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1. MISIUNEA CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE ŞI OBIECTIVELE STABILITE
PENTRU ANUL 2017

Potrivit Statutului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/06.03.2012, Casa Naţională de Pensii
Publice (CNPP) are misiunea de a administra sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, de a acorda persoanelor asigurate pensii și alte
prestații de asigurări sociale, precum și de a asigura beneficiarilor săi servicii publice bazate pe
transparenţă, legalitate şi eficienţă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor în domeniu ale
Ministerului Muncii şi Jusţiţiei Sociale (MMJS).
În subordinea instituţiei se află 42 de case teritoriale de pensii (CTP), respectiv 41 de case judeţene
de pensii (CJP) și Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti (CPMB), precum şi Institutul Naţional de
Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (INEMRCM).
CNPP este acţionar unic al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii
de Muncă (SC „TBRCM” SA).
CNPP asigură în principal:
 stabilirea și plata prestațiilor de asigurări sociale (pensii și alte drepturi prevăzute în baza
unor legi speciale-pensii de serviciu, indemnizații, pensii sociale, ajutor de deces, etc.);
 organizarea activității de evidenţă a asiguraţilor în sistemul public de pensii;
 virarea contribuţiilor pentru sistemul pensiilor obligatorii administrate privat (Pilonul II);
 administrarea sistemul de asigurare la risc şi accidente de muncă şi boli profesionale,
precum și activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;
 implementarea prevederilor legislației europene și internaționale în materie de pensii,
legislație aplicabilă și accidente de muncă și boli profesionale.
Pentru îndeplinirea misiunii sale, CNPP a stabilit pentru anul 2017 următoarele direcții
strategice/obiective prioritare:
Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial în interesul
cetăţenilor:
 Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii și a imaginii instituției.
 Formarea profesională continuă a funcționarilor publici.
 Eficientizarea activității de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.
 Eficientizarea modului de comunicare dintre institut și serviciile teritoriale de expertiză
medicală a capacității de muncă.
 Dezvoltarea unui sistem eficient și transparent de asigurare la accidente de muncă şi boli
profesionale.
 Promovarea imaginii instituției în străinătate şi consolidarea cooperării cu instituţiile
corespondente din alte state, în domeniul propriu de activitate.
Simplificare operațională:
 Îmbunătățirea gestiunii documentelor în CNPP și instituțiile sale subordonate.
 Implementarea unui sistem informatic integrat care să asigure furnizarea de servicii publice
electronice contribuabililor și beneficiarilor din sistemul public de pensii.
 Asigurarea infrastructurii de comunicații și securitatea bazelor de date.
Îmbunătățirea cadrului legal:
 Modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
 Modificarea HG nr. 257/2011 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 Modificarea HG nr.118/2012 privind aprobarea Statutului CNPP.
 Implementarea, în domeniul propriu de competenţă, a regulamentelor europene de coordonare a
sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 și nr. 987/2009, precum și a acordurilor bilaterale
de securitate socială, la nivelul CNPP și CTP.
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 Informarea, în domeniul propriu de competenţă, a persoanelor interesate cu privire la drepturile
şi obligaţiile ce le revin, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de
securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială.
 Eficientizarea colaborării cu instituțiile corespondente din alte state, cu care se aplică
instrumente juridice supranaționale/internaționale de securitate socială, în domeniul pensiilor
internaționale.
 Participarea la elaborarea cadrului legislativ şi procedural de aplicare a dispoziţiilor
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială.
 Îndeplinirea rolului de punct național de contact în materie de fraudă și de erori, în aplicarea
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială.
 Clarificarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de soluţionare a problematicii specifice,
conform prevederilor Legii nr. 263/2010 și a legilor cu caracter special, în baza cărora casele
teritoriale de pensii stabilesc drepturi.
 Elaborarea Statutului lucrătorului în domeniul pensiilor.
 Elaborarea Statutului medicului expert în domeniul asigurărilor sociale.
Prevenirea riscurilor și cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire și plată a pensiilor:
 Analiza rezultatelor tuturor controalelor efectuate, a controalelor tematice realizate conform
programului aprobat de către Preşedintele CNPP, precum și a celorlalte controale dispuse.
 Asigurarea confidenţialităţii datelor personale ale pensionarilor, cu ocazia transmiterii
documentelor de plată.
 Eficientizarea activităților desfășurate în cadrul CNPP și CTP.
 Monitorizarea implementării sistemului de control intern managerial, la nivelul CNPP și CTP.
 Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate ,precum și a cazurilor de posibile neconcordanţe
identificate la plata în sistem centralizat a drepturilor de asigurări sociale.
 Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declarațiilor nominale de
către angajatori.
Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului public de pensii și sistemului de asigurare la
accidente de muncă și boli profesionale:
 Asigurarea dotărilor necesare desfășurării activității CNPP și CTP, în condiții de eficiență și
siguranță.
 Asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului public de pensii și a sistemului de
asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.
 Înlăturarea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi a României.
 Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul CNPP, prin promovarea acțiunilor în instanțele
de judecată.
 Acordarea certificatelor de stagiu de cotizare.
2. PRINCIPALELE OBIECTIVE REALIZATE ŞI PERFORMANŢELE OBŢINUTE ÎN
ANUL 2017
2.1 În domeniul îndrumării metodologice privind pensiile din sistemul unitar de pensii
publice și alte drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special
Elaborare Convenţii şi acte adiţionale:
 Convenţie încheiată între MMJS/CNPP și SC Metrorex SA, privind transportul cu metroul
pentru categoriile de beneficiari ai unor legi cu caracter special.
 3 acte adiţionale privind prelungirea termenului de aplicare a Convenţiei privind transportul pe
calea ferată cu: SC Regiotrans SRL, SC Interregional Călători SRL şi SC Transferoviar SRL,
pentru categoriile de beneficiari ai unor legi cu caracter special.
 Participare la încheierea unui protocol între CNPP și Casele Sectoriale de Pensii, privind
aplicarea prevederilor Legii nr. 49/1991 cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.
44/1994 republicată.
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Participare la elaborarea de proiecte de acte normative:
 Participare la elaborarea proiectului de Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului,
modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (formularul D 112).
 Participare la elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind informaţiile referitoare la
cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din pensii pentru care
această contribuţie se suportă de la bugetul de stat.
 Participare la elaborarea proiectului de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul asigurărilor sociale şi a celui privind unele măsuri bugetare şi
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (OUG nr.
103/2017 şi OUG nr. 116/2017), în vederea punerii în acord cu Codul fiscal și cu Legea nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat.
 Participare la elaborarea proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului
preşedintelui Curţii de Conturi a României şi al preşedintelui CNPP nr. 285/138/2016 privind
aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 94/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată
prin Legea nr. 7/2016 (Ordinul nr. 983/960/2017).
Îndrumare metodologică în domeniul pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale şi
acordarea asistenţei de specialitate caselor teritoriale de pensii:
S-au elaborat 74 de norme tehnice care au vizat în principal, aplicarea unitară de către personalul
CTP a prevederilor Legii nr. 263/2010, Legii nr. 155/2016, Legii nr. 192/2015, Legii nr. 160/2017,
Legii nr. 144/2017, Legii nr. 217/2017, Legii nr. 2/2017, Legii nr. 7/2017, OUG nr. 2/2017, OUG
nr. 3/2017, OUG nr. 32/2017, Legii nr. 238/2017, Decretului – Lege nr. 118/1990, OG nr. 105/1999,
Legii nr. 341/2004, Legii nr. 109/2005, Legii nr. 8/2006, Legii nr. 83/2015, Legii nr. 216/2015,
OUG nr. 5/2016, Legii nr. 227/2015, OUG nr. 99/2016, HG nr. 871/2016, Legii nr. 186/2016, OUG
nr. 92/2016, și OUG nr. 59/2017, în care au fost formulate precizări pentru:
 aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării
unor categorii de persoane în sistemul public de pensii;
 aplicarea prevederilor OUG nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016;
 aplicarea prevederilor Legii nr. 238/2017 pentru aprobarea OUG nr. 32/2017 pentru
modificarea Legii nr. 186/2016;
 stabilirea zilelor de 23 ianuarie 2017, 2 iunie 2017 şi 14 august 2017, ca zile nelucrătoare;
 aplicarea art. 160 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru luna februarie 2017, în cazul veniturilor din pensii;
 depunerea declaraţiilor lunare privind obligaţiile de plată în cazul veniturilor din pensii;
 aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
 valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat, nivelul minim şi maxim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială
şi plafonul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din pensii (pentru
luna februarie 2017);
 aplicarea art. 2 din OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea
şi completarea unor acte normative, aplicarea art. I pct. 10 – 19 şi a art. III alin.(3) din OUG nr.
3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 şi aplicarea Legii nr. 2/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii;
 acordarea pensiei de urmaș în cazul rezidențiatului;
 recunoașterea ca stagiu de cotizare a perioadelor realizate la CASCOM;
 recunoașterea ca stagiu de cotizare a perioadelor de remizier;
 recalcularea pensiilor în baza Legii nr. 223/2015;
 recalcularea pensiilor în baza art. 58 și 59 din Legea nr. 263/2010;
 nivelul pensiei medii din sistemul public de pensii, pentru anul 2016, pentru aplicarea Legii nr.
109/2005;
 acordarea pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 145/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi;
 acordarea ajutorului anual prevăzut de Legea nr. 44/1994;
 actualizarea pensiilor de serviciu;
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 aplicarea prevederilor Legii nr. 173/2016 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu
mai au cetăţenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România
cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
 aplicarea prevederilor art. 41 din Legea nr. 252/2016, prin care se modifică Legea nr. 341/2004,
cu modificările și completările ulterioare;
 acordarea ajutorului de deces în temeiul Legii nr. 263/2010, modificată și completată prin OUG
nr. 103/2017;
 aprobarea formularelor de decizii privind acordarea pensiilor de serviciu prevăzute de Legea nr.
94/1992 cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 7/2016 și Legea nr. 145/2017
(Ordinul Președintelui CNPP nr. 1007/2017);
 aprobarea formularelor de decizii privind acordarea pensiilor de serviciu ca urmare a aplicării
OUG nr. 59/2017 (Ordinele Preşedintelui CNPP nr. 1184/2017, nr. 1185/2017, nr. 1186/2017 și
nr. 1187/2017).
Au fost formulate puncte de vedere pentru:
 100 de propuneri legislative iniţiate de alte ministere;
 33 de interpelări şi întrebări adresate ministrului MMJS;
 2.792 de întrebări formulate de persoane fizice, juridice şi alte direcţii din cadrul CNPP:

Domeniu
Pensii
Condiţii de muncă
Legi speciale
Obligaţii de asigurări sociale
Total

Case
teritoriale
de pensii
210
240
159
44
653

Persoane
fizice şi
juridice
621
642
442
108
1813

Direcţii
CNPP

Întrebări
portal CNPP

Total

50
91
44
28
213

82
5
10
16
113

963
978
655
196
2792

Participarea la întâlniri, seminarii și grupuri de lucru, cu:
 Reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în vederea discutării
proiectului de Ordin comun al Preşedintelui CNPP şi al Preşedintelui CNAS pentru stabilirea
obligaţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în cazul pensionarilor
sistemului public de pensii din România cu reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui
stat.
 Reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, CNAS, MMJS şi ai Caselor Sectoriale de Pensii, pentru
elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind informaţiile referitoare la cuantumul
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din pensii pentru care această
contribuţie se suportă de la bugetul de stat.
 Reprezentanți ai Curții de Conturi a României, în vederea elaborării normelor de aplicare ale
Legii nr. 145/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi.
 Reprezentanți ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea clarificării unor aspecte legate de
aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.
 Reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Romi, MMJS, Institutului Național pentru studierea
holocaustului, Ministerului Fondurilor Europene, etc., pentru elaborarea proiectului pentru
completarea HG nr. 127/2002.
 Reprezentanți ai SC TRANSFEROVIAR SA, în vederea încheierii convenției de transport
persoane.
 Reprezentanți ai Ministerului Transportului și ai SNCFR, în vederea clarificării unor probleme
privind decontarea călătoriilor pe calea ferată.
 Reprezentanţii ai ANAF, ai Ministerului Sănătății și ai Ministerului Finanțelor Publice, referitor
la modificările aduse Codului fiscal.
 Reprezentanţi ai CTP, în vederea modificării Legii nr. 263/2010 și elaborarea proiectului noii
legi a pensiilor.
 Specialiști ai Caselor Sectoriale de Pensii, în vederea finalizării protocolului privind stabilirea și
plata unor drepturi de asigurări sociale.
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 Reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistratorii, în vederea reanalizării în ansamblu a
Prevederilor HG nr. 1275/2005 și formularea tuturor propunerilor necesare de modificare sau
completare a acesteia.
 Specialiștii în pensii din Republica Moldova, referitor la sistemul de securitate socială din
România.
 Specialiști din cadrul caselor teritoriale de pensii, pe problematici specifice domeniului și pentru
modificarea Legii nr. 263/2010.
 Specialiști din cadrul caselor teritoriale de pensii, pentru analizarea legislației din domeniul
pensiilor publice, în vederea formulării propunerilor de modificare a acesteia.
În domeniul soluţionării contestaţiilor adresate Comisiei Centrale de Contestaţii
În anul 2017 s-au emis 4.656 de Hotărâri la contestațiile formulate împotriva deciziilor de pensie
emise de casele teritoriale de pensii.
În perioada august 2011 (data începerii efective a activității comisiei) - decembrie 2017, s-au emis
un număr de 22.928 de Hotărâri la contestațiile formulate împotriva deciziilor de pensie emise de
casele teritoriale de pensii.
Evoluția numărului de contestaţii soluționate de Comisia Centrală de Contestaţii,
în perioada 2011-2017
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În activitatea de soluţionare a contestaţiilor au fost implicaţi toţi salariaţii Direcţiei Pensii, iar
activitatea de secretariat tehnic a Comisiei este desfăşurată de o parte din salariaţii Direcţiei
Generale Asigurări Sociale, Pensii şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi Speciale (DGASPADPLS).
Astfel, pentru finalizarea celor 4.656 de Hotărâri emise de Comisia Centrală de Contestații, la
nivelul DGASPADPLS, s-au elaborat:
 2080 de proiecte de Hotărâre ca urmare a verificării dosarelor de pensii pentru Comisia Centrală
de Contestații;
 2.591 de note privind valorificarea perioadelor lucrate în condiții superioare de muncă în vederea
soluţionării contestaţiilor înregistrate la Comisia Centrală de Contestaţii;
 28 de note pentru aplicarea legilor cu caracter special în vederea soluţionării contestaţiilor;
 1.795 de adrese către serviciile/direcțiile din CNPP și casele teritoriale de pensii cu privire la
stadiul soluționării contestațiilor, note de prezentare, restituiri dosare, etc.
În scopul evitării riscului amenzilor judiciare şi a plângerilor penale depuse de contestatori pentru
nesoluţionarea în termenul prevăzut de lege a contestaţiilor, s-a avut în vedere soluţionarea cu
prioritate a contestaţiilor care au termen de judecată în instanţă, sau care fac, în acest timp, obiectul
unor petiţii transmise de Avocatul Poporului, precum şi a audienţelor înregistrate la conducerea
CNPP sau a MMJS.
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2.2 În domeniul asigurării documentaţiilor de plată pentru pensiile din sistemul unitar de
pensii publice, pentru drepturile acordate în baza unor legi cu caracter special, precum şi
a prestaţiilor de asistenţă socială
Principalele prestații pentru care se realizează prelucrarea datelor, tipărirea şi procesarea
documentelor de plată

I.

A: Prestații acordate beneficiarilor sistemului public de pensii, pentru care se întocmesc lunar
documente de plată:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Denumire lege

Denumire prestație

1. pensii pentru limită de vârstă/anticipată/anticipată parțial/de
invaliditate/de urmaș;
2. ajutor de deces;
3. indemnizație însoțitor pentru pensionarii încadrați în gradul I de
invaliditate.
1. indemnizații invalizi de război/accidentații de război în afara
serviciului ordonat:
- mari mutilați sau invalizi de gradul I de invaliditate;
- invalizi de gradul II de invaliditate;
- invalizi de gradul III de invaliditate;
Legea nr. 49/1991 privind
2. indemnizații veterani de război;
acordarea de indemnizații și
3. indemnizații văduve de război;
sporuri invalizilor, veteranilor și
4. indemnizații văduve de veterani de război;
văduvelor de război, cu
5. sporul de participare pe front pentru veterani de război și invalizi
modificările și completările
de război, care se compune dintr-o sumă fixă pentru primul an de
ulterioare
participare pe front indiferent de numărul de luni de participare pe
front, la care se adaugă şi o sumă fixă pentru fiecare lună de
participare pe front ce depăşeşte un an.
1. Renta acordată în funcție de decorația primită:
Renta 1: (1,75 solde de bază (solda de grad + solda de funcţie la
minim)) – Ordinul „Mihai Viteazul”;
Renta 2: (1,75 solde de grad a unui sublocotenent din MApN) –
Legea nr. 44/1994 privind
Ordinul „Virtutea Aeronautică” cu spade, clasa „Cavaler”;
veteranii de război, precum și
Renta 3: (1,3 solde de grad a unui sublocotenent din MApN);
unele drepturi ale invalizilor și
Renta 4: (90% din solda de grad a unui sublocotenent din MApN)
văduvelor de război, republicată, – Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război
cu modificările și completările
mondial, 1941-1945”;
ulterioare
2. Văduvele de veterani de război, care nu s-au recăsătorit,
beneficiază de 50% din indemnizația de veteran de război și din
renta lunară la care avea dreptul soțul decedat, respectiv 100% din
indemnizația de veteran de război, dacă soții acestora nu au fost
decorați cu ordine și medalii.
1. Pensie I.O.V.R.
- mari mutilați sau invalizi de gradul I de invaliditate;
- invalizi de gradul II de invaliditate;
- invalizi de gradul III de invaliditate;
Legea nr. 49/1999 privind pensiile - văduvele de război;
I.O.V.R.
- accidentații în afara serviciului ordonat (50% din cuantumurile
prevăzute pentru invalizii de război);
2. Suma fixă de îngrijire pentru marii mutilați precum și invalizilor
de război și accidentaților de război încadrați în gradul I de
invaliditate.
Decretul-Lege nr. 118/1990
1. Indemnizații lunare pentru persoana care, din motive politice:
privind acordarea unor drepturi
- a executat o pedeapsă privativă de libertate;
persoanelor persecutate din motive - a fost internată în spitale de psihiatrie;
politice de dictatura instaurată cu - a fost strămutată în altă localitate;
începere de la 6 martie 1945,
- a avut stabilit domiciliu obligatoriu,
precum și celor deportate în
- a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
străinătate ori constituite în
- a fost constituită în prizonier de partea sovietică după data de 23
prizonieri, republicat, cu
august 1944 sau anterior acestei date, după care a fost reținută în
modificările și completările
captivitate;
Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice,
cu modificările şi completările
ulterioare
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2. Indemnizație lunară pentru soțul supraviețuitor al persoanei
persecutate din motive politice.
3. Beneficiază anual de un total de 12 călătorii simple cu reducere
de 100% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu
trenuri regio R şi trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa
a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la
transportul intern în comun, între localităţi, taloanele speciale de
călătorie fiind tipărite la DDP.
1. Indemnizații lunare pentru persoana care, din motive etnice:
- a fost deportată în ghetouri și lagăre de concentrare din
străinătate;
- a fost privată de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de
concetrare;
OG nr. 105/1999 privind
- a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;
acordarea unor drepturi
- a făcut parte din detașamente de muncă forțată;
persoanelor persecutate de către
- a fost supraviețuitoare a trenului morții;
regimurile instaurate în România - este soțul/soția persoanei asasinate ori executate din motive
cu începere de la 6 septembire
etnice;
1940 până la 6 martie 1945 din
- a fost evacuată din locuința proprie.
motive etnice, aprobată prin Legea 2. Indemnizație lunară în sumă fixă pentru soțul celui decedat din
nr. 189/2000, cu modificările și
categoriile persoanelor prevăzute la pct. 1.
completările ulterioare
3. Beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple dus/întors cu
reducere de 100% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea
ferată cu trenuri regio R şi trenuri interregio IR fără regim de
rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători
clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localităţi, taloanele
speciale de călătorie fiind tipărite la DDP.
Legea nr. 309/2002 privind
1. Indemnizație lunară pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat
recunoașterea unor drepturi
în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada
persoanelor care au efectuat
1950-1961;
stagiul militar în cadrul Direcției
2. Indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația
Generale a Serviciului Muncii în
cuvenită titularului, pentru soția celui decedat.
perioada 1950-1961
Ajutor lunar în cuantum stabilit de lege, în situația în care
drepturile beneficiarului sunt mai mici de:
a) 364 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază de
pensie stabilită în baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu
Legea nr. 578/2004, privind
modificările şi completările ulterioare (în prezent Legea nr.
acordarea unui ajutor lunar pentru 263/2010, cu modificările și completările ulterioare) sau stabilită în
soțul supraviețuitor, cu
fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, precum şi în situaţia
modificările și completările
soţului supravieţuitor care beneficiază atât de pensie stabilită în
ulterioare.
fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în fostul sistem al
asigurărilor sociale pentru agricultori;
b) 140 lei, în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază numai
de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru
agricultori.
Legea nr. 8/2006 privind
instituirea indemnizației pentru
Indemnizație lunară acordată pensionarilor care sunt membri ai
pensionarii sistemului public de
uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane
pensii, membri ai uniunilor de
juridice de utilitate publică, echivalentă cu 50% din pensia
creatori legal constituite și
cuvenită titularului sau aflată în plată, ce nu poate depăși două
recunoscute ca persoane juridice
salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.
de utilitate publică
Legea nr. 109/2005 privind
instituirea indemnizației pentru
Indemnizație lunară, acordată artiştilor interpreţi sau executanţi
activitatea de liber-profesionist a
liber-profesionişti în cuantumul stabilit prin lege, diferențiată în
artiștilor interpreți sau executanți
funcție de gradul de calificare.
din România, republicată, cu
modificările și completările ult.
Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei 1.Indemnizații lunare reparatorii pentru:
pentru victoria Revoluţiei Române - urmașii eroului martir (soțul supraviețuitor, fiecare dintre părinții
din Decembrie 1989, pentru
celui decedat și fiecare dintre copiii celui decedat);
revolta muncitorească
- Luptătorul Rănit (mare mutilat, încadrat în gradul I, II sau III de
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ulterioare

6.

