
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

CASEI JUDEȚENE DE PENSII 

ÎN CONDIȚII DE PANDEMIE



O analiză generală a direcțiilor de acțiune ale Casei
Județene de Pensii evidențiază faptul că, din perspectiva
acțiunilor întreprinse și a rezultatelor înregistrate,
accentul a fost pus pe:

dimensiunea desfășurării activității în condiții 
de pandemie 

și pe 

implementarea noilor apariții legislative

în condițiile administrării situației pensiilor unui număr de

76574 de pensionari .



Comparativ cu anul 2020,

numărul de beneficiari pensionari a scăzut de la:
78068 de pensionari la sfârșitul anului 2020 la
76574 de pensionari în anul 2021 (la data de 21
octombrie 2021),

dar a crescut numărul de indemnizați de la
2258 în anul 2020 la
4503 în anul 2021

Din cei 76574 de pensionari:

11073 sunt pensionari de invaliditate.



 Din care din:

 GERMANIA 798

 UNGARIA 998

 AUSTRIA 103

 CANADA      56

 SUA 46

 ITALIA        42



 Asigurarea accesului în siguranță
în instituție:

MAXIM 3 PERSOANE LA GHIȘEE ÎN  
ACELAȘI TIMP

 Stabilirea unui program de lucru cu
publicul care să eficientizeze activitatea 

DE LUNI PÂNĂ JOI ÎNTRE ORELE 9-13


 Reducerea timpului de așteptare
ANGAJAREA DE PERSONAL SUPLIMENTAR  



 Reducerea timpului de soluționare; 
ANGAGAJAREA DE PERSONAL 
SUPLIMENTAR

COLABORAREA CU LICEUL ECONOMIC 
PENTRU EFECTUAREA PRACTICII 
ELEVILOR

 Rebrand-uirea site-ului:
CREAREA UNUI SITE NOU AL INSTITUȚIEI CU 
UN NOU DESIGN ȘI completarea informațiilor 
cu noua legislație , formulare tipizate conturi 
personale



 Intensificarea activității de petiționare:

209 petiții soluționate
 Permiterea  accesului on-line: 

 106 conturi create pe portal
 Preluarea  actelor prin poștă;

 Acordarea de audiențe telefonice: 

 6 posturi telefonice pentru 

consilierea telefonică 
 ÎN FIECARE COMPARTIMENT



 DECRETUL LEGE NR. 

118/1990 modificat prin Legea 130/2020, 
respectiv Legea nr. 232/2020

 -stabilește calitatea de copil- urmaș al 
persoanelor persecutate din motive politice 

după 6 martie 1945

 6832 de beneficiari



 ORDONANȚA GUVERNULUI 

NR. 105/1999

 aprobată prin Legea nr.189/2000, modificată 
prin Legea nr. 154/2021

 stabilește calitatea de copil- urmaș al persoanelor 
persecutate din motive etnice în perioada 

6 septembrie 1940-6 martie 1945

1650 de cereri înregistrate 

pană în prezent





 78022 de dosare de pensie de 

reevaluat

 din care 

 13531 s-au reevaluat deja, 

termenul de finalizare al 

acestora fiind

 decembrie 2022



Venituri

obtinute:

2021

9 luni

din valorificarea
biletelor de tratament

848.173 lei 1726
valorificate

din contributii
contracte pe
Legea 263/2010

705.353 lei
55 contracte

din contributii
contracte pe
Legea 186/2016

452.533 lei 23 contracte

din recuperari debite 6586 lei Din pensii și
bilete





 Începand cu 1 octombrie au fost angajate 16

persoane pe baza de concurs desfășurat la nivel

national pe o perioadă determinată, respectiv

până în 31.12.2022, cu obiectul de activitate:

evaluarea dosarelor de pensii, care este

prioritară la nivelul institutiei.

 Odată finalizată această etapă, se va trece la

recalcularea pensiilor, potrivit noii legi a pensiilor

cu aplicabilitate

 1 septembrie 2023.



Toate aspectele anterior prezentate 
reprezintă o expunere sintetică a 
principalelor activități și apariții 

legislative relevante pe parcursul 
anului 2021.

Vă mulţumim pentru 

atenţia acordată! 


