioada
0101..0101..20112011 –– 1616..0707..20162016..



•• PrinPrin LegeaLegea nrnr.. 217217//20172017 ss--auau modificatmodificat dispozițiiledispozițiile
dindin LegeaLegea nrnr.. 263263//20102010 privitoareprivitoare lala cauzelecauzele dede
suspendaresuspendare șiși reluarereluare aa plățiiplății pensiei,pensiei, precumprecum șiși
regimulregimul incompatibilitățilorincompatibilităților;;

•• PrinPrin OO..UU..GG.. nrnr.. 103103//20172017,, cucu corecțiilecorecțiile aduseaduse dede
OO..UU..GG.. nrnr.. 116116//20172017 șiși prinprin OO..UU..GG.. nrnr.. 1818//20182018 ss--
auau adusadus ampleample modificărimodificări aleale LegiiLegii nrnr.. 263263//20102010;;

 ÎnÎn domeniuldomeniul altoraltor drepturidrepturi acordateacordate înîn bazabaza unorunor
legilegi specialespeciale::

•• PrinPrin LegeaLegea nrnr.. 126126//20172017 ss--aa modificatmodificat OO..GG.. nnrr..
105105//19991999 înîn sensulsensul majorăriimajorării indemnizațiilorindemnizațiilor
acordateacordate persoanelorpersoanelor persecutatepersecutate dede cătrecătre
regimurileregimurile instaurateinstaurate înîn RomâniaRomânia cucu începereîncepere dede lala
0606..0909..19401940 pânăpână lala 0606..0303..19451945 dindin motivemotive etniceetnice..



 ÎnÎn domeniuldomeniul contractelorcontractelor dede asigurareasigurare::
•• PrinPrin OrdinulOrdinul nrnr.. 489489//20182018 ss--aa aprobataprobat modelulmodelul

contractuluicontractului dede asigurareasigurare socialăsocială șiși alal actuluiactului
adiționaladițional lala acesta,acesta, utilizateutilizate înîn sistemulsistemul publicpublic;;

•• PrinPrin OO..UU..GG.. nrnr.. 3232//20172017 aprobatăaprobată prinprin LegeaLegea nrnr..
238238//20172017 ss--aa modificatmodificat LegeaLegea nrnr.. 186186//20162016 privindprivind
uneleunele măsurimăsuri înîn domeniuldomeniul asigurăriiasigurării unorunor categoriicategorii dede
persoanepersoane înîn sistemulsistemul publicpublic dede pensiipensii înîn sensulsensul
prelungiriiprelungirii aplicăriiaplicării legiilegii pânăpână lala 3131..1212..20182018..
 InIn domeniuldomeniul prestațiilorprestațiilor subsub formaforma biletelorbiletelor dede

tratamenttratament balnearbalnear ss--aa emisemis::
•• HH..GG.. nrnr.. 8282//20172017 privindprivind acordareaacordarea prestațiilorprestațiilor subsub

formaforma biletelorbiletelor dede tratamenttratament balnear,balnear, pentrupentru anulanul
20172017,, prinprin sistemulsistemul organizatorganizat șiși administratadministrat dede
CNPPCNPP;;

•• HH..GG.. nnrr.. 3939//20182018 privindprivind acordareaacordarea prestațiilorprestațiilor subsub
formaforma biletelorbiletelor dede tratamenttratament balnear,balnear, pentrupentru anulanul
20182018,, prinprin sistemulsistemul organizatorganizat șiși administratadministrat dede CNPPCNPP..



• În anul 2017 Compartimentul Juridic a 
instrumentat 652 de litigii, a emis 848 de 
avize de legalitate și 415 acte de executare 
silită.

• În perioada 01.01.2018 - 31.05.2018, 
Compartimentul Juridic a instrumentat 458 
de litigii, a emis 384 de avize de legalitate și 
147 de adrese în vederea reținerii sumelor 
încasate necuvenit din pensii.



• În anul 2017 s-au expertizat un număr de 
17500 de persoane 

care s-au adresat Comisiei de Expertiză
Medicală din cadrul Casei Judeţene de
Pensii, în vederea stabilirii capacităţii de
muncă şi a încadrării într-un grad de
invaliditate, dacă este cazul.

• În perioada ianuarie-mai a anului 2018
s-au expertizat un număr de

6761 de persoane.



În ceea ce priveşte întărirea capacităţii
instituţionale, Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare
a manifestat transparenţă în relaţia cu Instituţia
Prefectului şi Casa Naţională de Pensii prin:

20172017 ianuarie ianuarie -- mai 2018mai 2018

•comunicări
statistice
periodice

66 de raportări 21 de raportări

•prezentări de 
cazuri Comisiei 
Centrale de 
Contestaţii

417 note  de 
prezentare ale 
dosarelor de 
pensie

69 note  de 
prezentare ale 
dosarelor de pensie



Referitor la anul 2018 
se urmăreşte:

•• Aplicarea modificărilor legislative în domeniul pensiilor.Aplicarea modificărilor legislative în domeniul pensiilor.
•• Îmbunătăţirea gradului de soluţionare a cererilor de Îmbunătăţirea gradului de soluţionare a cererilor de 

stabilire a drepturilor de pensie înregistrate, a cererilor de stabilire a drepturilor de pensie înregistrate, a cererilor de 
modificarea a drepturilor de pensie, respectiv a modificarea a drepturilor de pensie, respectiv a 
transformărilor din oficiu. transformărilor din oficiu. 

•• Crearea premiselor pentru valorificarea biletelor de Crearea premiselor pentru valorificarea biletelor de 
tratament.tratament.

•• Urmărirea aplicării stricte a legislaţiei în domeniul pensiilor Urmărirea aplicării stricte a legislaţiei în domeniul pensiilor 
europene şi facilitarea schimbului rapid de date între Casa europene şi facilitarea schimbului rapid de date între Casa 
Judeţeană de Pensii şi organismele europene din domeniul Judeţeană de Pensii şi organismele europene din domeniul 
pensiilor. pensiilor. 

•• Creşterea Creşterea veniturilor la Bugetul Asigurărilor Sociale.veniturilor la Bugetul Asigurărilor Sociale.



CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII

Vă mulţumim 
pentru atenţia 

acordată !