7.

8.

9.

10

11.

anticomunistă de la Braşov din
noiembrie 1987 şi pentru revolta
muncitorească anticomunistă din
Valea Jiului - Lupeni - august
1977, cu modificările și
completările ulterioare

12.

13.

14.

15.

17.

18.

Legea nr. 7/2016 privind
organizarea și funcționarea Curții
de Conturi, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 83/2015 privind Statutul
personalului aeronautic civil
navigant profesionist din aviaţia
civilă din România, cu
modificările şi completările
ulterioare

invaliditate ori neîncadrat în grad de invaliditate);
- Luptătorul Reținut;
- Luptător cu Rol Determinant, beneficiază de indemnizație de
gratitudine;
- Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, care beneficiază,
începând cu 01.01.2015, numai de indemnizația lunară (0.6);
2. Indemnizații lunare de gratitudine pentru:
- persoana care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
- soţul persoanei care a avut de suferit în urma revoltei
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
3. Indemnizații lunare reparatorii pentru urmaşii persoanelor care
au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la
Braşov din noiembrie 1987:
- soțul supraviețuitor;
- părinții celui decedat;
- copiii celui decedat.
4. Indemnizația lunară reparatorie pentru persoanele care au avut
de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste din Valea
Jiului – Lupeni – august 1977 și care dețin una din calitățile
prevăzute la art. 251 alin.(1) din lege;
5. Indemnizații lunare (0,6) adăugate la pensia pentru limită de
vârstă;
6. Indemnizație de îngrijire lunară cuvenită marilor mutilați și
persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate.
1. Pensii de serviciu cuvenite consilierilor de conturi;
2. Pensii de serviciu cuvenite auditorilor publici externi;
3. Pensii de urmaș calculate din pensiile de serviciu ale auditorilor
publici externi.
1. Pensii de serviciu personal aeronautic civil navigant
profesionist;
2. Pensii de urmaș calculate din pensiile de serviciu ale
personalului aeronautic civil navigant profesionist.

1. Pensii de serviciu pentru funcționarii publici parlamentari;
2. Pensii de serviciu pentru funcționarii publici din cadrul
Legea nr. 215/2015 privind
Consiliului Legislativ, precum și personalului Curții
statutul funcționarului public
Constituționale;
parlamentar, cu modificările și
3. Pensii de serviciu pentru personalul care desfășoară activități
completările ulterioare
administrative, de gospodărire, investiții, întreținere-reparații și de
deservire.
1. Pensii de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular;
2. Pensii de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular
Legea nr. 216/2015 privind
care au realizat vechime în cadrul Departamentului de Comerț
acordarea pensiei de serviciu
Exterior din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente
membrilor Corpului Diplomatic și
(salariați/pensionari);
Consular din România
3. Pensii de urmaș calculate din pensile de serviciu ale personalului
diplomatic și consular.
1. Pensii de serviciu acordate judecătorilor și procurorilor și
Legea nr. 303/2004 privind
personalului asimilat judecătorilor și procurorilor;
statutul judecătorilor şi
2. Pensii de urmaș calculate din pensiile de serviciu acordate
procurorilor, republicată
judecătorilor și procurorilor și personalului asimilat judecătorilor și
procurorilor.
1.Pensii de serviciu acordate grefierilor /personalul de specialitate
Legea nr. 130/2015 privind
criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de
statutul personalului auxiliar de
specialitate criminalistică/tehnicienii criminalişti din cadrul
specialitate al instanţelor
parchetelor;
judecătoreşti şi al parchetelor de
2. Pensii de serviciu acordate executorilor judecătorești, pensionaţi
pe lângă acestea
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii
judecătoreşti, cu o vechime în funcţie de cel puţin 20 de ani;
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3. Pensii de urmaș calculate din pensii de serviciu.

19.

OG nr. 6/2009 privind instituirea
pensiei sociale minime garantate,
aprobată prin Legea nr. 196/2009

20.

Legea nr. 147/2000 privind
reducerile acordate pensionarilor
pentru transportul intern

Indemnizaţia socială pentru pensionari, de care beneficiază
pensionarii sistemului public de pensii şi pensionarii sistemului
militar de pensii, cu domiciliul în România, indiferent de data
înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau
aflat în plată, se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru
pensionari.
Tipărire taloane speciale de călătorie pensionarii sistemului public
de pensii beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu
reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată
cu trenuri regio R şi trenuri interregio IR fără regim de rezervare
clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a,
la transportul intern în comun, între localităţi.

B. Prestații sociale transmise de AJPIS, pentru care se întocmesc lunar documente de plată:

Nr.
crt.

Denumire lege

1.

Alocații pentru copii, indemnizații
și stimulent creștere copil, 1.1.1
drepturi acordate conform
prevederilor OUG nr. 111/2010 și
Legii nr. 61/1993 privind alocația
de stat pentru copii - ANPIS

Primirea, verificarea și prelucrarea datelor în vederea obținerii și
emiterii documentelor de plată a drepturilor acestora, procesarea
și transmisterea documentelor de plată în vederea achitării
drepturilor către CN Poșta Română și AJPIS.

2.

Legea nr. 277/2010 privind 1.1.2
susținerea familiei în vederea
creșterii copilului - ANPIS

Primirea, verificarea și prelucrarea datelor în vederea obținerii și
emiterii documentelor de plată a drepturilor acestora, procesarea
și transmisterea documentelor de plată în vederea achitării
drepturilor către CN Poșta Română și AJPIS.

3.

1.1.3
HG nr. 1177/2003 - indemnizație
lunară de hrană - ANPIS

Primirea, verificarea și prelucrarea datelor în vederea obținerii și
emiterii documentelor de plată a drepturilor acestora, procesarea
și transmisterea documentelor de plată în vederea achitării
drepturilor către CN Poșta Română și AJPIS.

4.

Legea nr. 272/2004 - alocații 1.1.4
pentru copii aflați în plasament ANPIS

Primirea, verificarea și prelucrarea datelor în vederea obținerii și
emiterii documentelor de plată a drepturilor acestora, procesarea
și transmisterea documentelor de plată în vederea achitării
drepturilor către CN Poșta Română și AJPIS.

5.

1.1.5
Legea nr. 416/2001 – drepturi
ajutor social - ANPIS

Primirea, verificarea și prelucrarea datelor în vederea obținerii și
emiterii documentelor de plată a drepturilor acestora , procesarea
și transmisterea documentelor de plată în vederea achitării
drepturilor către CN Poșta Română și AJPIS.

Legea nr. 448/2006 – drepturi1.1.6
acordate persoanelor cu handicap
- ANPIS

Primirea, verificarea și prelucrarea datelor în vederea obținerii și
emiterii documentelor de plată a drepturilor acestora, procesarea
și transmisterea documentelor de plată în vederea achitării
drepturilor către CN Poșta Română și AJPIS.

6.

Denumire prestație
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II. Principalii indicatori ai activităţilor specifice privind prelucrarea datelor, tipărirea,
procesarea şi expedierea documentelor de plată:
 Pentru realizarea activităților de prelucrare a bazelor centrale de date de plată și de întocmire a
documentelor de plată, compartimentul specializat recepționează și prelucrează un număr de cca.
3.900 fișiere/lună (input – fișiere care intră în compartiment).
 Pentru tipărirea documentelor pentru plata pensiilor din sistemul public de pensii şi a altor
drepturi de protecţie socială, precum și a prestațiilor sociale sunt utilizate 2.719 fişiere/lună (output
- fișiere care ies din compartiment), astfel:
o 8.368 fişiere/an (697 fişiere/lună) – fişiere necesare pentru tipărirea mandatelor de plată a
pensiilor de asigurări sociale de stat, a altor drepturi acordate în baza unor legi cu caracter
special, a pensiilor pentru agricultori şi a drepturilor veteranilor de război;
o 17.496 fişiere/an (1.458 fişiere/lună) - fişiere necesare pentru tipărirea documentelor conexe de
plată a pensiilor de asigurări sociale de stat, a altor drepturi acordate în baza unor legi cu caracter
special, a pensiilor pentru agricultori şi a drepturilor veteranilor de război;
o 6.768 fişiere/an (564 fişiere/lună) - fişiere necesare pentru tipărirea mandatelor si documentelor
conexe de plată a prestaţiilor sociale.
 Lunar, se transmit către casele teritoriale de pensii, urmare a prelucrărilor de la nivel central, cca
7.205 fișiere (127 fișiere/ CJP și 103 fișiere/ CLP) necesare desfășurării activității CTP.
 Pentru monitorizarea activităţii caselor teritoriale de pensii, s-au gestionat anual (recepționare,
prelucrare, transmitere, arhivare):
 17.374 de fișiere – necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice conform Ordinului
Președintelui CNPP nr. 356/31.10.2015 astfel:
Gestionarea unui număr de 160 fișiere pentru monitorizarea cazurilor de posibile neconcordanțe de
acordare a indemnizaţiei de însoţitor conform Legii nr. 263/2010, sub aspectul respectării
prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006.
o Gestionarea unui număr de 632 fișiere pentru urmărirea lunară a comunicărilor efectuate de către
CTP privind încetarea plăților către beneficiarii decedaţi.
o Gestionarea unui număr de 216 fișiere pentru urmărirea lunară a beneficiarilor de drepturi
comunicaţi de CTP ca fiind în viaţă (cu toate că în fişierul comunicat de DEPABD CNP-ul
identifică o persoană care figurează ca fiind decedată).
o Gestionarea unui număr de 16.212 fișiere pentru monitorizarea informațiilor în baza cărora CTP
au efectuat viramentele lunare la nivel judeţean pentru fiecare bancă în parte.
o Gestionarea unui număr de 154 fișiere pentru monitorizarea acelor pensionari care figurează în
plată cu drepturi din pensii, atât în bazele de date de pensii de stat cât şi în bazele de date de
pensii agricultori.
 78.876 de fișiere – necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice conform Ordinelor emise
de Președintele CNPP astfel:
o Gestionarea unui număr de 74.352 de fișiere – necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice
conform Ordinului Președintelui CNPP nr. 357/31.10.2015.
o Gestionarea unui număr de 1.692 de fișiere – necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice
conform Ordinului Președintelui CNPP nr. 373/10.11.2015.
o Gestionarea unui număr de 2.832 de fișiere – necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice
conform Ordinului Președintelui CNPP nr. 99/28.03.2014.
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 În perioada ianuarie - decembrie 2017 s-au întocmit documentele pentru plata pensiilor şi a
altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special, stabilite și plătite prin casele teritoriale de
pensii, pentru un număr mediu de 7.022,3 mii de prestaţii de drepturi, după cum urmează:

Nr.
crt.

1.

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS)
1.1 Pensii de asigurări sociale de stat
cu plată prin poştă
din
care: cu plată prin bănci
1.2 Ajutoare cf. HG nr. 723/1992 (se achită de la BASS)
Bugetul de Stat (BS)
cu plată prin poştă
din
care: cu plată prin bănci
2.1. Pensii agricultori
din
cu plată prin poştă
care: cu plată prin bănci
2.2. Pensii, indemnizații, ajutoare și alte drepturi acordate în
baza unor legi cu caracter special
cu plată prin poştă
din
care: cu plată prin bănci
Indemnizaţii cf. Decretului-Lege nr. 118/1990
Indemnizaţii cf. Legii nr. 189/2000
Indemnizaţii cf. Legii nr. 309/2002
Indemnizaţii cf. Legii nr. 341/2004 (Legea nr. 42/1990)
Indemnizaţii cf. Legii nr. 109/2005 privind instituirea
indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a
artiştilor interpreţi sau executanţi din România
Indemnizaţii cf. Legii nr. 8/2006 privind instituirea
indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
Ajutor lunar cf. Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui
ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
Pensii de serviciu (magistraţi, consilieri Curtea de Conturi)
Indemnizații îngrijire pensionari, pentru gradul I de
invaliditate
Indemnizații, sporuri și rente veterani de război, urmașe de
veterani și văduve de război
Cota parte pensie de asigurări sociale de stat acordată
pentru vechimea în agricultură, plătită odată cu pensiile de
asigurări sociale de stat
Indemnizații sociale acordate pensionarilor de asigurări
sociale de stat
Indemnizații sociale acordate pensionarilor agricultori
Pensii IOVR
Fondul de Accidente de Muncă și Boli Profesionale (FAMBP)
Pensii plătite de la FAMBP
cu plată prin poştă
din
care: cu plată prin bănci
TOTAL
cu plată prin poştă
din
care: cu plată prin bănci

Beneficiari de:

2.

Documente de plată pentru:

3.

4.

Ianuarie - Decembrie 2017
Număr mediu
Valoare
lunar de
medie lunară
prestații
a
acordate
documentelor
beneficiarilor
de plată
–mii–
–mii lei–
4.594,4
4.594,3
2.674,7
1.919,6
0,1
2.419,3
1.985,1
434,2
375,1
345,1
30,0

4.625.332,9
4.625.314,7
2.356.625,7
2.268.689,0
18,2
734.533,1
540.573,9
193.959,2
157.321,2
144.785,6
12.535,6

2.044,2

577.211,9

1.640,0
404,2
37,9
95,4
114,6
13,1

395.788,3
181.423,6
41.443,7
46.381,9
10.178,0
22.758,2

0,6

206,9

12,0

10.380,4

146,6

16.476,0

8,7

57.956,1

46,1

35.796,0

79,6

18.009,6

662,1

178.915,1

665,1

120.382,7

160,3
2,1
8,6
8,6
5,3
3,3
7.022,3
4.665,2
2.357,1

17.852,1
475,2
5.153,5
5.153,5
2.998,5
2.155,0
5.365.019,5
2.900.216,3
2.464.803,2
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 În anul 2017 s-au întocmit documentele de plată a prestaţiilor sociale, stabilite şi plătite prin
Agenţiile Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru un număr mediu lunar de 3.125,6 mii
beneficiari de drepturi, cu o valoare medie lunară de plată de 855.044,7 mii lei, după cum
urmează:
Tipul de prestație socială

Număr
mediu lunar
beneficiari
-mii-

Valoarea medie
lunară transmisă la
plată
–mii lei-

233,9
257,7
26,6
10,2

64.963,4
41.800,4
25.765,4
5.098,9

2.589,0

710.113,4

8,3
3.125,6

7.303,3
855.044,7

Ajutor social - Legea nr. 416/2001 (VMG)
Alocație pentru susținerea familiei – Legea nr. 277/2010
Alocație de plasament –Legea nr. 272/2004
Indemnizație de hrana – HG nr. 1177/2003
Alocația de stat pentru copii, indemnizație si stimulent
creștere copii – OUG nr. 111/2010;
Indemnizații persoane cu handicap – Legea nr. 448/2006
TOTAL

 Numărul actualizărilor datelor/dosarelor din bazele centrale de date de plată a pensiilor (înscrieri
noi, intrări/ieşiri din drepturi, modificări de drepturi, modificări de date de identificare sau de
adresă, etc.) pentru care s-au întocmit documente de plată în anul 2017, a fost de 1.732.242
comunicări, din care 20.179 de actualizări ale datelor privind dosarele din bazele centrale de date
de plată a drepturilor veteranilor, văduvelor de război și urmașilor de veteran de război, precum și a
drepturilor pentru emigranți politici greci (înscrieri noi, intrări/ieşiri din drepturi, modificări de
drepturi, modificări de date de identificare sau de adresă, etc.).
 Începând cu lunile ianuarie 2017, respectiv iulie 2017, pe bazele centrale de date de plată a
pensiilor din sistemul public au fost aplicate tuturor pensionarilor prevederile referitoare la
majorarea valorii punctului de pensie, iar urmare a aplicării acestora s-a calculat și acordat
indemnizaţia pentru însoţitor (în cuantum de 80% din valoarea punctului de pensie, conform
prevederilor art.77 alin. (1) din Legea nr. 263/2010) și indemnizația pentru membrii uniunilor de
creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (conform Legii nr.
8/2006), după cum urmează:
2017
Luna

Actul normativ
ce reglementează
creșterea valorii
punctului de
pensie

Majorare valoare
punct de pensie
Valoare

Număr
pensionari

Indemnizația de
însoțitor
Valoare

Număr
beneficiari

Indemnizația pentru
membrii uniunilor de
creatori
Valoare
Număr
creștere
beneficiari
indemnizație

Ianuarie

OUG nr. 99/2016

917,5

5.076.774

734

47.344

392.829

11.396

Iulie

OUG nr. 2/2017

1000

5.046.980

800

45.397

770.456

12.055

 În perioada ianuarie-decembrie 2017, odată cu editarea documentelor de plată, au fost întocmite
şi transmise în vederea distribuirii 4.339.924 de taloane speciale de călătorie cu reducere la
transportul intern de călători pentru pensionarii sistemului public, astfel: 4.234.179 conform Legii
nr. 147/2000, 28.497 în baza Decretului-Lege nr. 118/1990 şi 77.248 în temeiul Legii nr. 189/2000.
 Începând cu luna ianuarie 2017, au fost aplicate prevederile următoarelor acte normative:
o Legea nr. 234/2016, de care s-au bucurat 120.173 de beneficiari ai Legii nr. 309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul
Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (activitatea desfășurată a inclus și
calculul drepturilor restante pentru perioada 28.11. – 31.12.2016).
o Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce
privește venitul impozabil din pensii, care a fost calculat prin deducerea din venitul din pensie,
în ordine, a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii,
precum și a sumei neimpozabile lunare de 1.100 lei.
o OUG nr. 92/2016, prin care au fost majorate valorile indemnizațiilor a 11.724 de beneficiari ai
Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor
de război, creșterea totală fiind de 817.362 lei.
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 Începând cu luna februarie 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2017, contribuţia de
asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat.
Compartimentul de specialitate a efectuat calculul lunar al cuantumului contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii pentru care contribuţia de asigurări sociale de
sănătate se suportă de la bugetul de stat, iar venitul impozabil din pensii a fost calculat prin
deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile de 2.000 lei
 Începând cu luna martie 2017, au fost aplicate prevederile OUG nr. 2/2017 pentru actualizarea
nivelului indemnizaţiei sociale pentru pensionari la valoarea de 520 lei, prevăzută de OUG nr.
6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, iar începând cu luna iunie 2017 au fost
aplicate prevederile Legii nr. 96/2017 privind noul mod de calcul al indemnizației sociale pentru
pensionari, după cum urmează:
Indemnizaţia socială minim garantată - 2017:
2017
din care:
din care:
Valoare
Număr de
Valoarea
medie
indemnizații indemnizații
indemnizației
pentru
acordate
sociale
acordate
pensionarii
pensionarilor pensionarilor
(suportată de la
agricultori
-lei-leiBS)
-leiagricultori
Total
1.923.693
214.224.891
165
9.846.585
1.623.313.114
indemnizații/an
Evoluția numărului mediu al beneficiarilor indemnizației sociale
perioada 2009 - 2017
863794.889
900000
820548.750
850000
800000
750000
700000
624211.250
621594.917
608488.917
650000
566637.417
600000
544747.417
550000 504996.778
486198.750
500000
450000
400000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

 Începând cu data de 11 mai 2017, a fost majorat cuantumul a 69.646 indemnizații ale urmașilor
de veterani de război, urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 96/2017, prin care a fost abrogat art.
II din OUG nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de
indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, creșterea totală fiind de
2.995.110 lei, iar valoarea restantă (aferentă perioadei 11-31 mai 2017) acordată în luna iunie 2017
fiind de 2.148.918 lei.
 Începând cu luna iulie 2017, s-a efectuat majorarea indemnizațiilor acordate pentru 94.847 de
beneficiari, conform prevederilor Legii nr. 126/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, creșterea
totală fiind de 451.112 lei.
 În luna decembrie 2017, s-a acordat ajutorul anual de încălzire cuvenit unui număr de 8.784 de
veterani, văduve de război și accidentați de război în afara serviciului ordonat, urmare a HG nr.
920/2017, în valoare de 3.250.080 lei.
 Ca urmare a diversificării modalităţilor de plată a pensiilor, prin conturi curente/ conturi de card
deschise la bănci, precum și a popularizării acestor modalități, s-au efectuat plăţi ale drepturilor de
pensii şi de indemnizaţii prin cca. 23 de societăţi bancare pentru un număr mediu lunar de
2.033.872 persoane.
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Evoluția numărului de mandate achitate prin conturi bancare,
raportat la numărul total de mandate
39%

38%
35%

34%
30%

29%
26%

24%
19%
14%

32%

23%
19%

15%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 S-a efectuat primirea, verificarea, prelucrarea şi transmiterea documentelor de plată pentru
beneficiarii de drepturi de pensii de asigurări sociale de stat sau prevăzute de legi cu caracter special
ale căror drepturi se achită prin CITIBANK (export de prestaţii), după cum urmează:

An

Total valoare de plată
- lei -

2017

431.460.314

din care, de la:
BASS
BS
- lei - lei 343.662.688

Număr
beneficiari

Valoare
medie
- lei -

517.035

834

87.797.626

Evoluția numărului mediu lunar de beneficiari pentru care au fost transmise
spre achitare drepturile prin CITI BANK, în perioada 2009-2017
50000.0
45000.0
40000.0
35000.0
30000.0
25000.0
20000.0
15000.0
10000.0
5000.0
.0

43.086
38.953
34.016
29.110
24.462
19.822
14.483
8.894
3.311
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Alte activităţi desfăşurate
 S-au obținut și transmis un număr de 1.060 fişiere (un total de 53.526.175 înregistrări), către
Curtea de Conturi a României, cu datele solicitate de aceasta privind beneficiarii sistemului public
de pensii la nivel național (pensii, ajutoare şi indemnizaţii) acordate de la bugetul de stat şi bugetul
asigurărilor sociale de stat, în perioada ianuarie – octombrie 2017.
 S-au furnizat, lunar, compartimentelor de specialitate din cadrul CNPP datele necesare
prelucrărilor statistice şi a estimării necesarului lunar de credite/CTP şi centralizat, pe fiecare
categorie de prestaţii şi pe bugetele de finanţare.
 S-a efectuat furnizarea lunară/trimestrială a datelor privind beneficiarii sistemului public de
pensii către instituțiile cu care CNPP are încheiate protocoale de colaborare (Autoritatea de
Supraveghere Financiara, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Inspectoratul pentru Imigrări Agenția Națională
pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, MMJS-MFP-ANFP-INS, etc.).
 S-a asigurat primirea, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei şi formularea răspunsurilor la
petiţii, scrisori, memorii, sesizări, interpelări, întrebări, precum şi elaborarea unor puncte de vedere,
pe baza legislaţiei din domeniul pensiilor şi a altor drepturi de protecţie socială, la solicitarea CNPP
şi a altor instituţii.
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2.3

În domeniul informatizării activităților de stabilire și plată a prestațiilor

Activitatea de informatizare referitoare la stabilirea prestațiilor
 Analiză/proiectare/programare/testare/implementare/actualizare programe informatice de
stabiliri pensii din sistemul informatic necesare nivelului central şi teritorial, conform Legii nr.
263/2010 modificată de Legea nr. 2/2017, a Notelor CNPP nr. B1095/26.04.2017, respectiv nr.
B1194/09.05.2017 și a Ordinului nr. 471/2017, emise de Președintele CNPP precum și
elaborarea manualelor de utilizare privind fluxul de lucru specific noilor funcționalități.
 Actualizarea, întreţinerea și exploatarea aplicaţiei de generare lunară şi centralizare a fişierelor
de evidenţă stagii de cotizare, la nivel central și teritorial, necesare obținerii diverselor situații
statistice și pentru aplicarea criteriilor pentru obţinerea biletelor de tratament balnear.
 Actualizarea şi întreţinerea aplicaţiei de emitere a adeverinţelor de stagii de cotizare şi generarea
fişierelor de stagii de după anul 2001 pentru aplicaţia de stabiliri din sistemul interimar, nivel
judeţean și central.
 Întreţinerea aplicaţiei de evidenţă stagii de cotizare şi calcul punctaj din bazele de date din
contribuţii şi D112, la nivel central, conform legislaţiei în vigoare.
 Analiză/proiectare/dezvoltare/testare/actualizare a aplicaţiei informatice de prelucrare a datelor
de stabiliri pensii din sistemul interimar Fox 2.6/Visual FoxPro, în vederea migrării acestora în
sistemul integrat EPBAS (Oracle), pentru acordarea prevederilor Legilor nr. 192/2015 și nr.
155/2016, aplicație dezvoltată în VisualFoxPro, conform Legii nr. 263/2010, Legii nr. 19/2000
și Legii nr. 3/1977.
 Monitorizarea funcționalităților EPBAS implementate, conform prevederilor Legii nr. 192/2015
și Legii nr. 155/2016, în vederea actualizării conform cerințelor din dosarele prelucrate la nivel
teritorial.
 Monitorizarea dosarelor prelucrate de CTP-uri, în vederea migrării datelor din stabiliri FoxPro
în stabiliri EPBAS, pentru acordarea prevederilor Legii nr. 192/2015 – raportare săptămânală.
Situația raportărilor în anul 2017:
Număr total dosare de pensii eligibile conform prevederilor 63.708
Legii 192/2015
Număr total dosare de pensii eligibile, stabilite conform 38.669, din care soluționate:
prevederilor Legii 3/1977 - etapa I
31.537
Număr total dosare de pensii eligibile, stabilite conform 25.039, din care soluționate:
prevederilor Legii 19/2000 - etapa II
10.477
 Asistenţă tehnică de suport la nivel teritorial şi central pentru aplicaţiile informatice, sistemul
informatic interimar, realizate în cadrul Serviciului Aplicaţii Stabiliri Prestaţii.
 Asistenţă tehnică de suport la nivel teritorial pentru activitatea desfăşurată la nivelul CTP în
cadrul modulului EPBAS prin sistemul informatic integrat ORIZONT – cca. 4.200 sesizări.

Activitatea de informatizare referitoare la plata prestațiilor
 Actualizarea şi întreţinerea aplicaţiei informatice dezvoltată în Visual FoxPro, pentru
identificarea beneficiarilor de pensii de serviciu, conform Legii nr. 47/1992, Legii nr. 303/2004,
Legii nr. 215/2015, Legii nr. 216/2015 şi evidenţa adeverinţelor de actualizare a cuantumului
pensiei de serviciu (gestionarea unui număr de cca. 3.500 de adeverințe repartizate caselor
teritoriale de pensii, în vederea actualizării drepturilor pentru beneficiarii respectivi).
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 Obţinerea bazelor de date lunare cu prestaţiile eventual incompatibile, rezultate din verificările
efectuate asupra bazelor de date de plată naţională şi asupra bazelor de date de contribuţii, baze
de date care conţin codurile numerice personale care identifică persoane aparent beneficiare de
drepturi de pensie (invaliditate, anticipată parţial, anticipată, urmaşi, unele categorii de
beneficiari de ai Legii nr. 341/2004) şi care desfăşoară şi activitate salarială (conform Ordinului
nr. 27/01.02.2012 pentru aprobarea Procedurii de lucru a CNPP şi a CTP, în vederea identificării
şi soluţionării cazurilor de incompatibilitate a prestaţiilor de asigurări sociale cu venituri din
activităţi profesionale) - aceste baze de date trebuie accesate lunar, conform Ordinului nr.
27/2012 de către casele de pensii.
 Actualizarea, întreţinerea şi exploatarea aplicației de identificare a cazurilor de incompatibilitate
a prestațiilor de asigurări sociale cu veniturile din activități profesionale realizate în anul 2016
comunicate de ANAF, în vederea aplicării prevederilor Ordinului nr. 27/01.02.2012, Capitolul
III și transmiterea spre soluționare a fișierelor obținute către CTP .
 Obţinerea informaţiilor necesare transmiterii răspunsurilor (inclusiv transmiterea răspunsurilor)
către Direcţia Economică și Execuție Bugetară a CNPP, ca urmare a solicitărilor SC
Transferoviar SRL, SC Interregional Călători SRL şi SC Regional SRL, referitoare la existenţa/
inexistenţa în baza de date de plată naţională a unor persoane beneficiare ale Legii nr. 189/2000
şi DL nr. 118/1990, în vederea decontării pentru acestea a prestaţiilor aferente transportului pe
calea ferată:
Număr total de CNPSC
SC Interregional
SC Regiotrans
uri verificate în anul
Transferoviar
Călători SRL
SRL
2017
Călători SRL
5.204
708
2.545
1.951
 Administrarea aplicaţiei de evidenţă a datelor transmise de către SC Metrorex SA, referitoare la
acordarea unor drepturi, respectiv asigurarea călătoriilor cu metroul pentru persoanele
beneficiare ale Decretului-Lege nr. 118/1990, ale OG nr. 105/1999 aprobată prin Legea nr.
189/2000 şi ale OUG nr. 214/1999, conform Convenţiei nr. 562/21.12.2016:
Din care:
Număr total
beneficiari Convenție
Număr călătorii
Ieșiți (decedați)
Număr cartele ridicate
Metrorex în anul
efectuate în anul posesori de cartelă
în anul 2017
2017
2017
în anul 2017
129.756
5.247
765.869
118
 Actualizarea, întreţinerea şi exploatarea procedurii informatice de identificare a cazurilor de
neconcordanțe privind contravaloarea călătoriilor decontate de CNPP din bugetul de stat către
SNTFC CFR Călători SA, pentru perioada cuprinsă în lunile mai-octombrie/2014 și perioada
cuprinsă în lunile ianuarie-noiembrie/2015 și luna decembrie/2014.
Din care:
Total călătorii
Din care
Număr fișiere
transmise de
ANUL
Format
de
formate și
SNTFC CFR
Călătorii efectuate de
cupon
corect
prelucrate
Călători SA
beneficiarii sistemului
public de pensii
2014

136

90.531

89.770

86.534

2015
192
196.539
193.546
183.632
 Actualizarea, întreţinerea şi exploatarea procedurii informatice necesară pentru implementarea
prevederilor Ordinului Președintelui CNPP nr. 373/10.11.2015, referitor la drepturile privind
scutirea de la plata taxei abonamentului telefonic pentru persoanele persecutate politic, etnici,
veterani și văduve de război, ulterior datei decesului beneficiarilor, în cadrul Comisiei
constituite conform art.1.
 Actualizarea, întreţinerea şi exploatarea aplicației necesare obţinerii de către CTP, a bazelor de
date necesare depunerii declaraţiilor D112, pentru pensionari și pentru persoanele beneficiare de
indemnizații, în baza Legii nr. 341/2004, care sunt plătitoare de contribuție de asigurări sociale
de sănătate, a declarațiilor D100, pentru persoanele la care se calculează și raportează impozit pe
venitul din pensii, precum și a listelor persoanelor fizice care realizează venituri din pensii
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pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat și care
sunt transmise la casele județene de sănătate.
 Asistenţă tehnică de suport la nivel teritorial şi central pentru aplicaţiile informatice ale
sistemului informatic interimar, realizate în cadrul Serviciului Aplicaţii Plăți Prestaţii.
2.4 În domeniul evidenței naționale a contribuabililor din sistemul public de pensii (Pilon I) și
a contribuabililor din sistemul privat de pensii (Pilon II)
Activitatea de evidență naţională a contribuabililor din sistemul public de pensii:
 Monitorizarea respectării procedurilor legale şi informatice privind evidenţa contribuabililor la
nivelul celor 41 de judeţe şi la nivelul Municipiului Bucureşti, prin recepţia şi evaluarea
periodică a datelor.
 Verificarea lunară, prin proceduri specifice, a bazelor de date transmise de casele teritoriale de
pensii, aferente perioadei 2008- 2017.
 Preluarea şi prelucrarea în sistemul informatic CNPP, a declaraţiei D112 transmise de
angajatorii prin portalul ANAF. În medie, se prelucrează lunar la CNPP declarațiile D112,
depuse de cca. 498.000 de angajatori, având un număr mediu de asiguraţi de 6.068.463 de
asiguraţi. În cursul anului 2017, s-au descărcat prin proceduri automate, cca 6.700.000
declarații D112 inițiale/rectificative aferente perioadei 2011-2017.
 Evidenţa asiguraţilor care au încheiat contracte individuale de asigurare socială în baza Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. La nivel național, în perioada ianuarienoiembrie 2017, după centralizarea datelor din teritoriu avem în evidență cca. 74.000 de
contracte pentru care s-au achitat contribuții în valoare de cca. 19.000 mii lei.
 Evidenţa asiguraţilor care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 186/2016.
 Evidenţa asiguraţilor la nivel naţional prin centralizarea bazelor de date din teritoriu şi prin
crearea lunară, în sistemul interimar de evidenţă al asiguraţilor, a Registrului Naţional. Prin acest
procedeu sunt evidenţiate datele necesare obţinerii adeverinţelor de stagiu de cotizare şi punctaj
anual pentru perioada 2008-2017.
 Preluarea lunară, prin intermediul aplicației Diafix, a datelor transmise de Inspectoratul General
pentru Imigrări (IGI).
 Preluarea lunară, prin intermediul aplicației Diafix, a bazei de date transmisă de Direcția
Evidență Persoane și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD).
 Actualizarea lunară, prin intermediul aplicației Sica Orizont, a Registrului Naţional al
Persoanelor cu informaţii de stare civilă comunicate de către DEPABD/IGI. Prin derularea
aplicaţiei, în anul 2017 au fost efectuate 4.955.764 de actualizări. Tot în această perioadă, au
fost actualizate informațiile privind cetățenii români cu domiciliul în străinătate - 106.838
înregistrări și persoanele cu stare „decedat” - 275.297. Registrul are în componenţă informaţii
curente şi/sau informaţii cu caracter istoric în număr de peste 30,2 mil. coduri numerice
personale unice.
 Actualizarea individuală, la nivel de CNP, a Registrului Naţional al Persoanelor din aplicația
Sica Orizont cu informaţii comunicate de casele teritoriale de pensii. În anul 2017 au fost
efectuate 34.773 de actualizări de către operatorii DIESC.
 Obţinerea și transmiterea către DDP, a fişierului cu date despre persoanele decedate, necesar în
procesul de achitare a unor drepturi de asigurări sociale. În anul 2017 au fost prelucrate și
transmise lunar, pe FTP, cca. 7.000.000 de înregistrări.
 Generarea de coduri de asigurări sociale pentru cetăţenii români cu domiciliu în străinătate care
sunt beneficiari de drepturi de asigurări sociale, pentru străinii şi apatrizii cu domiciliul sau
reşedinţa în România şi care nu s-au regăsit în bazele de date DEPABD/IGI- 23.255 de coduri
de asigurări sociale generate.
 Obţinerea informaţiilor necesare transmiterii răspunsurilor, urmare a solicitărilor unor instituţii
(primării, direcţii generale impozite şi taxe, etc.), referitoare la calitatea de asigurat/beneficiar, al
sistemului public de pensii a unei persoane identificată cu un anumit CNP.
 Extragerea și prelucrarea datelor necesare transmiterii informațiilor solicitate de executorii
judecătoreşti cu privire la calitatea de asigurat/beneficiar al sistemului public de pensii,
informații necesare în procesul de executare silită. Au fost prelucrate 227.256 de coduri
numerice personale, în baza solicitărilor transmise de executorii judecătorești.
 Extragerea și prelucrarea datelor necesare transmiterii informațiilor solicitate de alte instituții cu
privire la calitatea de asigurat/beneficiar al sistemului public de pensii, informații necesare în
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procesul de executare silită (ANAF, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului). Au
fost prelucrate 1.285 de solicitări.
 Soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor formulate de contribuabili ai sistemului public de pensii. Au
fost soluționate 430 de sesizări.
Activitatea de evidență a stagiilor de cotizare ale asiguraţilor din sistemul public de pensii
 Prelucrarea datelor în vederea obţinerii documentelor doveditoare (adeverinţe) privind stagiul de
cotizare şi punctajul anual, pentru asiguraţii sistemului public de pensii pentru perioada 20012017.
 Actualizare lunară a aplicației de evidență la nivel județean a contractelor de asigurare încheiate
în baza Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de
persoane în sistemul public de pensii și a încasărilor efectuate în baza acestei legi.
 Centralizarea la nivel național a datelor referitoare la contractele de asigurare încheiate în baza
Legii nr. 186/2016, privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în
sistemul public de pensii. În anul 2017, au fost centralizate datele referitoare la 29.621 de
contracte încheiate de casele teritoriale de pensii pentru care s-au achitat la bugetul asigurărilor
sociale contribuții în valoare de 182.801.614 lei.
 Furnizarea către Casele Sectoriale de Pensii MAI/MAPN, în baza protocoalelor încheiate, a
datelor necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu realizat în sistemul
public de pensii. S-au prelucrat și transmis informațiile referitoare la stagiul de cotizare și
punctajul realizat în sistemul public de pensii pentru 4.379 persoane.

Evoluția numărului de asigurați din declarațiile depuse de angajatori
pentru perioada ianuarie - decembrie 2017
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Evoluția numărului de angajatori din declarațiile depuse pentru
perioada ianuarie - decembrie 2017
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Activitatea de evidență a contribuabililor din sistemul privat de pensii - Pilon II
 Activităţi desfăşurate în procesul de aderare continuă, evidenţa, calculul şi virare contribuţiilor
individuale către fondurile de pensii administrate privat:
o Preluarea și prelucrarea lunară, prin intermediul aplicației Diafix, a Nomenclatoarelor
comunicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
- Preluarea și prelucrarea lunară, prin intermediul aplicației Diafix, a rapoartelor comunicate de
administratorii fondurilor de pensii private: acte de aderare - au fost procesate lunar cca. 480
înregistrări; comenzi de actualizare/modificare a Registrului participanților - au fost procesate
lunar cca. 15.000 de înregistrări; transferuri participanți - au fost procesate lunar cca. 100
înregistrări privind transferurile participanților între fondurile de pensii administrate privat.
o Obținerea lunară a fișierelor cu persoanele eligibile în vederea desfășurării procesului de
repartizare aleatorie (cca. 19.100 de înregistrări).
o Actualizarea lunară a Registrului Participanților, cu rapoartele comunicate de administratorii
fondurilor și cu persoanele repartizate aleatoriu de către CNPP.
o Obținerea și transmiterea lunară către ASF și administratorii fondurilor de pensii, a "Listelor de
atenționare" cu participanții proprii.
o Întocmirea și transmiterea către ASF și administratorii fondurilor de pensii, a proceselor verbale
aferente finalizării fiecărei etape de validare /actualizare a Registrului Participanţilor.
o Prelucrarea lunară a datelor județene. în vederea constituirii fișierelor lunare p2_nom_llaa.dbf
(2008 – 2017) necesare în procesul de evidență, calcul și virare a contribuțiilor individuale
Pilon II.
o Obținerea lunară a listelor de virament și a recapitulațiilor și transmiterea către instituțiile
implicate in acest proces.
o Soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor formulate de participanții la pilon II de pensii. Au fost
soluționate 370 de sesizări.
 Analiza, proiectarea, dezvoltarea şi întreţinerea continuă a modulelor aplicaţiei de evidenţă Pilon
II dezvoltate în VisualFox.
Evolutia numărului de participanți
ianuarie - decembrie 2017
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Corespondenţa între numărul de participanţi înscrişi la un moment dat şi numărul de
participanţi pentru care se fac viramente lunar:
Luna de referinţă
Ianuarie 2017
Februarie 2017
Martie 2017
Aprilie 2017
Mai 2017
Iunie 2017
Iulie 2017
August 2017
Septembrie 2017
Octombrie 2017
Noiembrie 2017
Decembrie 2017
MEDIE lunară

Număr participanţi în
Registrul Participanţilor
6.862.048
6.879.006
6.888.394
6.900.688
6.912.999
6.928.248
6.940.484
6.956.251
6.983.838
7.026.027
7.052.643
7.075.513

Număr participanţi pentru
care se fac viramente la luna de
referinţă
3.604.469
4.031.864
4.087.613
4.057.626
4.077.878
4.128.087
4.084.403
4.067.120
4.135.537
4.052.935
4.062.502
4.078.146
4.039.015
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Evoluția viramentelor către fondurile de pensii administrate privat
aferente perioadei ianuarie - decembrie 2017
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Alte activităţi desfăşurate
 Coordonarea şi monitorizarea implementării măsurilor privind acordarea prestaţiilor de la
nivelul Caselor Teritoriale de Pensii, pentru cazurile din eşantioanele verificate în timpul
misiunilor de audit, stabilite prin deciziile Curții de Conturi.
 Centralizarea şi raportarea eşantioanelor care fac obiectul măsurilor din cadrul deciziilor Curții
de Conturi, transmise de către DIESC şi DDP conform Ordinului nr. 355/30.10.2015:
Decizie a CC
4/V/05.02.2014
7/V/09.07.2015
10/1/13.07.2015
11/1/13.07.2015
14/1/13.07.2015
6/V/11.07.2016
6/V/21.07.2017
Număr total decizii: 7

Măsura numărul:

Număr centralizatoare lunare

9, 10, 11, 12, 14
13
13
9
9, 10
6

7
3
1
4
2
4

Număr total măsuri: 12

Total: 33 centralizări xls

 Participarea la actualizarea D112- Declaraţia privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate:
- furnizarea validărilor aferente contribuțiilor de asigurări sociale din cadrul declarației D112
conform modificărilor legislative
- furnizarea formulelor de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale
- actualizarea instrucțiunilor de completare a câmpurilor din declarația unică cu modificările
aduse de legea unitară a pensiilor
- participarea la testarea declarației D112 din punct de vedere al funcționalității lanțului de
aplicații conform modificărilor legislative
- participarea la realizarea răspunsurilor la spețele apărute în procesul implementării
declarației D112
- coordonarea realizării programelor de preluare a declaraţiilor D112 depuse lunar de către
angajatori, în baza Legii nr. 117/2010, a HG nr. 1397/2010 și integrarea cu sistemul informatic
al ANAF.
 Realizarea lunară a rapoartelor statistice la nivel național, pentru asigurații sistemului public de
pensii (fond salarii, CAS, tranșe de venit, număr asigurați, număr angajatori, etc).
 Realizarea lunară a rapoartelor statistice aferente Pilonului II de pensii (număr de participanți,
grupe de vârstă, gen, evoluția viramentelor efectuate către fondurile de pensii, etc).
 Analiză/programare/testare/modificare programe contribuții Pilon I și II, necesare nivelului
teritorial si central (întreținere/actualizare legislativă aplicații curente).
 Extragerea și prelucrarea datelor necesare postării lunare a rapoartelor statistice aferente
Pilonului I pe portalul intern realizat în cadrul proiectului „Asigurarea interoperabilităţii
sistemelor informatice ale instituţiilor furnizoare de date necesare fundamentării politicilor şi
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deciziilor guvernului - Tablou de bord la nivelul SGG, Cod SMIS 48726, conform protocolului
încheiat intre CNPP și Secretariatul General al Guvernului.
Furnizarea lunară, în baza protocoalelor încheiate cu alte instituții (INSSE, ANPIS) a datelor
referitoare la asigurații sistemului public de pensii. S-au prelucrat și transmis prin aplicația
Diafix informații pentru cca. 6.500.000 de CNP-uri.
Obţinerea şi încărcarea lunară pe SFTP în sistemul Diafix, a fişierelor cu informaţiile despre
pensionari și asigurați, necesare schimbului de date între CNPP şi instituţiile cu care există
încheiat un protocol în acest sens.
Asistenţă suport tehnic la nivel teritorial, pentru activitatea desfăşurată la nivelul caselor
teritoriale, în cadrul modulului DOMINO , sistemul informatic integrat ORIZONT precum și
pentru integrarea aplicațiilor Domino – Epbas.
Obţinerea fişierelor de date lunare necesare pentru aplicarea criteriilor pentru obţinerea biletelor
de tratament balnear (modulul SPA din sistemul integrat ORIZONT).
Asigurarea suportului tehnic nivel 1 pentru aplicația SPA nivel central, SPA nivel teritorial și
pentru aplicația on line Prestatori Operatori Hotelier.
Administrarea portalului CNPP: www.cnpp.ro, în sensul de actualizare şi adăugare de
informaţii, publicare anunţuri şi comunicate, actualizare şi adăugare de noi acte normative.
Crearea de conturi online în portalul CNPP, pentru acces complet la serviciile electronice oferite
de CNPP.
Administrarea utilizatorilor modulelor din cadrul sistemului integrat ORIZONT, la nivel central
și țară ( cca. 3.200 utilizatori).
Administrarea utilizatorilor din cadrul sistemului DIAFIX, la nivel central și teritorial (cca 250
utilizatori).
Administrarea utilizatorilor sistemului informatic DOMINO de management al documentelor, la
nivel central și țară (cca 3.200 utilizatori).
Administrarea serverului de antivirus BITDEFENDER.
Administrarea serverului de e-mail la nivel CNPP.
Administrarea serverului de proxy la nivel CNPP.
Administrarea reţelei LAN şi WAN la nivelul CNPP și al instituțiilor subordonate.
Actualizarea bazei de date și administrarea serverului de Legis la nivel CNPP.
Monitorizarea contractului privind furnizarea serviciilor de comunicaţii la nivelul CNPP şi al
caselor teritoriale de pensii.
Participarea la ședințele trimestriale ale Comisiei Tehnice a Proiectului european EESSI Sistemul Informatic destinat schimbului electronic de date pentru muncitorii migranți în spațiul
UE în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE)
nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a
procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004;

2.5 În domeniul comunicării și al relațiilor publice
Activitatea Secretariatului Consiliului de Administraţie (CA)
În cursul anului 2017, Consiliul de Administrație al CNPP s-a reunit în cadrul a 4 ședințe de
consiliu, în care au fost aprobate un număr de 7 hotărâri prin care:
 Au fost aprobate:
o Planul de formare profesională a personalului din cadrul CNPP și din unitățile subordonate,
pe anul 2017
o Programul de investiții publice pe anul 2017
o Structura organizatorică a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă
 Au fost avizate:
o Raportul de activitate al Casei Naţionale de Pensii Publice pe anul 2016.
o Înființarea punctului de lucru Moinești și tranformarea Casei Locale de Pensii Onești în
punct de lucru, în subordinea Casei Județene de Pensii Bacău.
o Transformarea Casei Locale de Pensii Medgidia în punct de lucru, în subordinea Casei
Județene de Pensii Constanța.
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o Transformarea Casei Locale de Pensii Câmpulung Moldovenesc în punct de lucru, în
subordinea Casei Județene de Pensii Suceava.
o Propunerile de modificare a Statutului CNPP și transmiterea acestor propuneri MMJS,
pentru îndeplinirea formalităților necesare în vederea aprobării (modificarea organigramei
CNPP).
 Au fost analizate:
o Actele normative cu incidență asupra sistemului public de pensii aplicate în anul 2017.
o Procedura de achiziție a serviciilor de tratament balnear, cazare și masă organizate de CNPP
în anul 2017.
o Propuneri de modificare și completare a legislației sistemului public de pensii.
 Activitatea Secretariatului Consiliului de Administraţie:
S-a asigurat redactarea proceselor verbale de ședință, evidenţa corespondenţei şi a documentelor
trimise către membrii consiliului de administraţie, precum și convocarea și pregătirea materialelor
de ședință.
De asemenea, având în vedere faptul că, în luna martie 2017 s-a încheiat mandatul membrilor
consiului de administrație, au fost efectuate demersurile necesare în vederea desemnării
reprezentaților entităților reprezentate, conform legii, pentru începerea unui nou mandat.
Activitatea de relaţii publice şi mass-media
 Reflectarea zilnică a imaginii instituţiei şi a modului de percepere a reformei şi legislaţiei
specifice domeniului – revista presei.
 Monitorizarea apariţiilor, în presă şi la televiziunile locale, ale purtătorului de imagine din casele
teritoriale de pensii şi a oricăror subiecte din sfera de competenţă a instituţiei.
 Monitorizarea și colaborarea permanentă cu casele teritoriale de pensii și direcțiile de
specialitate din cadrul CNPP, în vederea realizării activității privind liberul acces la informațiile
de interes public.
 Colaborarea cu direcția de specialitate din cadrul MMJS la organizarea de conferințe de presă și
interviuri, precum și la redactarea unor răspunsuri către reprezentanții mass-media.
 Participarea în cadrul emisunilor radio-TV, în studio sau intervenții telefonice destinate
popularizării drepturilor și obligațiilor asiguraților și pensionarilor.
 Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001, prin
soluționarea unui număr de cca. 191 de solicitări adresate de persoane fizice și juridice, inclusiv
reprezentanții mass-media, la nivel central și aproximativ 4000 solicitări la nivel local.
 Actualizarea datelor de pe portalul instituției (www.cnpp.ro), după cum urmează:
o actualizarea a 132 de întrebări frecvente;
o actualizarea a 11 pagini de conținut;
o postarea a 20 de comunicate în secțiunea Noutăți. Aceste comunicate au avut un impact
total de 499.585 de vizualizări. Media de vizualizări/comunicat este 25.000;
o postarea a 16 materiale cu conținut legislativ (legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență, hotărâri
de guvern, etc);
Activitatea de relaţii cu publicul
 Acordarea consultanţei de specialitate, asigurarea evidenţei şi elaborarea răspunsurilor la petiţii,
scrisori şi memorii, sesizări, interpelări, întrebări, precum şi formularea unor puncte de vedere,
pe baza legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, la solicitarea
diverselor instituţii sau a persoanelor fizice pentru un număr de 12.700 petiții, adresate prin
poștă sau prin poșta electronică, dintre care, pentru un număr 9.000 petiții răspunsurile au fost
formulate de către Direcția de Comunicare și Relații Publice.
 Formularea a 7.100 de răspunsuri pentru întrebările adresate pe portalul instituției.
 Acordarea a 1.000 de audiențe la sediul instituţiei, în cadrul programului de audienţe şi
consultanţă.
 Preluareași soluționarea sesizărilor adresate instituției prin inremediul celor cca. 3.500 de
audienţe telefonice.
 Tematica generală abordată în petiții s-a referit, în principiu, la următoarele aspecte:
o legislația incidentă sistemului public de pensii;
o condiții generale de pensionare și de stabilire a drepturilor de pensie;
o documentele necesare deschiderii drepturilor de pensie, acordării ajutorului de deces;
o modalități de plată a pensiei, în țară și străinătate;
o valoarea punctului de pensie;
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o stagii de cotizare;
o pilonul II de pensie;
o acordarea punctajului suplimentar pentru activitatea desfășurată în grupă superioară de
muncă;
o informații referitoare la soluționarea contestațiilor;
o indemnizația socială pentru pensionari;
o informații referitoare la acordarea biletelor de tratament;
o deschiderea conturilor de acces pe portal;
o asigurarea în sistemul public de pensii (obligatorie și facultativă);
o stabilire drepturi de pensie comunitară;
o reclamații încadrare în grad de invaliditate;
o indice de corecție;
o informații legate de proiectul noii legi a pensiilor (întrebări și propuneri legislative).
Activitatea Registraturii Generale:
Prin registratura generală s-a asigurat înregistrarea a cca. 134.400 de documente, repartizarea şi
transmiterea corespondenţei către direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei sau către CTP şi
expedierea corespondenţei întocmite de către direcţiile din cadrul CNPP.
Conform procedurii instituite prin Ordinul nr. 1.453/02.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul CNPP, au
fost înregistrate contestațiile și dosarele de pensie transmise de către CTP. Dosarele sunt
gestionate de către Registratura Generală, în vederea predării acestora către Comisia Centrală de
Contestaţii.
Totodată, a fost asigurată restituirea către CTP, prin intermediul poștei speciale, a dosarelor de
pensie și a hotărârilor emise de Comisia Centrală de Contestații.
Prin intrarea în vigoare a Ordinului nr. 463/28.03.2017, au fost depuse la CNPP, un număr de 800
contestații, pe care Direcția Comunicare și Relații Publice le-a transmis caselor teritoriale de pensii
în vederea analizării, întocmirii documentației necesare și transmiterii la Comisia Centrală de
Contestații.

2.6

În domeniul relațiilor internaționale

Aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și a
acordurilor bilaterale din domeniul securității sociale la care România este parte:
 Participarea, directă sau prin formularea de propuneri și puncte de vedere la activitățile Comisiei
Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, în scopul aplicării
Regulamentelor de coordonare a sistemelor de securitate socială (CE) nr. 883/2004 şi nr.
987/2009, în domeniul pensiilor, al combaterii fraudelor și erorilor, precum și în domeniul
legislației aplicabile.
 Analizarea materialelor postate de Comisia administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de
Securitate Socială pe portalul CIRCABC - Centrul de resurse de comunicare şi informare pentru
administraţii, angajatori şi cetăţeni - destinat comunicării şi diseminării informaţiilor referitoare
la aplicarea dispoziţiilor regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate
socială pentru experţii statelor membre (activitate desfășurată cu caracter permanent).
 Implementarea proiectului „Eficientizarea serviciilor oferite de CNPP lucrătorilor migranți, în
aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială”
(“Improving the services provided by the National House of Public Pensions to the migrant
workers, related to the application of the European Regulations on Social Security Systems
Coordination”), finanțat prin intermediul programului „RO18 Întărirea capacităţii şi cooperare
instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene”
(“RO 18 Capacity building and institutional cooperation between Romanian and Norwegian
public institutions”).
 Realizarea de statistici referitoare la implementarea regulamentelor europene de coordonare a
sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale din domeniul securității sociale la care
România este parte, precum:
o Elaborarea Chestionarului privind colectarea informațiilor statistice referitoare la pensiile
comunitare de bătrânețe, urmaș, invaliditate.
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o Elaborarea situației statistice privind Documentele Portabile emise în cursul anului 2016, la
solicitarea Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială.
Definitivarea formalităților necesare încheierii Protocolului de colaborare între CNPP și
Institutul Național Confederal de Asistență (INCA) din Italia.
Elaborarea contribuţiei CNPP la Raportul Guvernului României privind îndeplinirea
prevederilor Codului European de Securitate Socială pentru 2016.
Participarea la avizarea celui de al 16-lea Raport național cu privire la Carta Socială Europeană
Revizuită pentru domeniul propriu de competență.
Formularea de răspunsuri, observații, comentarii, la solicitarea Ministerului Muncii și Justiției
Sociale, pe tema BREXIT, specifice domeniului propriu de competență (respectarea principiilor
prevăzute în Regulamentele europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. (CE)
883/2004 și 987/2009, în ceea ce privește tratamentul egal între cetățenii UE/români și cetățenii
Marii Britanii, recunoașterea tuturor drepturilor dobândite de cetățenii europeni aflați în Marea
Britanie, garantarea drepturilor care urmează să fie acordate în viitor.
Asigurarea contribuției CNPP necesare evaluării și dezvoltării inițiativei Comisiei Europene de
creare a unei Autorități Europene în Domeniul Muncii, precum și de instituire a numărului unic
de securitate socială.
Asigurarea contribuției CNPP, prin transmiterea de observații și propuneri asupra textului
proiectului de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui
Portal Digital Unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a
problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.
Elaborarea de puncte de vedere și formularea de răspunsuri la petiții: 551.
Elaborarea de puncte de vedere și formularea de răspunsuri, la solicitările Comisiei Centrale de
Contestații din cadrul CNPP, referitoare la contestațiile privind deciziile emise de CTP în baza
Regulamentelor europene și a acordurilor bilaterale din domeniul securității sociale la care
România este parte: 35.
Acordarea a 2.758 de audienţe la sediul CNPP, referitoare la determinarea legislației aplicabile
în cazul lucrătorilor migranți și la eliberarea documentelor portabile A1. Acordarea a 129 de
audienţe la sediul CNPP, privind stabilirea prestațiilor de pensie, exportul prestaţiilor, în
aplicarea dispoziţiilor Regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială
(CEE) nr. 1408/71 şi 574/72, respectiv (CE) nr. 883/2004, 987/2009, precum și în aplicarea
acordurilor bilaterale din domeniul securității sociale la care România este parte.
Acordarea a cca. 3500 de audienţe telefonice cu privire la determinarea legislației aplicabile în
cazul lucrătorilor migranți, inclusiv cu privire la eliberarea documentului portabil A1 sau cu
privire la stabilirea și plata pensiilor internaționale, exportul prestaţiilor, în aplicarea
dispoziţiilor Regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială (CEE)
nr. 1408/71 şi 574/72, respectiv (CE) nr. 883/2004, 987/2009, precum și în aplicarea acordurilor
bilaterale din domeniul securității sociale la care România este parte.
Reprezentarea CNPP la întâlnirea Grupului de lucru Ad-hoc AHG Pensions, eveniment ce s-a
desfăşurat în data de 13.01.2017, la Bruxelles (Belgia).
Reprezentarea CNPP la workshop-ul referitor la repertoriul instituțiilor (Institution Repository)
din cadrul sistemului EESSI, eveniment ce s-a desfăşurat în data 20.02.2017, la Bruxelles
(Belgia).
Reprezentarea CNPP la lucrările Grupului de Lucru organizat de Comisia Administrativă pentru
Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială (CA), cu tema „Determinarea legislației aplicabile
lucrătorilor migranți”, la lucrările celei de-a 350-a reuniuni a Comisiei Administrative pentru
Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială și la Grupul de lucru aspecte sociale (SQWP),
evenimente ce s-au desfășurat în perioada 14 – 17 martie 2017, la Bruxelles (Belgia).
Reprezentarea CNPP la lucrările Grupului de lucru aspecte sociale (SQWP), care a avut ca temă
„Determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migranți”, eveniment ce s-a desfășurat în data de
23 martie 2017, la Bruxelles (Belgia).
Reprezentarea CNPP la lucrările celei de-a 351-a reuniuni a Comisiei Administrative pentru
Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială (CA), eveniment ce s-a desfășurat în perioada 2728 iunie 2017, la Bruxelles (Belgia).
Reprezentarea CNPP la workshop-ul referitor la repertoriul instituțiilor (Institution Repository)
din cadrul sistemului EESSI, eveniment ce s-a desfăşurat în perioada 14-15 septembrie 2017, la
Bruxelles (Belgia).
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 Reprezentarea CNPP la lucrările Grupului de lucru al Comisiei Administrative pentru
Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, cu tema „Dimensiunea internațională a
coordonării sistemelor de securitate socială” și la reuniunea bilaterală CNPP - Federal Public
Service Social Security, din Belgia, referitoare la optimizarea aplicării prevederilor Deciziei A 1
din 12 iunie 2009 în ceea ce privește stabilirea unei proceduri de dialog și conciliere privind
validitatea documentelor, determinarea legislației aplicabile și acordarea de prestații în
conformitate cu Regulamentul (CE) 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului,
evenimente ce s-au desfășurat în perioada 05-06 octombrie 2017, la Bruxelles, în Belgia.
 Organizarea „Zilelor de consultanţă româno-maghiare în problemele asigurărilor de pensii”,
eveniment ce avut loc la Budapesta și Debrecen/Szeged, în Ungaria, în perioada 17-20
octombrie 2017.
 Reprezentarea CNPP la evenimentul organizat de CNAV/CARSAT, în colaborare cu Ambasada
României la Paris, cu privire la tema pensiilor comunitare, eveniment ce s-a desfăşurat la Paris
(Franţa), în data de 9 noiembrie 2017.
 Reprezentarea CNPP la lucrările celei de – a 353 - a reuniuni a Comisiei Administrative pentru
Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, eveniment ce s-a desfășurat în perioada 13-14
decembrie 2017, la Bruxelles (Belgia).
 Actualizarea Declarației României potrivit prevederilor art. 9 al Regulamentului (CE) nr.
883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
Activităţi derulate în calitate de organism de legătură pentru stabilirea pensiilor şi pentru
acordarea ajutoarelor de deces
 Înregistrarea și transmiterea a cca 16.500 de seturi de formulare de legătură pentru acordarea
prestațiilor de pensie, primite din partea instituţiilor de asigurări sociale din statele membre ale
UE, SEE şi Elveţia, Turcia, Macedonia, Israel, Canada, Republica Moldova, Republica Coreea,
Quebec.
 Acordarea asistenţei de specialitate CTP în ceea ce priveşte procesarea dosarelor de pensie ale
lucrătorilor migranţi: elaborarea unor puncte de vedere cu caracter metodologic referitor la
aplicarea Regulamentelor europene și a acordurilor bilaterale din domeniul securității sociale la
care România este parte; verificarea dosarelor de pensii comunitare; verificarea algoritmului de
stabilire a drepturilor de pensie; consiliere pentru soluţionarea cererilor de pensie prin
intermediul adreselor oficiale și informal, prin telefon, e-mail și la sediul CNPP (activități
desfășurate cu caracter permanent).
 Întreprinderea de demersuri formale și informale către instituţii similare din statele membre ale
UE, SEE și Elveția și din state cu care România aplică acorduri bilaterale din domeniul
securității sociale, pentru soluționarea problemelor privind procesarea dosarelor de pensie în
cazul lucrătorilor migranţi (activități desfășurate cu caracter permanent).
Activităţi derulate în calitate de instituţie competentă pentru determinarea legislației aplicabile
conform Regulamentelor nr. 1408/71, nr. 574/72, nr. 883/2004 şi nr. 987/2009, precum și
acordurilor bilaterale din domeniul securității sociale la care România este parte
 Determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migranți:
o prin emiterea a 80.330 de formulare care atestă aplicarea legislaţiei române de securitate
socială, în cazul unor persoane care lucrează temporar pe teritoriul altui stat, respectiv
simultan/alternativ pe teritoriul mai multor state membre;
o prin soluționarea a 1.504 de cazuri de pluriactivitate, conform prevederilor art. 16 din
Regulamentul (CE) nr. 987/2009;
o prin elaborarea de răspunsuri administrative de refuz de emitere de documente portabile A1
în cazul a 192 de angajatori ai salariaţilor, respectiv în cazul lucrătorilor independenţi care
nu pot face obiectul legislației de securitate socială din România pe durata exercitării
temporare/simultane/alternative de activităţi pe teritoriul altui stat/mai multor state;
o prin emiterea a 22 de formulare R/TR1 care atestă legislația aplicabilă, în baza Acordului
între România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale;
o prin convenirea a 786 de excepţii de la regulile de determinare a legislaţiei aplicabile, în
baza art. 16 al Regulamentului (CE) nr. 883/2004, pentru lucrătorii migranţi care activează
în România, respectiv pentru lucrătorii din România care activează în Uniunea Europeană,
Spaţiul Economic European şi în Elveţia.
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În domeniul negocierii acordurilor bilaterale de securitate socială
 Participarea la consultările privind proiectul de Acord Administrativ de aplicare a Acordului
între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale, ce au avut loc la Podgorica, în
Muntenegru, în perioada 27 – 31 martie 2017.
 Participarea la negocierile Aranjamentului Administativ de aplicare a Acordului dintre
Romania și Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, ce au avut loc la Skopje,
Republica Macedonia, în perioada 09 – 11 mai 2017.
 Participarea reprezentanților Casei Naționale de Pensii Publice la întâlnirea organizată în
vederea definitivării formularelor de legătură necesare aplicării Acordului în domeniul
securității sociale între România și Republica Serbia, ce s-a desfășurat la Belgrad, în
perioada 4 – 8 septembrie 2017.
 Participarea la prima runda oficială de negocieri a proiectului de text al Acordului între
România și Republica Populară Chineză în domeniul securității sociale, ce a avut loc în
perioada 13 – 15 septembrie 2017, la București.
În calitate de Punct național de contact pentru fraudă și erori:
 Realizarea activităților care decurg din rolul CNPP ca Punct național de contact pentru fraudă și
erori, în aplicarea Deciziei nr. H 5 privind cooperarea în domeniul combaterii fraudei şi a
erorilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Consiliului şi al Regulamentului (CE)
nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului referitoare la coordonarea sistemelor
de securitate socială, precum și în aplicarea Deciziei nr. A1 din 12 iunie 2009 în ceea ce
privește stabilirea unei proceduri de dialog și conciliere privind validitatea documentelor,
determinarea legislației aplicabile și acordarea de prestații în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului:
o Realizarea Raportului Național pe anul 2016 privind frauda și erorile.
o Colaborarea cu Inspecția Muncii/Agenția Națională de Administrare Fiscală/direcții
regionale antifraudă fiscală, pentru furnizarea unor informaţii referitoare la anumite
societăţi comerciale care detaşează lucrători migranţi în Uniunea Europeană.
o Efectuarea, pe lângă Agenția Națională de Administrare Fiscală, a aproximativ 50 de
demersuri, în temeiul Deciziei A1/2009 în ceea ce privește stabilirea unei proceduri de
dialog și conciliere privind validitatea documentelor, determinarea legislației aplicabile și
acordarea de prestații în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului
European și al Consiliului.
o Corespondenţă cu diferite instituţii naţionale şi internaţionale pe teme de fraudă și erori,
primite din partea Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate
Socială (Bruxelles, Belgia) sau din partea unor instituţii sau organisme de control din statele
membre ale UE (Germania, Belgia, Franța, Olanda).Reprezentarea României la Întâlnirea
experților Punctelor Naționale de Contact pentru Fraudă și Erori în domeniul securității
sociale, eveniment ce s-a desfășurat în perioada 16 – 19 octombrie 2017, la Bruxelles
(Belgia).
Îndeplinirea formalităților necesare pentru realizarea deplasărilor externe
În anul de referință, s-au efectuat formalitățile (redactare notă de oportunitate, notă de deplasare,
notă pentru achiziţie servicii turistice, ordin de deplasare, achiziţie bilete pentru transport şi cazare,
deviz estimativ deplasare, etc.) pentru 33 de deplasări externe (reprezentări ale instituţiei noastre
la conferinţe internaţionale, seminarii, runde de negociere şi vizite de studiu).
 Participare la elaborarea proiectului de Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului,
modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (formularul D 112).
 Participare la elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind informaţiile referitoare la
cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferentă veniturilor din pensii pentru care
această contribuţie se suportă de la bugetul de stat.
 Participare la elaborarea proiectului de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul asigurărilor sociale şi a celui privind unele măsuri bugetare şi
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pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (OUG nr.
103/2017 şi OUG nr. 116/2017), în vederea punerii în acord cu Codul fiscal și cu Legea nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat.
2.7 În domeniul juridic și contencios administrativ
Participare la elaborarea de proiecte de acte normative:
 Participare la elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice (Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice).
 Participare la elaborarea proiectului de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea
de Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (OUG nr.
91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice).
 Participare la elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a
sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia
ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală (HG nr.
917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a
categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a
condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie"
din administraţia publică centrală).
 Participare la elaborarea proiectului de lege privind unele măsuri pentru salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
(Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea OUG nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea
nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscalbugetare), prin care s-a stabilit și se majorarea cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază ale
personalului din aparatul propriu al CNPP.
În domeniul avizare - legislaţie
 elaborarea a 19.157 de puncte de vedere la adresele primite din partea persoanelor fizice şi
juridice, instituţiilor publice (MMJS, INEMRCM, tribunale, curți de apel, Înalta Curte de Casație și
Justiție și alte instituţii), pentru aplicarea corectă a legislaţiei de asigurări sociale;
 elaborarea de avize privind aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul pensiilor şi legislaţiei
muncii, la solicitarea conducerii CNPP şi a direcţiilor de specialitate din cadrul CNPP;
 avizarea pentru legalitate a deciziilor şi ordinelor supuse aprobării preşedintelui CNPP;
 avizarea pentru legalitate a contractelor în care CNPP a fost parte;
 avizarea şi întocmirea protocoalelor, convenţiilor şi actelor adiţionale încheiate de către CNPP;
 avizarea materialelor, rapoartelor, analizelor şi documentărilor pregătite de către direcţiile din
structura CNPP, în scopul de a fi supuse analizei şi aprobării Consiliului de Administraţie;
 avizarea pentru legalitate a propunerilor de modificare a legislaţiei în materie, precum şi a
circularelor transmise în teritoriu, în scopul aplicării unitare a legislaţiei din domeniul pensiilor şi
altor drepturi de asigurări sociale;
 avizarea proiectelor de reglementări iniţiate de către compartimentele din cadrul CNPP, precum
şi de către diverse organe centrale, în ceea ce privește tehnica legislativă şi corelarea cu alte acte
normative;
 colaborarea cu toate compartimentele din structura CNPP pentru aplicarea corectă a
reglementărilor legale în vigoare;
 participarea la elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la organizarea şi funcţionarea
CNPP (Statutul CNPP);
 formularea unor puncte de vedere la interpelări şi întrebări adresate ministrului MMJS.
În domeniul juridic, contencios şi executare silită
 întocmirea documentaţiei în 3113 de cauze noi aflate pe rolul instanţelor de asigurări sociale,
contencios administrativ, civile, penale, în care CNPP este parte;
 instrumentarea uni număr de 5411 de dosare, atât cele noi intrate în 2017 cât și in cele din anii
anteriori, delegând personal propriu, precum şi personal din cadrul CTP, în faţa instanţelor
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competente ce judecă litigiile de asigurări sociale, contencios administrativ, civile, penale, la
judecarea acestora în prima instanţă sau în căi de atac;
 litigiile au avut ca obiect, în principal: contestarea deciziilor de pensionare emise de către CTP
(motivate de modul de stabilire şi recalculare a pensiilor din sistemul unitar de pensii publice;
recalcularea pensiilor prin luarea în calcul a perioadelor în care salarizarea s-a efectuat în acord
global; actualizarea pensiilor pentru magistraţi; restituirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate; legi speciale; anularea actelor administrative; refuz de acordare a unor drepturi salariale;
litigii de muncă; achiziţii publice; cauze penale; contestaţii la executare; ordonanţe preşedinţiale,
anularea deciziilor de debit emise în temeiul Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri
şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste
de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare).
 evidenţa şi întocmirea documentaţiei în 4181 de cauze noi aflate pe rolul instanţelor de asigurări
sociale, având ca obiect contestarea hotărârilor Comisiei Centrale de Contestaţii, emise în temeiul
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările
ulterioare.
 îndrumarea şi monitorizarea structurilor teritoriale, privind activitatea de contencios şi executare
silită, prin emiterea de circulare aprobate de către conducerea CNPP;
 acordarea consultaţiilor zilnice/consiliere juridică pentru CTP privind legislaţia şi jurisdicţia
asigurărilor sociale în care CTP au fost parte, procedura de executare silită;
 monitorizarea semestrială a situaţiei privind gradul de soluţionare a litigiilor aflate pe rolul
instanţelor de judecată, pentru fiecare CTP;
 solicitarea unor situații statistice tuturor CTP, pentru desfășurarea activității de constatare și
recuperare a creanțelor prin executare silită.
 CNPP a monitorizat activitatea unui număr de 48402 de litigii în care au fost parte CTP, precum
și gradul de soluționare al acestora.
Activitatea în diverse comisii interne
 comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică
pentru servicii hoteliere şi de restaurant, pentru beneficiarii biletelor de odihnă, eliberate de către
CNPP în anul 2017;
 comisia pentru soluţionarea contestaţiilor la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie
publică pentru servicii de tratament balnear, cazare şi masă, pentru beneficiarii biletelor eliberate de
către CNPP, aferente anului 2017;
 comisia pentru recepția serviciilor de prelucrare şi inventariere a fondului arhivistic şi de
selecţionare a documentelor cu termen de prestare expirat. (Acord – cadru nr. 156/06.12.2011).
 comisia de disciplină;
 comisia de participare la concurs INEMRCM (Decizia 2480/29.10.2019);
 comisia internă de analiză din cadrul CNPP stabilită prin Ordinul nr. 1083/29.09.2017, în vederea
aducerii la îndeplinire a măsurilor nr. 12, nr. 13 și nr.14 din Decizia nr. 6/21.07.2017 a Curții de
Conturi;
 comisia de casare a activelor fixe corporale și a obiectelor de inventar propuse pentru casare;
 comisia de evaluare a salariilor (Ordinul CNPP nr. 30/12.01.2017, prin care s-a solicitat
actualizarea salariilor din cadrul CJP-urilor, la nivelul lunii august 2016);
 comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial al Casei Naționale de Pensii
Publice (Ordinul nr. 1204/06.12.2017, privind actualizarea competenței Comisiei de monitorizare,
coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al CNPP).
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2.8

În domeniul economic și execuție bugetară

Financiar contabilitate şi execuţie bugetară
 Analizarea, centralizarea şi întocmirea situaţiilor financiare lunare trimestriale şi anuale ale
bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele ale sistemului de asigurare de muncă şi boli
profesionale şi a bugetului de stat.
 Elaborarea de analize comparative asupra execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat a
perioadelor curente faţa de perioadele de anterioare.
 Actualizarea planurilor de conturi şi a monografiilor contabile pentru toate bugetele, în fucnție
de modificările legislative din domeniu.
 Organizarea şi conducerea evidenţei sintetice şi analitice a angajamentelor bugetare, a
angajamentelor legale şi a ordonanţării la plată a cheltuielilor bugetare, conform prevederilor
OMFP nr. 1972/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice.
 Efectuarea plăţilor către furnizorii de produse şi prestatorii de servicii cu care au existat
incheiate contracte, inclusiv către unităţile de tratament balnear.
 Virarea lunară a contribuţiilor către fondul de pensii administrate privat.
 Întocmirea documentaţiilor de plată a salariilor şi a altor drepturi de natură salarială şi
efectuarea plăţii acestora, pentru salariaţii din aparatul CNPP.
 Stabilirea şi virarea lunară a obligaţiilor de plată privind contribuţiile sociale obligatorii pentru
salariaţii din aparatul CNPP și a contribuțiilor de asigurări sociale datorate de către angajator.
 Asigurarea întocmirii corecte și în timp util a declaraţiilor referitoare la contribuţiile sociale de
plată obligatorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul de sănătate,
bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale în vigoare.
 Întocmirea de situaţii statistice specifice.
 Intocmirea documentaţiei in vederea recuperării sumelor datorate de alte instituţii pentru care
CNPP efectuează servicii de tipărire a documentelor de plată(ANPIS, MMJS, BRC).
 Întocmirea lunară a situaţiilor privind monitorizarea cheltuielilor de personal.
 Organizarea şi conducerea evidenţei contabile a proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile.
 Inventarierea inopinată a casieriei, verificarea monetarului, precum și compararea soldului
scriptic urmată de emiterea de dispoziții în funcție de constatări.
 Organizarea inventarierii anuale a patrimoniului.
 Îndeplinirea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României, cu ocazia auditării conturilor
de execuţiei anuale.
 Realizarea unei bune gestiuni financiare, prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii,
eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.
 Identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate
şi/sau de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror
efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.
 Urmărirea existenţei şi corectitudinii tuturor documentelor justificative necesare pentru
efectuarea plăţilor în condiţii de legalitate, precum şi organizarea evidenţei şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale.
 Urmărirea angajării cheltuielilor efectuate în tot cursul exerciţiului bugetar, astfel încât să existe
certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respeciv
prestate şi se vor plăti în exerciţiul bugetar respective.
Proiecţie bugetară şi finanţarea cheltuielilor
 Asigurarea finanţării cheltuielilor privind plata pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări
sociale, care potrivit legii se finanţează din BASS, a cheltuielilor de întreţinere şi de funcţionare
ale sistemului public de pensii, inclusiv cele ale sistemului de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, precum şi a cheltuielilor privind plata prestaţiilor din BS.
 Asigurarea finanţării cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile, in care CNPP a avut calitatea de beneficiar.
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 Transmiterea către MMJS a propunerilor de rectificare ai BASS pe anul 2017.
 Repartizarea în plan teritorial şi pe trimestre a BASS şi a BS, inclusiv a sistemului de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate potrivit legii.
 Fundamentarea şi propunerea spre aprobare a modificării programului bugetar pe trimestre
şi/sau pe capitole de cheltuieli, precum şi între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare detaliate
până la nivel de alineat.
 Elaborarea popunerilor pentru legea bugetului de stat pe anul 2018, legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2018 şi a proiecţiei păna în anul 2021.
Achiziţii publice
 S-au aprobat şi completat listele de investiţii pentru obiectivele de investiţii derulate în cursul
anului 2017.
 S-au încheiat contractele subsecvente pentru anul 2017 pentru achiziţia de hârtie tehnică de
calcul.
 S-au aprobat şi efectuat reparaţii curente la sediile CNPP, precum şi la acele CTP-uri unde
condiţiile de muncă impuneau acest lucru.
 S-a organizat, în luna martie 2017, o procedură publică deschisă în vederea achiziţionării de
servicii de tratament balnear, cazare şi masă pantru beneficiarii biletelor de tratament.
 S-au încheiat 41 de acorduri pentru mai multe profile de tratament balnear cu diverşi prestatori
de servicii şi un contract cu SC TBRCM SA.
 S-au efectuat zilnic suplimentări şi retrageri de bilete de tratament balnear, în urma adreselor
transmise de casele teritoriale de pensii precum şi de prestatorii de servicii, în vederea
redistribuirii locurilor nevalorificate în perioadele anterioare şi în limita locurilor disponibile.
 -au soluţionat în scris sesizările formulate de petenţi cu privire la legislaţia în baza căreia se
acordă bilete de tratament balnear.
 S-au rezolvat problemele semnalate de casele teritoriale de pensii legate de aplicaţia SPA.
 S-au întocmit statistici referitoare la gradul de valorificare al biletelor de tratament balnear, la
nivel de serie pentru fiecare unitate de cazare, societate, judeţ.
 S-a urmărit valorificarea gratuităţilor de bilete de tratament balnear pe categorii de beneficiari la
nivel de judeţ.
 S-au transmis către CTP puncte de vedere, în timp util, cu privire la modul de interpretare a
reglementărilor din domeniul achiziţiilor publice.
 Au fost identificate unele probleme apărute în aplicarea reglementărilor din domeniul
achiziţiilor publice, inclusiv o analiză a acestora pentru o abordare unitară.
 S-a aprobat achiziţionarea de servicii şi de materiale de către casele teritoriale de pensii ȋn limita
fondurilor existente.
 S-au publicat ȋn SEAP anunţurile de atribuire a contractelor şi s-au întocmit lunar situaţiile
privind monitorizarea cheltuielilor de investiţii.
 S-a întocmit lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de investiţii.
 S-au dus la îndeplinire măsurile lăsate de Curtea de Conturi a României cu ocazia auditării
conturilor de execuţie anuale.
Execuția bugetară – 2017
In conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin
legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, s-au prevăzut şi s-au autorizat pentru anul
bugetar 2017, veniturile si cheltuielile bugetare, precum şi reglementările specifice exerciţiului
bugetar.
Contul de execuţie a BASS la 31.12.2017 a fost întocmit, conform prevederilor art. 56 si art. 57 din
Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 cu modificările ulterioare, pe baza situaţiilor financiare
prezentate de CNPP, CTP, CPMB, INEMRCM și în baza Anexei B transmisă de către Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală prin unitățile sale subordonate.
Contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost întocmit în structura bugetului
aprobat prin Legea nr. 7/2017, precum și a rectificărilor bugetare din anul 2017.
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Contul de execuţie a BASS a fost întocmit în structura aprobată prin Legea nr. 7/2017 a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, construcţia bugetară fiind fundamentată pe următoarele
elemente:
o majorarea valorii punctului de pensie în ianuarie 2017, cu 5,25%, respectiv 917,5 lei și în iulie
2017 cu 9%, respectiv 1000 lei;
o acordarea în anul 2017 a unui indice de corecţie de 1,14;
o încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară a
Guvernului pentru perioada 2017-2020;
o creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2017 la 3.282 lei, faţă de 2.809 lei realizat in anul
2016 şi 2.555 lei realizat în anul 2015.
Execuția bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2017, realizată la nivelul Casei Nationale
de Pensii Publice, se prezintă în indicatori sintetici, astfel:
Denumire indicator
BUGET
EXECUTIE EXECUTIE/
31.12.2017
31.12.2017
BUGET
Capitol
lei
lei
%
0
1
2
3
4=3/2
I
VENITURI TOTALE, din care:
58.087.248.000 58.018.066.789
99.88
VENITURI ale sistemului public
I.1
de pensii
57.663.230.000 57.589.067.243
99.87
VENITURI ale sistemului de
I.2
asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale
424.018.000
428.999.546
101,18
CHELTUIELI TOTALE, din
II
care:
57.775.659.000 57.695.320.499
99.86
CHELTUIELI ale sistemului
II.1
public de pensii
57.663.230.000 57.589.067.243
99.87
CHELTUIELI ale sistemului de
II.2
asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale
112.429.000
106.253.256
94,51
EXCEDENT/ DEFICIT, din
care:
311.589.000
322.746.290
103,58
EXCEDENT/ DEFICIT al
sistemului public de pensii
0
0
0.00
EXCEDENT al sistemului de
asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale
311.589.000
322.746.290
103,58
Din analiza contului de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat la data de 31.12.2017 se
constată ca au fost realizate venituri în sumă de 58.018.066.789 lei, ceea ce reprezintă 99,88 % faţă
de o prevedere bugetară de 58.087.248.000 lei și cheltuieli de 57.695.320.499 lei, respectiv 99,86 %
faţă de o prevedere bugetară de 57.775.659.000 lei.
În acest context, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2017 s-a încheiat cu un
excedent în sumă de 322.746.290 lei, în condițiile în care s-a acordat o subvenţie de la bugetul de
stat pentru acoperirea deficitului sistemului de pensii în valoare de 13.585.624.578 lei.
Precizări:
o Excedentul ȋnregistrat, în sumă de 322.746.290 provine de la sistemul de asigurare pentru
accidente de munca şi boli profesionale.
o Subvenţie acordată de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului sistemului de pensii în
valoare de 13.585.624.578 lei se constituie, în termeni economici, ca venit la bugetul asigurărilor
sociale de stat.
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Activitate administrativă:
 S-a asigurat efectuarea transportului în bune condiţii a documentelor de plată a pensiilor la
Compania Națională Poşta Romană, cu care CNPP are convenţie încheiată pentru distribuirea
acestora către beneficiarii de prestaţii de asigurări sociale.
 S-a asigurat întreţinerea permanentă a instalaţiilor aferente clădirilor, bunurilor, a mijloacelor
fixe şi obiectelor de inventar aflate în administrarea instituţiei şi s-a urmărit derularea
contractelor ce intrau în raza de activitate a acestui serviciu.
 S-a ținut evidența acestor contracte din punct de vedere cantitativ, prin gestionar si comisia de
recepție, împreună cu serviciul contabilitate.
 S-au întocmit documentațiile către serviciul Achiziții Publice pentru derularea procedurilor de
achiziție.
 S-a asigurat baza materială şi s-au achiziţionat materiale şi consumabile necesare activităţilor
curente.
 Au fost efectuate activitaţi de amenajare a arhivei.
2.9 În domeniul controlului și al auditului public intern
1. În domeniul controlului activităților de stabiliri prestații, plăți prestații și expertiză medicală
Au fost efectuate 19 de acţiuni de control de fond al activităţii direcţiilor de stabiliri şi plăţi prestații
şi 5 acţiuni de control tematic.
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Activitatea de control desfăşurată, în anul 2017, s-a făcut conform programului aprobat şi ca urmare
a dispunerii efectuării controalelor tematice.
Constatarea şi consemnarea deficienţelor, precum și constituirea prejudiciilor constatate s-a făcut cu
respectarea reglementărilor legale în domeniu, stabilindu-se prin actele de control încheiate cauze,
responsabilităţi, măsuri şi termene de remediere a deficienţelor şi de recuperare a prejudiciilor
cauzate sistemului.
Activitatea de control desfăşurată în anul 2017, s-a concretizat în:
 Constatarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de pensii și alte drepturi, în sumă totală de
4.978.624 lei, din bugetul asigurarilor sociale de stat şi din bugetul de stat, astfel:
o prejudiciu constatat în timpul controalelor planificate:
2.428.084 lei
o prejudiciu constatat ca urmare a realizării măsurilor:
1.526.332 lei
o sume plătite necuvenit, scutite de la recuperare Lg. nr. 125/2014:
104.530 lei
o prejudiciu constatat în timpul controalelor tematice:
18.912 lei
o prejudiciu aferent acţiunilor și măsurilor de identificare
a pensiilor stabilite în baza unor documente nereale
(CJP Bihor și CJP Mehedinți):
900.766 lei
 Până la data de 31.12.2017, din suma totală de 3.954.416 lei reprezentând prejudicii constatate în
timpul controalelor planificate efectuate şi ca urmare a realizării măsurilor dispuse în cursul
anului 2017, s-a recuperat suma de 1.053.247 lei şi a fost stornată suma de 42.217 lei, restul
prejudiciului urmând a se recupera prin reţinere din prestaţiile aflate în plată sau prin executare
silită.
 Recuperarea din prejudiciile constatate în anii precedenţi (2006-2016), ca urmare a controalelor
de fond a sumei de 3.476.314 lei.
 Recuperarea din prejudiciile constatate în anii precedenţi (2006-2016), ca urmare a controalelor
tematice a sumei de 2.038.312 lei.
Principalele cauzele care au generat prejudicierea bugetului de asigurări sociale de stat şi a
bugetului de stat constatate în timpul controalelor planificate, în perioada 01.01.201731.12.2017:
 stabilirea eronată a drepturilor : prejudiciul constatat = 637.595 lei, reprezentând sume încasate
necuvenit cu titlu de pensie. Precizăm că acest prejudiciu are următoarea structură:
o stabiliri eronate dosare «înscrieri noi» - prejudiciu = 49.956 lei
o stabiliri eronate dosare «recalculări drepturi» - prejudiciu = 587.649 lei
 încasarea de către pensionari a mai multor prestaţii de asigurări sociale incompatibile între ele
(dosare duble) : prejudiciul constatat = 121.648 lei
 cumularea pensiei anticipate, a pensiei anticipate parţiale, şi a pensiei de invaliditate cu venituri
de natură salarială : prejudiciul constatat = 38.168 lei, reprezentând sume încasate necuvenit cu
titlu de pensie
 acordarea în mod eronat a majorărilor de pensii prevăzute de legislaţia asigurărilor sociale
(Legea nr. 250/2007, O.U.G. nr. 6/2009, art. 170 din Legea nr. 263/2010, majorări pentru
condiţii de muncă) unor persoane care nu îndeplineau condiţiile legale: prejudiciul constatat =
978.889 lei - reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie
 menţinerea în plată a unor urmaşi şi urmaşi minori fără ca aceştia să mai întrunească condiţiile
legale: prejudiciul constatat = 110.015 lei - reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de
pensie
 plata eronată a unor sume de bani, cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, către persoane care nu
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege (plăţi restante eronate, nesuspendarea plăţii în cazurile
prevăzute de lege): prejudiciul constatat = 105.933 lei
 stabilirea și plata eronată a indemnizațiilor prevăzute de legi speciale): prejudiciul constatat =
435.826 lei.
Obiectivele celor 5 acţiuni de control tematic desfășurate în cursul anului 2017:
 La CJP Bacău – CLP Onești a fost efectuat un control care a avut ca obiect identificarea de plăți
fără temei legal cu titlu de pensie
Acțiunea de control a fost desfășurat în sprijinul autoverificării începute de CJP Bacău. Au fost
verificate toate sumele comunicate în sistemul informatic de plată a pensiilor în perioada 20112016 și au fost identificate 13 plăți nejustificate, precum și fraude cu privire la evidența debitorilor
și reținerile din pensii. S-au constituit prejudicii în sumă de 12.097 lei din care până la data de
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31.12.2017, s-a recuperat suma de 8.637 lei).
Au fost sesizate organele de cercetare penală pentru toate cazurile susmenționate.
 La CJP Mehedinți a fost efectuat un control care a avut ca obiect verificarea modului de
îndeplinire a măsurilor dispuse în timpul controalelor efectuate în anul 2016. S-au constituit
prejudicii în sumă de 15.492 lei (din care până la data de 31.12.2017, s-a recuperat suma de
8.603 lei) și constatat neîndeplinirea unor măsuri, de către conducerea instituției.
 La CJP Alba și CJP Brașov s-a efectuat o acțiune tematică de analiză a modului de organizare a
activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
 La CJP Ilfov s-a efectua un control tematic pentru verificarea unor aspecte sesizate cu privire la
stabilirea și plata unor drepturi de pensie.
 La Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti s-a efectuat un control asupra activității Serviciului
Juridic și executare silită, control în urma căruia conducerea CNPP a dispus măsuri de
reorganizare a activității.
Monitorizare activitate:
În cadrul Serviciului control prestații sunt monitorizate un număr de 8 case de pensii, unde în
urma controalelor desfăşurate în perioada 2006-2016, s-au identificat 3.150 de cazuri de pensii
stabilite în baza unor documente neconforme realităţii. Din prejudiciul în sumă totală de
37.339.444 lei constituit în perioada 2006 - 2017, până la data de 31.12.2017 a fost recuperată suma
de 13.769.593 de lei (din care 2.038.312 lei au fost recuperaţi în anul 2017), a fost stornată suma de
2.220.892 lei şi a rămas de recuperat suma de 21.348.959 lei.
Precizăm că în toate cazurile au fost sesizate organele de cercetare penală.
Alte activități desfășurate:
 Soluționarea lucrărilor repartizate de superiorii ierarhici, întocmirea de note, puncte de vedere și
propuneri cu privire la sistemul asigurărilor sociale.
 Participarea la ședințele de lucru pentru elaborarea proiectelor de modificare a legislației pensiilor
și asigurărilor sociale.
 Monitorizarea modului de îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României,
activitate dispusă prin Ordin al Preşedintelui CNPP.
2. In domeniul controlului financiar de gestiune
În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, în conformitate cu prevederile planului de control aprobat de
Secretarul General al CNPP pentru anul 2017 şi cu “Lista obiectivelor obligatorii de controlat în
cadrul controlului financiar de gestiune”, au fost efectuate 26 acţiuni de control de fond la
Direcţiile economice, evidenţă contribuabili din cadrul caselor judeţene de pensii, la INEMRCM,
precum și 3 acțiuni de control tematic.
Activitatea desfăşurată în cadrul celor 26 acţiuni de control de fond la Direcţiile economice,
evidenţă contribuabili din cadrul Caselor Judeţene de Pensii, cât și la INEMRCM, s-a concretizat
în: constatarea unui prejudiciu în sumă de 119.483 lei. Ulterior, în urma îndeplinirii măsurilor
dispuse prin procesele-verbale de control, a fost constatat un prejudiciu în sumă de 18.810 lei. În
concluzie, prejudiciul total constatat, aferent controalelor de fond la nivelul anului 2017, a fost în
sumă de 138.294 lei.
La data de 31.12.2017, din prejudiciul total constatat în sumă totală de 138.294 lei, s-a recuperat
suma de 106.259 lei, s-au inregistrat stornări în sumă de 7.476 lei, suma rămasă de recuperat fiind
de 24.560 lei.
Principalele cauzele care au generat producerea prejudiciilor constatate în timpul controalelor
planificate, în perioada 01.01.2017-31.12.2017:
 determinarea eronată a contribuţiei stabilite de lege pentru plata biletelor de tratament balnear;
 stabilirea eronată a cuantumului ajutoarelor de deces acordate;
 identificarea unor persoane înregistrate ca decedate în bazele de date, care au figurat cu
abonamente pentru telefonie fixă, decontate ulterior datei decesului;
 identificarea unor persoane înregistrate ca decedate în bazele de date, care au figurat cu bilete
speciale de calatorie interurbana gratuite decontate ulterior datei decesului;
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 identificarea unor persoane înregistrate ca decedate în bazele de date pentru care au fost
decontate abonamente de transport urban, ulterior datei decesului;
 nerespectarea prevederilor legale care reglementează încadrarea și salarizarea personalului
precum și celelalte drepturi cuvenite acestuia, care a condus la drepturi de personal plătite fără
temei legal, (gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă neacordată în procentul
stabilit de lege şi acordarea acesteia fără respectarea termenelor legale, stabilirea
necorespunzătoare a salariului de bază, etc);
 depăşiri ale plafoanelor aprobate pentru serviciile de telefonie mobilă.
La unele din casele județene de pensii care au constituit obiectul controlului în 2017, au fost
consemnate o serie de constatări referitoare la modul defectuos de aplicare al măsurilor pentru
prevenirea, descoperirea și recuperarea prejudiciilor, legalitatea și eficacitatea acestor
măsuri.
Referitor la respectarea condițiilor cerute de lege pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea
şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale, s-a constatat că există documente întocmite (ordonanțări de
plata, propuneri de angajare a unei cheltuieli, etc) care nu poartă viza persoanelor autorizate din
compartimentele de specialitate, care să confirme corectitudinea sumelor de plată, livrarea şi
receptionarea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor.
Referitor la legalitatea și realitatea plăților drepturilor salariale, s-a constatat calculul eronat al
vechimii în muncă, care a dus la acordarea gradației la alt termen decât cel prevăzut de lege.
Obiectivele celor 3 acţiuni de control tematic desfășurate în cursul anului 2017:
 La CJP Maramureș a fost efectuat un control care a avut ca obiect eventuale abateri și conduita
directorului executiv, verificari privind realitatea și oportunitatea solicitării de fonduri aferente
unor lucrări de amenajare a sediului instituției, analiză asupra solicitării de majorare a chiriei
spațiului din Sighetu Marmației.
 La INEMRCM a fost efectuat un control care a avut ca obiect verificarea modului în care au
fost respectate prevederile privind ALOP.
 La prestatorul de servicii de tratament balnear Sind Tour Trading SRL din Băile Herculane, s-a
dispus nedecontarea serviciilor de cazare aferente seriei a XII-a pentru persoanele cazate în
spații de categorie inferioară, față de cea înscrisă pe biletul de tratament balnear, la hotelul
Dacia, prejudiciu total fiind în suma de 39.744 lei.
Deficiențele constatate urmare a acțiunilor de control au fost prelucrate cu factorii de răspundere și
s-au dispus măsuri pentru corectarea lor, precum și pentru recuperarea prejudiciilor constatate.
3.

În domeniul auditului public intern

 Au fost efectuate 12 misiuni de audit, din care 5 misiuni de sistem, 3 au fost misiuni de
regularitate/conformitate și 4 misiuni de evaluare a activității de audit desfășurată la nivelul
CTP.
Elaborarea planului de audit public intern a avut în vedere respectarea prevederilor Legii nr.
672/2002 şi a Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea activităţii de audit public
intern.
La selectarea misiunilor de audit pentru elaborarea planului, s-au avut în vedere următoarele:
o activităţile cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CNPP şi Organigrama
CNPP;
o stabilirea factorilor de analiză a riscurilor şi nivelele de apreciere ale acestora;
o respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la 3 ani;
o tipul de audit pentru fiecare misiune: auditul de regularitate/conformitate şi auditul de sistem;
o recomandările Curţii de Conturi a României, înscrise în Deciziile emise de către structurile
teritoriale ale Curții de Conturi urmare Auditului financiar al contului de execuție a bugetului
asigurărilor sociale de stat.
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 Structurile din cadrul CNPP auditate în anul 2017
În urma analizei constatărilor și recomandări înscrise în rapoartele de Audit financiar asupra
contului anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, întocmite de către structurile
teritoriale ale Curții de Conturi și a planului privind activitatea de audit pentru anul 2017 la nivelul
CNPP, CTP/INEMRCM, au fost realizate 5 misiuni de audit de sistem, pe următoarele domenii de
activitate:
o Verificarea activității de plăți prestații.
o Verificarea modului de aplicare a normelor și procedurilor interne în activitatea de stabiliri
prestații.
o Verificarea activității de Expertiza Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă la nivelul
INEMRCM si unitatile subordonate.
o Verificarea modului de gestionare a biletelor de tratament balnear si recuperare a capacității de
muncă.
o Respectarea aplicării Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor
categorii de persoane în sistemul public de pesnii în desfășurarea activității de de evidență
contribuabili.
 Au fost realizate 3 misiuni de audit de conformitate/regularitate:
o Activitatea privind administrarea si gestionarea bazelor de date desfășurată la nivelul
Directiei Documente de Plată din cadrul CNPP.
o Fiabilitatea sistemului contabil pentru activitatea proprie CNPV.
o Activitatea de solutionare a contestațiilor desfășurată de către Comisia Centrală de
Contestații din cadrul CNPP.
 Evaluarea activităţii de audit public intern desfăşurată la nivelul compartimentele de
audit de la: CTP Alba, CTP Arad, CTP Gorj și CTP Teleorman.
2.10 În domeniul elaborării de studii, sinteze și analize
 Realizarea Raportului de activitate al CNPP pe anul 2016, conform prevederilor art. 5 alin. (3)
din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 Realizarea Planului de acțiune pentru anul 2017 al CNPP.
 Realizarea Planului de acțiune pentru anul 2017 al CTP.
 Realizarea de rapoarte de activitate periodice, situaţii, studii, sinteze şi analize, din domeniul
specific de activitate al instituţiei, urgente sau periodice, la solicitarea conducerii CNPP.
 S-au realizat toate demersurile în vederea achitării primei cotizații, CNPP devenind astfel
membru cu drepturi depline al ISSA, potrivit prevederilor H.G. nr. 381/31.05.2017 privind
aprobarea plăţii cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la
Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2017, publicată în Monitorul
Oficial nr. 412/31.05.2017 (atașată).
Potrivit prevederilor art. I alin. (3) din OG nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de
participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale
(ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la OG nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată cf. Legii nr.
127/2016, Casa Naţională de Pensii Publice propune anual Guvernului cuantumul contribuţiei la
Asociaţia Internaţională de Securitate Socială, pe baza notificării primite de la Consiliul
organizaţiei, cuantum care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Prin afilierea la ISSA, CNPP are acces la: schimburi de informații/experiență cu privire la politicile
din domeniul pensiilor publice și managementul organizației, publicații/studii/cercetări,
ghiduri/îndrumare practice și rapoarte analitice în domeniu, informații specializate și exemple de
bune practici din cadrul statelor membre ISSA.
 Raportări, analize, observații și puncte de vedere ale CNPP la proiecte, strategii și alte
documente de interes național:
o Raportarea stadiului realizării măsurilor prevăzute în Programul de Guvernare 2017-2020.
o Contribuția CNPP la Programul Anual de Lucru al Guvernului.
o Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2017-2020.
o Stadiul de implementare al Planului operaţional de acțiuni pentru implementarea, în perioada
2016-2020, a Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor
vârstnice pentru perioada 2015-2020.
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o Planul Strategic Instituțional al MMSJ, Obiectivul 2 - Un sistem de pensii adecvat și sustenabil.
o Strategia națională în domeniul securității și sănătății în muncă pentru perioada 2017-2020.
o Actualizarea și certificarea datelor prezentate în Prospectul de Țară, la solicitarea MMSJ/MFP.
o Raport privind incluziunea socială în România în anul 2015.
o Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 (elaborarea semestrială/anuală la nivelul CNPP și
CTP a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din
strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de
prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a
informaţiilor de interes public).
 Evaluarea performanţelor caselor teritoriale de pensii (gestionarea şi modificarea aplicaţiei
informatice de evidenţă a indicatorilor de performanţă Corporater EPM Suite).
 Asigurarea și îndeplinirea unor activități din domeniul controlului managerial intern, la nivelul
CNPP și al instituțiilor subordonate, conform Ordinului nr.200/2016 privind modificarea şi
completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice:
o Realizarea Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul
CNPP și centralizarea programelor de dezvoltare a sistemului de control intern mangerial ale
instituțiilor subordonate;
o Realizarea Registrului de riscuri al CNPP și centralizarea registelor de riscuri ale instituțiilor
subordonate;
o Realizarea corespondenței pentru îndrumarea instituțiilor subordonate privind exercitarea
controlului intern managerial;
 Asigurarea realizării, la nivelul CNPP și al instituțiilor subordonate, a sarcinilor ce decurg din
implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;
2.11 În domeniul statistic
 Reprezentarea CNPP la nivelul Comisiei Europene în:
o Comitetul de Protecţie Socială – Sub-grupul de Indicatori (ISG) – Comisia Europeană;
o Comitetul Sistemului Statistic Național (COMSTAT) – organ cu rol consultativ format din
reprezentanții producătorilor de statistici oficiale din România.
 Raportarea lunară, la Ministerul Finanţelor Publice, a indicatorilor statistici utilizați la
fundamentarea datelor de buget, aferenţi sistemului public de pensii (pensionari şi asiguraţi) –
depunere formular P5000.
 Realizarea rapoartelor statistice la nivel judeţean şi de ţară, pentru pensiile de asigurări sociale
de stat şi agricultori:
o Raport lunar privind structura numărului fizic de pensionari, pensia medie şi valoarea fondului
de pensii de stat, punctajul mediu şi punctele de pensii de stat.
o Raport trimestrial/anual privind numărul mediu de pensionari, pensia medie trimestrială/anuală,
punctaj mediu trimestrial/anual, punctele de pensii de stat şi valoarea fondului de pensii de stat.
o Raport lunar/ trimestrial/anual privind numărul mediu de pensionari, sumele din decizie şi
mişcarea intervenită în perioada respectivă, pe categorii de pensii.
 Evoluţia mişcării pensionarilor de asigurări sociale de stat/agricultori.
 Dinamica numărului şi pensiei medii pentru pensionarii de asigurări sociale de stat/agricultori,
pentru toate categoriile de pensii şi pe total.
 Realizarea situaţiilor statistice privind durata medie de stat în plată pentru asigurări sociale de
stat, pe categorii de pensii.
 Realizarea lunară a rapoartelor statistice privind gruparea pe nivele de pensii şi după anul
înscrierii la pensie a pensionarilor de asigurări sociale de stat/agricultori.
 Realizarea rapoartelor statistice privind gruparea pensionarilor de asigurări sociale de
stat/agricultori pe grupe de vârstă şi sexe.
 Realizarea situaţiilor statistice privind beneficiarii de legi şi indemnizaţii cu caracter special.
 Comunicarea rapoartelor statistice către INS, MMJS, MFP, CNPV, etc.
 Editarea, publicarea pe site şi difuzarea indicatorilor statistici pensii pilon I.
 Transmiterea lunară a indicatorilor statistici aferenţi Pilonului I de pensii pe portalul intern
realizat în cadrul proiectului „Asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice ale
instituţiilor furnizoare de date necesare fundamentării politicilor şi deciziilor guvernului Tablou de bord la nivelul SGG”, Cod SMIS 48726, conform protocolului încheiat intre CNPP
și Secretariatul General al Guvernului.
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2.12 În domeniul resurselor umane
Activitatea de gestiune funcții publice și personal contractual
 Întocmirea anexei (Formularul 114) privind detalierea în structură, pe funcții, a numărului
maxim de posturi finanţate şi fondul aferent salariilor de bază, pe anul 2017.
 Întocmirea statelor nominale de personal pentru aparatul propriu al CNPP.
 28 modificări de organigrame case teritoriale de pensii și 6 modificări de organigramă a CNPP.
 Organizarea a 7 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, respectiv temporar vacante din
cadrul aparatului propriu al CNPP şi instituțiile subordonate/funcţii publice.
 Organizarea a 2 examene pentru promovarea funcţionarilor publici din cadrul aparatului
propriu al CNPP, care au îndeplinit condițiile.
 Elaborarea şi actualizarea a 136 de fișe de post pentru aparatul propriu al CNPP şi pentru
personalul de conducere din instituțiile subordonate.
 Întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale pentru funcţionarii publici din aparatul propriu
al CNPP, directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi din CTP, actualizarea registrului de
evidenţă, pentru directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi din CTP și a registrului de
evidenţă a funcţionarilor publici din CNPP, conform HG nr. 522/30.05.2007 pentru modificarea
şi completarea HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici.
 Realizarea a 1032 de înregistrări, în vederea culegerii datelor din Raportarea lunară cu privire
la ocuparea posturilor transmise de către CTP, pentru înaintare către ANFP, actualizarea
situației privind posturile aprobate și remunerate din CTP, verificarea și transmiterea către
DEEB.
 Completarea lunară a formularului M500 pentru personalul din aparatul propriu al CNPP.
 Au fost întocmite situațiile statistice pentru ANFP, ANAF, INS, MFP, Curtea de Conturi.
Activitatea de evaluarea performanțelor profesionale
 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale directorilor executivi şi directorilor
executivi adjuncţi din cadrul CTP și ale funcționarilor publici și personalului contractual din
cadrul CNPP, aferente anului 2016.
Activitatea de formare profesională
 Întocmirea raportului informativ privind activitatea de formare profesională pe anul 2017.
 Elaborarea Planului de formare profesională continuă a personalului din cadrul CNPP şi
instituțiile subordonate, pentru anul 2018.
 Elaborarea Planului de măsuri privind pregătirea profesională a personalului și a Planului anual
de formare profesională şi fondurile alocate pregătirii.
 Număr programe formare profesională – 8 programe.
 Organizarea programelor de formare profesională continuă pentru 98 de participanți:
o programe de perfecţionare a personalului din cadrul CNPP şi unităţile subordonate – 92
participanți;
o programe de instruire a personalului din cadrul CNPP şi unităţile subordonate – 6 participanți;
o programe de formare specializată – 0 participant.
2.13 În domeniul expertizei medicale și a recuperării capacității de muncă
Au fost revizuite prevederile H.G. nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor și normelor de
diagnostic clinic, diagnostic funcțional și evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se face
încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate și urmează analiza și pregătirea pentru publicare a
actului normativ actualizat.
Operațiunea de revizuire s-a realizat în scopul actualizării criteriilor medico-psiho-sociale de
încadrare în grad de invaliditate/handicap.
Ca instituție publică cu personalitate juridică și autonomie științifică, pentru îndeplinirea atribuțiilor
și obiectivelor, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea a Capacităţii de Muncă
(INEMRCM) a realizat în anul 2017 următoarele activități:
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Activitatea de evaluare a capacității de muncă
În INEMRCM au fost internate 7.036 de persoane, din care:
o 5.978 pentru evaluarea capacităţii de muncă în secţiile clinice de expertiză medicală a
capacităţii de muncă;
o 1.058 pacienţi în secţia de recuperare medicală.
Din cei 1.058 de pacienţi internaţi pentru tratament recuperator, în cadrul secţiei de recuperare
medicală, 39 au beneficiat şi de dispozitive medicale. Astfel au fost acordate: 16 proteze pentru
membru superior, 11 proteze pentru membrul inferior şi 5 dispozitive de mers, 1 cazuri speciale cu
traumatisme complexe (proteza/orteza + încălţăminte ortopedică).
În cadrul laboratoarelor de analize medicale, laboratoarelor de explorări funcţionale, serviciului de
radiologie si imagistică medicală au fost efectuate analize şi investigaţii atât pentru bolnavii
internaţi, cât şi pentru 1.385 cazuri din ambulator.
Activitatea de îndrumare și control
Comisiile de avizare şi control din cadrul secţiilor de expertiză medicală au expertizat 6.128 de
persoane internate, după cum urmează:
o 4.646 pensionari de invaliditate, din care 1.674 (36%) au fost depensionaţi;
o 1.473 cazuri - cereri pentru expertizarea capacităţii de muncă, în vederea înscrierii la pensie de
invaliditate, din care 613 (42%) cazuri au fost respinse,nefiind încadrate în grad de
invaliditate;
o 9 expertize efectuate în baza Legii nr. 346/2002.
 Comisiile de avizare şi control din cadrul INEMRCM, au analizat 20.260 dosare medicale, atât
la solicitarea serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, cât şi în cadrul
activităţii de control realizate de către medicii din institut;
 În cadrul activităţii de îndrumare şi control, medicii experţi ai asigurărilor sociale din
INEMRCM au analizat 6.758 dosare medicale (atât în cadrul actiunilor de control prin
delegaţie, cât şi prin solicitarea dosarelor sau trimiterea acestora în acţiuni ale unor organe de
control, ex. DNA) din care la 2.717 de cazuri s-a recomandat verificare prin internare în institut.
 În Comisia Superioară au fost soluţionate 5.555 de cazuri, din care: 4.790 au fost avizări de
prelungire a concediului medical peste 183 de zile, 429 au fost contestaţii la deciziile emise de
comisiile de avizare şi control, 336 cazuri cu alte expertize (INML, instanţe judecătoreşti).
 La nivelul Comisiilor Medicale de Contestaţii au fost înregistrate 2.374 de contestaţii, din care
au fost soluţionate 1.962 (1.383 de contestaţii au fost respinse şi 579 au fost admise).
2.14 În domeniul asigurării pentru accidentede muncă şi boli profesionale
Aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și a
acordurilor bilaterale din domeniul securității sociale la care România este parte
 Analiza și elaborarea contribuției pentru domeniul asigurării la accidente de muncă şi boli
profesionale în vederea întocmirii Declarației României conform art. 9 al Regulamentului (CE)
nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
 Analiza și elaborarea contribuției pentru domeniul asigurării la accidente de muncă şi boli
profesionale în vederea întocmirii Raportului de ţară pentru România în domeniul fraudă şi
erori conform Deciziei H 5 din 18 martie 2010 privind cooperarea în domeniul combaterii
fraudei și a erorilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și al Regulamentului (CE) nr.
987/2009.
 Formularea de propuneri şi observaţii, precum şi participarea la grupul de lucru la nivel de
experţi în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială pentru pregătirea temelor
anunţate pe agenda reuniunilor Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de
Securitate Socială.
 Analiza Aide-memoire-ului reuniunilor Comisiei Administrative pentru Coordonarea
Sistemelor de Securitate Socială şi formularea de observaţii şi propuneri în domeniul de
competenţă.
 Revizuirea Business Use Cases (BUCs) pentru sectorul accidente de muncă și boli
profesionale.
 Analiză și revizuire Ghiduri Business Use Cases (BUCs) pentru sectorul accidente de muncă și
boli profesionale.
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 Revizuire lingvistică SED-uri (versiunea 4) pentru sectorul accidente de muncă și boli
profesionale.
 Întocmirea și transmiterea situației anuale a debitelor și creditelor pentru sectorul accidente de
muncă și boli profesionale aferente anului 2016, în vederea raportării situaţiei anuale a debitelor
şi creditelor României în domeniul securității sociale conform art. 69 alin. (1) din Regulamentul
(CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr.
883/2004 privind coordonarea sistemului de securitate socială.
 Reprezentarea CNPP la lucrările celei de-a 352-a reuniuni a Comisiei Administrative pentru
Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, eveniment ce a avut loc în perioada 18-19
octombrie 2017, la Bruxelles (Belgia).
 Analiza documentelor publicate pe CIRCABC - Centrul de resurse de comunicare şi informare
pentru administraţii al Comisiei Europene.
 Procesarea unui număr de 9875 de solicitări/formulare europene cu privire la acordarea
prestaţiilor ca urmare a unui accident de muncă confirmat/infirmat, din partea instituţiilor
competente din Franţa, Germania, Austria, Italia, Ungaria, Norvegia, Elveţia, Finlanda şi
Luxembourg.
 Asistenţă şi îndrumare de specialitate acordată Caselor Teritoriale de Pensii, în ceea ce priveşte
procesarea dosarelor lucrătorilor migranţi, respectiv elaborarea unor puncte de vedere cu
caracter metodologic referitor la aplicarea Regulamentelor europene și a acordurilor bilaterale
din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, la care România este parte;
îndrumare pentru soluţionarea cererilor de acordare a prestaţiilor, de rambursare a costurilor
prestaţiilor.
 Întreprinderea de demersuri formale și informale (adrese, email-uri) către instituţiile similare
din statele membre ale UE, SEE și Elveția / state cu care România aplică acorduri bilaterale din
domeniul securității sociale, pentru soluționarea dosarelor lucrătorilor migranţi, ca urmare a
accidentelor de muncă confirmate /infirmate.
 Asistență și îndrumare metodologică acordată INEMRCM, în ceea ce privește procesarea
dosarelor lucrătorilor asigurați în alte state UE și care beneficiază de prestații în România, prin
aplicarea Regulamentelor europene și a acordurilor bilaterale din domeniul coordonării
sistemelor de securitate socială, la care România este parte.
Acorduri, aranjamente în domeniul asigurării la accidente de muncă şi boli profesionale
 Reprezentarea delegaţiei române la întâlnirea bilaterală organizată la Bucureşti, în perioada 3031 ianuarie 2017, în vederea discutării şi stabilirii mecanismului final de implementare a
Acordului bilateral dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat
la Bucureşti la 27 aprilie 2010, ratificat prin Legea nr.130/23.06.2011, publicată în M. Of. nr.
456/29.06.2011.
 Reprezentarea delegaţiei române la prima rundă de negocieri a proiectului de text al
Aranjamentului Administrativ de aplicare a Acordului dintre România şi Muntenegru în
domeniul securității sociale, ce a avut loc în Podgorica, Muntenegru, în perioada 28-30 martie
2017.
 Reprezentarea delegaţiei române la prima rundă de negocieri a proiectului de text al
Aranjamentului Administrativ de aplicare a Acordului dintre România şi Macedonia în
domeniul securității sociale, ce a avut loc în Skopje, Macedonia, în perioada 8-11 mai 2017.
 Reprezentarea delegaţiei române la prima rundă de negocieri a proiectului de text a Acordului
între România şi Republica Populară Chineză în domeniul securității sociale, ce a avut loc la
București, în perioada 13 - 15 septembrie 2017.
 Reprezentarea delegaţiei române la prima rundă de negocieri a formularelor de legătură ce se
utilizează în aplicarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securității
sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016, ratificat prin Legea nr. 4/05.01. 2018,
publicat în M. Of. nr. 29/12.01.2018, negocieri ce au avut loc la Belgrad, în perioada 4-8
septembrie 2017.
 Elaborarea formularelor de legătură ce se utilizează în aplicarea Acordului dintre România şi
Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016,
ratificat prin Legea nr. 4/05.01. 2018, publicat în M. Of. nr. 29/12.01.2018.
 Elaborarea formularelor de legătură ce se utilizează în aplicarea Acordului dintre România şi
Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie
2006, ratificat prin Legea nr. 326/22.11.2007, publicată în M. Of. nr. 817/30.11.2007.
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 Elaborarea formularelor de legătură ce se utilizează în aplicarea Acordului dintre România și
Muntenegru în domeniul securității sociale.
 Analizarea şi formularea de observaţii și propuneri asupra:
o Proiectului Legii pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în
domeniul securității sociale semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016 şi proiectului de
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Aranjamentul Administrativ de aplicare a Acordului
dintre România şi Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28
octombrie 2016.
o Celui de-al 6-lea raport naţional la Codul European de Securitate Socială al Consiliului
Europei (CoE).
o Proiectului Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre România şi
Muntenegru în domeniul securității sociale.
o Proiectului Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre România şi
Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie
2006, ratificat prin Legea nr. 326/22.11.2007, publicată în M. Of. nr. 817/30.11.2007.
o Proiectului de Memorandum pentru aprobarea semnării Aranjamentului Administrativ pentru
aplicarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor
sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006, ratificat prin Legea nr. 326/22.11.2007,
publicată în M. Of. nr. 817/30.11.2007.
o Proiectului de Convenție între România și Republica Tunisia în domeniul securității sociale.
Forumul European de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
În anul 2017 CNPP, în calitate de membru al Forumului European al Asigurării pentru Accidente de
Muncă şi Boli Profesionale, a participat la următoarele activităţi :
 Conferinţa Eurogip - martie 2017.
 Puncte de vedere pentru discuţiile din cadrul organismului european.
Formulare de propuneri/puncte de vedere privind proiecte legislative şi interpelări în domeniul
asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 Elaborarea proiectului de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru
aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a
listei prestaţiilor medicale aferente, Ordinul nr. 1252/27.10.2017, publicat în M. Of. nr.
956/04.12.2017.
 Elaborare proiect de Ordonanța de urgență nr. 103/14.12.2017 pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniul asigurărilor sociale, publicată în M. Of. nr.
1010/20.12.2017.
 Elaborarea proiectului de Ordin nr. 1131/23.10.2017 privind „Criteriile medicale pentru
evaluarea incapacității adaptative pentru asigurații care au suferit accidente de muncă sau boli
profesionale care solicită compensații pentru atingerea integrității”, conform Legii nr. 346/2002
republicată privind asigurarea pentru accidente de muncă sau boli profesionale cu modificările
și completările ulterioare.
 Elaborare punct de vedere pentru OUG nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M. Of. nr. 885/10.11.2017.
 Elaborare punct de vedere pentru Legea Prevenirii nr. 270/2017, publicată în M.Of. nr.
1037/28.12.2017.
 Elaborare punct de vedere pentru Ordonanța nr. 30/10.12.2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M. Of. nr.
708/31.08.2017.
 Elaborare punct de vedere pentru proiectul de Hotărâre de Guvern privind Strategia naţională în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2017-2020.
 Elaborare punct de vedere pentru Ordinul nr. 129/07.03.2017 privind “Criteriile pentru
acordarea biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de Ministerul
Muncii și Justiției Sociale”.
 Elaborare punct de vedere pentru Ordinul nr. 1.024/1.582/934/20.07.2017 pentru aprobarea
modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate", Publicat în M. Of. nr. 716/05.09.2017.
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 Elaborare punct de vedere privind Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului
privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de
asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.
 Elaborare punct de vedere pentru Acordul privind Servicii de asistență tehnică pentru
consolidarea capacității de planificare și bugetare și sprijinirea introducerii bugetării pe criterii
de performanță -Plan Strategic Instituțional 2017-2020 pentru Ministerul Muncii și Justiției
Sociale – POCA.
Activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale
 Elaborarea şi difuzarea Programului cadru de prevenire valabil cu 1 iulie 2017, aprobat prin
Ordinul Preşedintelui CNPP nr. 319/06.04.2017.
 îmbunătăţirea metodologiei de calcul a indicatorilor pentru evaluarea performanţelor caselor
teritoriale de pensii pentru anul 2017 pe baza concluziilor rezultate din analiza activităţii din
anul 2016.
 Utilizarea metodei de lucru în echipă de cel puţin 2 persoane, precum şi a metodei de rotaţie a
evaluatorilor, astfel încât să se asigure obiectivitatea şi acurateţea în stabilirea indicatorilor de
performanţă.
 Asistenţă tehnică şi consilierea caselor teritoriale de pensii privind implementarea „Programului
- cadru de prevenire 2017” pe bază de dialog permanent sau adrese scrise.
 Asistenţă tehnică şi consilierea caselor teritoriale de pensii privind implementarea
„Metodologiei de calcul al indicatorilor pentru evaluarea CTP pentru anul 2017” în vederea
îmbunătăţirii performanţei în domeniu.
 Monitorizarea, prelucrarea și centralizarea lunară a datelor din cuprinsul „Indicatorului de
performanţă în întocmirea tablourilor de prevenire pe post de lucru din cadrul întreprinderilor”
pentru stabilirea calităţii activității de prevenire.
 Monitorizarea activităţii privind întocmirea tablourilor de constatare a implementării măsurilor
de prevenire recomandate la vizita anterioară de către personalul tehnic de prevenire prin care
se urmăreşte realizarea unui feed-back al activităţii de prevenire în sensul creșterii numărului
de masuri care au fost implementate.
 Stabilirea gradului de performantă al angajatorului in implementarea măsurilor de prevenire.
 Analizarea şi evaluarea unui număr de 4231 tablouri de prevenire pe loc de muncă întocmite
pentru 1056 de angajatori, la nivel naţional.
 Analizarea şi evaluarea unui număr de 195 542 măsuri de prevenire la nivel naţional, întocmite
în conformitate cu directivele UE şi legislaţia naţională de implementare a acestora.
 Analizarea şi evaluarea unui număr de 1.375 tablouri de prevenire întocmite pentru 455
angajatori, care au avut în vedere gradul de implementare al măsurilor propuse la vizita
anterioară.
 Evaluarea unui număr de 185 sesiuni de informare organizate în scopul diseminării culturii de
prevenire şi a realizării obiectivelor din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli
profesionale la care au luat parte 2 125 angajatori/lucrători desemnaţi.
 Centralizarea lunară a rapoartelor din teritoriu, privind măsurile de prevenire propuse, aferente
fiecărei directive europene în parte şi structurarea acestora pe categorii de angajatori.
EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE TABLOURI DE PREVENIRE ÎN INTERVALUL 2010-2017
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Activitatea de îndrumare metodologică în acordarea prestaţiilor
 Acordarea de asistenţă de specialitate şi îndrumare metodologică privind prestaţiile
reglementate de sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
 Derularea activităţilor prevăzute de Protocolul CNPP–CNAS, privind furnizarea datelor
privitoare la accidentele de muncă şi bolile profesionale în vederea îmbunătăţirii sistemului de
decontare a plăţilor
 Soluţionarea unui număr de 14.253 de adrese şi petiţii formulate, în baza legislaţiei din
domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi a Regulamentelor
comunitare nr. 883/2004 şi nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
 Consiliere telefonică acordată CTP, angajatorilor cât şi victimelor accidentelor de muncă cu
privire la drepturile prevăzute de Legea nr. 346/2002, republicată, privind asigurarea pentru
accidente de muncă şi boli profesionale şi de regulamentele europene privind coordonarea
sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 şi nr. 987/2009.
Activitatea statistică privind accidentele de muncă și bolile profesionale
La nivelul CNPP-DGAMBP, în cursul anului 2017, au fost înregistrate, conform raportărilor, un
număr de 4.488 accidente de muncă şi 468 cazuri de boli profesionale, pentru care s-au acordat
prestaţiile prevăzute de lege, respectiv reabilitare medicală, indemnizaţii, compensaţii pentru
atingerea integrităţii, rambursări de cheltuieli, despăgubiri de deces, pensii de invaliditate şi urmaşi,
etc.
Situaţia statistică la nivel naţional a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a fost elaborată
pe baza raportărilor transmise de către compartimentele de accidente de muncă şi boli profesionale,
din cadrul fiecărei case teritoriale de pensii.
Ponderea cea mai ridicată a accidentelor de muncă, pe diviziuni CAEN, se înregistrează în
domeniile:
diviziunea 47: comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor – 412 de cazuri
(9,18%); diviziunea 49: transporturi terestre şi prin conducte – 256 de cazuri (5,70%); diviziunea
41: lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale – 240de cazuri (5,34%);
diviziunea 10: industria alimentara – 176 de cazuri (3,92%); diviziunea 29: fabricarea
autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor – 172 de cazuri (3,83%).
S-au înregistrat un număr de 468 boli profesionale, din care 138 (29.48%) de cazuri noi de silicoză,
130 (27,77%) cazuri noi de sindrom de compresie a nervului sciatic,75 (16,02%) discopatii. De
asemenea se află în procedură de contestare la Comisia de experţi de medicina muncii un număr de
136 de cazuri de boli profesionale.
Ponderea cea mai ridicată a bolilor profesionale, declarate în anul 2017, se înregistrează în
domeniile:diviziunea 05: extracţia cărbunelui superior şi inferior – 88 de cazuri (18,80%);
diviziunea 23: fabricarea altor produse din minerale nemetalice – 69 de cazuri (14.77%); diviziunea
09: activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor – 22 de cazuri (4,70%).
Participare permanentă la diverse comisii
 Comisia de experţi de medicina muncii acreditaţi de către MMSJ şi de către Ministerul Sănătăţii
Publice - comisie de soluţionare a contestaţiilor.
 Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă privind agenţii chimici periculoşi.
 Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi avizare a documentaţiilor
cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 Comisia de coordonare, îndrumare metodologică şi monitorizare a sistemului de control
managerial al CNPP.
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2.15 Accesare fonduri externe nerambursabile
Nr.
Denumire proiect/
crt.
Cod proiect/
Rezultate aşteptate
Perioada de implementare/
Valoare proiect
2.

2.16

Surse de
finanţare

"Interoperabilitate europeană
pentru instituţiile de asigurări
sociale din România - European
Interoperability for Social
Security Institutions in Romania
(ESSIR)"
Cod: 2016-RO-IA-0036
Durata:
01.02.2017-31.01.2019
Buget:

Obiectivul general al
proiectului este
îmbunătăţirea
comunicării între
instituţiile pentru
asigurări sociale din
România şi cele ale altor
ţări ale UE, prin
conectarea sistemelor
naţionale la platforma de

 75% cofinanţare
Comisia
Europeană
 25% cofinanţare
parteneri
CNPP
ANOFM
ANPIS

4.980.865,50 lei

comunicare electronică
EESSI centrală.

CNAS

Stadiu de
implement
are la
31.12.2016
-%În derulare

PRINCIPALELE OBIECTIVE REALIZATE ŞI PERFORMANŢELE OBŢINUTE
DE CĂTRE CASELE TERITORIALE DE PENSII

În anul 2017, cele 42 de case teritoriale de pensii au asigurat funcţionarea în condiţii normale a
sistemului public de pensii, au urmărit susţinerea fluxului de primire, soluţionare şi comunicare în
plată a noilor dosare de pensie, asigurarea plăţii pensiilor la termenele stabilite, îndeplinirea tuturor
atribuţiilor legate de acordarea drepturilor de asigurări sociale de stat, precum şi a resurselor
financiare de la bugetul de stat.
S-au depus eforturi constante în vederea utilizării judicioase a fondurilor, concomitent cu onorarea
obligaţiilor ce au revenit sistemului public de pensii, inclusiv aplicarea unor noi acte normative,
plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale efectuându-se la termenele stabilite.
La data de 31.12.2017, se aflau în evidenţa caselor teritoriale de pensii 5.048.701 de pensionari.
Numărul de pensionari de asigurări sociale de stat a crescut cu 10.686 persoane (de la 4.680.966 în
decembrie 2016, la 4.691.652 în decembrie 2017). Numărul de pensionari agricultori a scăzut cu
42.657 de persoane (de la 399.706 în decembrie 2016, la 357.049 în decembrie 2017).
În concluzie, pe total sistem, în decembrie 2017 se constată o scădere a numărului de pensionari cu
31.971 de persoane, faţă de decembrie 2016.
Situaţia numărului de beneficiari ai sistemului public de pensii,
a numărului pensionarilor din agricultură şi a cuantumului pensiilor medii,
la data de 31.12.2017
1. Pensionari de asigurări sociale de stat
Pensia medie
(lei)
Nr. total pensionari de asigurări sociale de stat, din care:
4.691.652
1.071
Nr. total pensionari pentru limită de vârstă
3.526.045
1.221
Nr. beneficiari pensie anticipată
22.192
1.273
Nr. beneficiari pensie anticipată parţială
82.395
831
Nr. total pensionari de invaliditate
563.695
615
46

Nr. pensionari de invaliditate - gradul I
Nr. pensionari de invaliditate - gradul II
Nr. pensionari de invaliditate - gradul III
Nr. pensionari de urmaş

47.613
235.609
280.473
496.967

2. Pensionari agricultori

Pensia medie
(lei)

Nr. total pensionari agricultori, din care:
Nr. total pensionari pentru limita de vârstă
Nr. total pensionari de invaliditate
Nr. pensionari de invaliditate - gradul I
Nr. pensionari de invaliditate - gradul II
Nr. pensionari de urmaş
Beneficiari de
drepturi aflaţi
în
plată/Perioada
TOTAL, din
care:
A. Pensionari de
asigurări sociale
de stat
B. Pensionari
agricultori

494
628
625
556

357.049
326.463
1.794
267
1.527
28.792

31 decembrie
2013
2014

2008

2010

2012

5.523.655

5.479.817

5.286.930

5.224.882

4.688.427

4.771.141

4.693.625

835.228

708.676

593.305

441
463
254
219
261
203

2015

2016

2017

5.184.055

5.129.810

5.080.672

5.048.701

4.683.973

4.692.711

4.686.679

4.680.966

4.691.652

540.909

491.344

443.131

399.706

357.049

În domeniul stabilirii și plății drepturilor de pensie
 La nivelul caselor teritoriale de pensii s-au emis și transmis la plată un număr de 651591 de
decizii, din care 240.846 de decizii de stabilire de stabilire de noi drepturi și 412.266 de decizii de
recalculare/modificare a drepturilor de pensie (pentru adăugarea unor perioade de stagiu de cotizare,
valorificarea unor drepturi de natură salarială, revizuirea drepturilor de pensii, trecerea de la o
categorie de pensii la alta, punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care se modifică
drepturi de pensie, etc).
Pe ansamblul sistemului public de pensii (asigurări sociale de stat şi agricultori), pensia medie la
nivelul lunii decembrie 2017 a fost în cuantum de 1.027 lei, faţă de 211 lei în luna decembrie 2004,
ceea ce înseamnă o creştere în termeni nominali cu cca. 387% şi cu cca. 196% în termeni reali.

516%
500%
484%
468%
452%
436%
420%
404%
388%
372%
356%
340%
324%
308%
292%
276%
260%
244%
228%
212%
196%
180%
164%
148%
132%
116%
100%
Perioada

Evoluţia pensiei medii cf. deciziei in sistemul public de pensii
(inclusiv pensia medie a agricultorilor),
in perioada decembrie 2004 - decembrie 2017
487%

421%
399%
377%
361%
341%
319%

343%

326%
296%

295%
264%
229%

225%

236%

249%
223%

227%

217%

225%

233%

185%
154%
135%
100%

118%
100%

decembrie
2004

109%

decembrie
2005

decembrie
2006

decembrie
2007

decembrie
2008

decembrie
2009

Indice pensie nominala

decembrie
2010

decembrie
2011

decembrie
2012

decembrie
2013

decembrie
2014

decembrie
2015

decembrie
2016

decembrie
2017

Indice pensia reala
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Perioada

Pensia
medie RON

decembrie 2004
decembrie 2005
decembrie 2006
decembrie 2007
decembrie 2008
decembrie 2009
decembrie 2010
decembrie 2011
decembrie 2012
decembrie 2013
decembrie 2014
decembrie 2015
decembrie 2016
decembrie 2017

211
250
325
474
623
674
688
720
723
761
796
841
888
1.027

Indice pensie
nominala
100,00%
118,48%
154,03%
224,64%
295,26%
319,43%
326,07%
341,23%
342,65%
360,66%
377,25%
398,58%
420,85%
486,73%

Indice preturi de
consum luna curenta

Indice pensia reala

100,00%
108,60%
113,94%
121,40%
129,00%
135,20%
145,96%
150,19%
157,99%
160,44%
161,77%
160,26%
159,39%
164,67%

100,00%
109,10%
135,18%
185,04%
228,88%
236,27%
223,39%
227,20%
216,88%
224,80%
233,20%
248,71%
264,04%
295,58%

În domeniul expertizei medicale şi a recuperării capacităţii de muncă
În cursul anului 2017, la nivelul serviciilor de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de
pensii, au fost expertizate 416.079 de persoane, din care:
o 51.817 – cereri pentru expertiza medicală a capacităţii de muncă în vederea înscrierii la pensie
de invaliditate (cu 225 mai puţine cereri decât în 2016);
o 348.147 – revizuiri medicale ale pensionarilor de invaliditate;
o 16.115 – alte expertize: avizări prelungiri de concediu medical, expertizări pentru Legea nr.
416/2001, expertizări pentru asiguraţii care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale.
Din cele 51.817 cereri de expertizare pentru pensionare de invaliditate, 3.600 (7%) cazuri au fost
respinse, iar 48.217 cazuri au fost încadrate în grad de invaliditate.
Din punct de vedere al statutului la momentul expertizării, 16.972 (35,19%) din cazurile încadrate
în grade de invaliditate erau asigurate (proveneau din activitate), iar 31.245 (64,80%) nu proveneau
din activitate (neasiguraţi).
 Incidenţa invalidităţii – reprezintă numărul de cazuri noi de afecțiuni invalidante care apar
într-o colectivitate într-o anumită perioadă de timp (1 an).
Analiza evoluţiei incidenţei invalidităţii în ultimii zece ani arată o creştere a numărului de cazuri noi
în anul 2008 comparativ cu 2007. Urmează o scădere semnificativă în anul 2010 iar în 2011
(scădere cu 60,76% comparativ cu 2009) s-a înregistrat cel mai mic număr de cazuri noi de
invaliditate. În anul 2017, comparativ cu anul 2016, s-a înregistrat o creştere cu 103 cazuri noi de
pensie de invaliditate, nesemnificative statistic.
Incidenţa invalidităţii în perioada 2006 – 2017
200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Anul
62.20
83.127 83.630 48.102 32.815 38.567 56.966 59.798 54.194 48.114 48.217
Nr.cazuri 7
4

În raport cu media pe ţară a incidenţei invalidităţii de 0,227 %, 18 de judeţe se situează peste medie,
iar 24 judeţe se situează sub medie. Dintre acestea, judeţele cu incidenţa cea mai mare au fost: Dolj,
Olt, Vrancea, Argeş, Satu Mare, Gorj, Cluj, Buzău, Tulcea, Sălaj, Vaslui, Maramureş, Harghita,
Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Vâlcea, Botoşani, Neamţ. Judeţele cu incidenţa mai mică faţă de
media pe ţară au fost: Bihor, Alba, Giurgiu, Prahova, Mehedinţi, Mureş, Bacu, Brăila, Iaşi, Arad,
Galaţi, Ilfov, Sibiu, Calarasi, Covasna, Timiş, Bucureşti, Dâmboviţa, Constanţa, Suceava,
Teleorman, Ialomiţa, Braşov, Craaş –Severin.
 Prevalenţa invalidităţii – reprezintă numărul total de cazuri de pensie de invaliditate raportat
la numărul de locuitori dintr-o colectivitate, într-un anumit moment sau într-o perioadă.
La sfârşitul anului 2017, în evidenţa serviciilor de expertiză medicală a capacităţii de muncă se aflau
583.553 pensionari de invaliditate, din care 479.013 (82%) revizuibili și 104.540 (18%)
nerevizuibili.
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Numărul pensionarilor de invaliditate aflaţi în evidenţa serviciilor teritoriale de expertiză medicală a
capacităţii de muncă în anul 2017 a scăzut comparativ cu anul 2016, cu 5,4%.
Prevalenţa invalidităţii în perioada 2007 – 2017
Anul
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014
2015
2016
2017
850.441
871.427
883.135
855.058
794.138
745.581
723.614
696.053
657.532
616.840
583.553
Nr.cazur
i

Principalele categorii de boli invalidante: boli ale aparatului circulator – 23%, tulburări mentale –
22%, boli ale sistemului nervos – 9%, tumori – 8%, boli ale sistemului osteoarticular – 7%, boli
ale aparatului respirator – 7%, boli endocrine şi de nutriţie – 7%, boli ale aparatului digestiv – 5%,
tuberculoză – 1%, boli ale ochiului – 2%.

EVALUAREA PERFORMANŢELOR CASELOR TERITORIALE DE PENSII
În vederea eficientizării activităţii de evaluare a performanţelor caselor teritoriale de pensii, pentru a
se asigura evaluarea funcţiei de management la nivelul CTP, au fost monitorizaţi un număr de 16
indicatori de performanţă.
Toate casele teritoriale de pensii au depus eforturi deosebite pentru atingerea țintelor de performanță
aprobate pentru anul 2017, iar rezultatele obținute raportate la volumul de activitate, modificările
legislative și numărul de personal subdimensionat, au constat în realizarea unei medii a indicatorilor
de performanță peste nivelul țintelor.

49

3. PRINCIPALII INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Indicator
P1.1 Pondere
cazuri noi
soluţionate
ȋn termen
P1.2 Pondere
cazuri noi
nesoluţionate
în termen
P1.3 Pondere
recalculări
soluţionate în
termen
P1.4 Pondere
recalculări
nesoluţionate
în termen
P1.5 Pondere
modificări
din oficiu

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

62,96% 76,76%

82,23%

81,01%

77,13%

77,12%

80,81
%

74,35
%

69,84%

80,42
%

80,71
%

82,44%

22,69% 17,69%

17,06%

19,45%

19,00%

16,43%

18,27
%

21,40
%

19,05%

15,79
%

12,83
%

16,77%

76,66%

74,17%

74,61%

82,27%

79,13
%

75,74
%

70,36%

77,40
%

80,50
%

81,11%

46,35%

48,08%

48,00%

47,10%

51,53%

54,27
%

44,34
%

45,92%

42,73
%

40,00
%

42,34%

80,19% 81,12%

81,65%

80,66%

79,15%
82,33%

79,90
%

76,39
%

70,50%

68,90
%

81,43
%

F1.3 Gradul
de
valorificare a
biletelor de
tratament
balnear
TBRCM
F2.3
Ponderea
beneficiarilor
cu prestaţii
prin cont
bancar
D1.2
Indisponibilit
ate-număr
zile-om ITM

75%

20%

74,9

75%
71,50%

49,94%

1%

P2.1 Timpul
mediu de
41,45
soluţionare a 47,59 zile
zile
cererilor de
înscriere
nouă la
pensie
F1.1 Gradul
de creştere a
numărului de
contracte de
asigurare
socială active

Tintă
2017

43,87
zile

41,58
zile

3,93%

39,98
zile

25%

75%
81,26%

45 zile

42,21 40,98 42,36 45,14 42,83 42,18 39,03
zile
zile
zile
zile
zile
zile
zile

4,32%

4,95%

6%

3,20%

85%

69,69%

36,33% 36,56%

0,48 zile

86,60%

36,81%

37,01%

37,25%

0,43 zile

96,27%

37,50%

37,74
%

37,99
%

0,44 zile

71,85%

38,26%

38,53
%

38,77
%

0,45 zile

39,03%

35%

0,50
zile
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4.
NEREALIZĂRI/CAUZE
Problemele prezentate mai jos sunt în general, problemele comune care împiedică desfăşurarea în
condiţii optime şi de eficienţă a CNPP, precum şi a majorităţii caselor teritoriale de pensii.
În domeniul resurselor umane
Restricțiile impuse de legislația în vigoare, care îngreunează ocuparea posturilor vacante, cât şi
pensionarea specialiştilor în domeniu, a avut consecinţe negative asupra tuturor activităţilor derulate
în cadrul instituţiei.
Deficitul de personal se reflectă în depăşirea termenelor stabilite de prevederile legale în vigoare
pentru stabilirea şi plata pensiilor, pentru stabilirea şi plata drepturilor modificate sau
recalculate, pentru soluționarea contestațiilor, pentru redactarea răspunsurilor la scrisori,
petiţii, sesizări și pentru emiterea formularelor A1 privind legislația aplicabilă în situația
lucrătorilor migranți, după cum urmează:
 stabilirea pensiilor se realizează pentru cererile de înscriere la pensie cu o întârziere medie de
cca. 17 zile (față de 45 de zile, termenul prevăzut de Legea nr. 263/2010), la nivelul celor 42 de
case teritoriale de pensii,.
 plata pensiilor pentru cererile de modificare a drepturilor de pensie (recalculalări pentru
trecerea de la pensie de invaliditate/anticipată/anticipată parțială la pensie pentru limită de
vârstă, etc) se realizează cu o întârziere medie de cca. 50 zile, la nivelul celor 42 de case
teritoriale de pensii,
 rezolvarea întârzierilor la soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de
stabilire a drepturilor de pensie, (procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter
jurisdicțional a CNPP, potrivit art. 149 din Legea nr. 263/2010), respectiv dintr-un număr de
cca. 47.000 de contestații înregistrate începând cu anul 2011, au fost soluționate până în prezent
cca. 23.000.
 activitatea de comunicare și relații publice a crescut constant de la an la an, cu cca. 30% față
de anul 2011, ajungându-se la depășiri ale termenelor legale de soluționare ale diferitelor tipuri
de solicitări, cu consecințe directe asupra imaginii instituției și asupra gradului de satisfacție al
beneficiarilor.
 activitatea de relații internaționale:
- numărul de dosare de pensii comunitare constituite la nivelul caselor teritoriale de pensii este, de
asemenea, în continuă creștere, în prezent fiind înregistrate peste 250.000 de dosare de pensii
internaționale în sistemul public de pensii din România, dosare în cazul cărora se înregistrează
multe întârzieri din cauze independente de voința caselor teritoriale de pensii (complexitatea
dosarelor, necesitatea efectuării de numeroase demersuri suplimentare/intermediare pentru
completarea acestora, prin colaborarea cu instituțiile corespondente din străinătate, personalul
insuficient alocat desfășurării acestei activități).
- numărul de formulare emise care atestă aplicarea legislaţiei române de securitate socială, în cazul
unor persoane care lucrează temporar pe teritoriul altui stat, respectiv simultan/alternativ pe
teritoriul mai multor state membre, a ajuns în anul 2017 la 80.330.
În acest context, s-a apreciat că nu se justifică aplicarea de sancţiuni personalului implicat în aceste
activităţi, care a fost insuficient în raport cu numărul mare de solicitări, depăşirea termenelor de
soluţionare nefiind considerată ca o abatere disciplinară, ci ca o imposibilitate obiectivă de
îndeplinire a sarcinilor primite, în termenul prevăzut de lege.
La data înființării, CNPP a primit aprobarea de a avea un număr total de 5.950 angajaţi, iar în
prezent, funcţionarea sistemului se realizează cu un număr de 3729 de posturi aprobate.
Reducerea de personal s-a produs în în special în anul 2010, în condițiile în care au fost atribuite
multe alte noi responsabilităţi CNPP, urmate de aplicarea unui număr mare de modificări legislative.
Număr posturi/an
2001
2002
2003
2004-2006 2007-2009 2010-2017
TOTAL
Nivel central
Nivel local
INEMRCM

5.950
400
5.550
-

5.951
400
5.237
314

4.494
360
3.886
248

4.337
393
3.691
253

4.737
443
4.041
253

3.729
284
3.192
253
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În domeniul tehnologiei informaţiilor şi evidenţei contribuabililor la nivel naţional
Deficienţele de funcţionare ale sistemului informatic determinate de structura software și hardware
depășită, în condiţiile în care firma care a implementat acest sistem a intrat în insolvenţă, precum şi
modificările multiple ale cadrului legislativ, au determinat apariția unor disfuncționalități care nu au
fost remediate în totalitate, chiar cu efort suplimentar depus și ore efectuate peste timpul normal de
lucru.
În domeniul economic, financiar-contabilitate
Deși s-au implementat toate recomandarile venite din partea organelor de control, nu s-au eliminat
în totalitate deficienţele înregistrate în activitatea direcţiei de specialitate constatate cu ocazia
diverselor controale ce au avut loc în cursul anului.
În domeniul emiterii documentelor de plată
Activitatea complexă de administrare a bazelor centrale de date de plată a pensiilor din sistemul
unitar de pensii publice şi a altor drepturi stabilite în baza unor legi cu caracter special, de editare şi
procesare a documentelor de plată, s-a derulat în condiţii satisfăcătoare, având în vedere următoarele
probleme:
o prelucrarea unor volume mari de date/informaţii şi/sau cu impact financiar semnificativ, pentru
implementarea modificărilor legislative din domeniul pensiilor,fără a se acorda, prin actele
normative respective, intervale de timp pregătitoare de cca. 3-6 luni pentru analiza, planificarea,
elaborarea, testarea şi verificarea datelor şi a procedurilor informatice;
o spaţiul tehnologic în care se efectuează operaţiunile de editare şi procesare documente este
necorespunzător;
o utilizarea de echipamente neperformante de tipărire şi procesare mandate de tip pensii, uzate şi
depăşite tehnic (achiziţionate în perioada 2002-2006).
În domeniul soluţionării contestaţiilor adresate Comisiei Centrale de Contestaţii
În scopul evitării riscului amenzilor judiciare şi a plângerilor penale depuse de contestatori, pentru
nesoluţionarea în termenul prevăzut de lege a contestaţiilor, s-a avut în vedere soluţionarea cu
prioritate a contestaţiilor care au termen de judecată în instanţă, a petiţiilor transmise de Avocatul
Poporului, precum şi a audienţelor înregistrate la conducerea CNPP sau a MMFPSPV.
Concluzii
Reducerile succesive de posturi, în același timp cu implementarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, precum și a unui număr de cca. 18 de acte normative cu caracter
special și reparatoriu permanente și 21 conexe începând cu anul 2011, au condus la întârzieri în
exercitarea atribuțiilor care au revenit CNPP și caselor teritoriale de pensii, în condițiile în care
volumul de activitate a cunoscut creșteri substanțiale în toate zonele de competență.
În consecință, sistemul funcţionează cu un număr de 3729 de posturi aprobate (din care în medie
3.500 ocupate, datorită mișcării de personal), pentru un număr de 10,55 milioane de beneficiari,
din care: aprox. 5,05 milioane beneficiari de pensii și alte drepturi și aprox. 5,5 milioane asiguraţi
în sistemul public în evidență cu realizarea stagiului de cotizare (din care, pentru cca. 4 milioane de
persoane se fac viramente lunare către fondurile de pensii administrate privat).
În contextul prezentat, la 10.000 de beneficiari revin 3,5 angajați, iar la 10.000 de pensionari
revin, de fapt, 7,4 angajați.
Precizare: România se situează mult sub nivelul personalului administrativ al pensiilor publice
existent în UE, unde numărul variază între 15 şi 20 de angajaţi la 10.000 de pensionari
(conform Raportului Băncii Mondiale din iunie 2011).
În cadrul procesului de modernizare a serviciilor pe care le asigură beneficiarilor săi, CNPP și casele
teritoriale de pensii au dezvoltat programe și activități care – în prezent – sunt derulate cu același
număr insuficient de personal, ceea ce împiedică atingerea obiectivelor de eficiență și de creștere
a gradului de satisfacție al pensionarilor, asiguraților și persoanelor juridice cu care relaționăm
în aplicarea legislației.
Toate acţiunile şi măsurile întreprinse în anul 2017 au avut în vedere realizarea obiectivelor stabilite
pentru îndeplinirea misiunii CNPP, în special administrarea şi gestionarea fondurilor sistemului
public de pensii, în condiţii cât mai bune, cu resursele materiale şi umane existente.
Nu au existat în nici o lună întârzieri în plata drepturilor de pensie.
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5. DIRECŢII DE ACŢIUNE/OBIECTIVE PRIORITARE PENTRU ANUL 2018
Obiective prioritare
Nr.
Obiectiv specifice
crt.

1

2

3

Asigurarea unui serviciu
public stabil,
profesionist,
transparent, eficient şi
imparţial în interesul
cetăţenilor

Simplificare
operațională

Îmbunătățirea cadrului
legal

1.1 Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii și a
imaginii instituției.
1.2 Dezvoltarea unui sistem eficient și transparent de asigurare la
accidente de muncă şi boli profesionale
1.3 Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a
capacităţii de muncă
1.4 Eficientizarea modului de comunicare dintre institut şi serviciile
teritoriale de expertiză medicală a capacitaţii de muncă
1.5 Informarea, în domeniul propriu de competență, a persoanelor
interesate cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin, în aplicarea
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate
socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială.
1.6 Eficientizarea colaborării cu instituțiile corespondente din alte
state, cu care se aplică instrumente juridice
supranaționale/internaționale de securitate socială, în domeniul
pensiilor internaționale
1.7 Eficientizarea activității de determinare a legislației aplicabile
lucrătorilor migranți, la nivelul sistemului public de pensii din
România
1.8 Promovarea imaginii instituției în străinătate și consolidarea
cooperării cu instituțiile corespondente din alte state, în domeniul de
competență
1.9 Promovarea drepturilor de securitate socială ale lucrătorilor
migranți prin reprezentarea CNPP la negocierea acordurilor bilaterale
de securitate socială în calitate de experți în domeniul propriu de
competență
1.10 Îndeplinirea rolului de punct național de contact în materie de
fraudă și de erori, în aplicarea regulamentelor europene de
coordonare a sistemelor de securitate socială
2.1 Realizarea unei evidenţe unice a tuturor drepturilor băneşti care
se achită unui beneficiar.
2.2 Asigurarea contribuției, în calitate de instituție competentă, la
îndeplinirea condițiilor pentru trecerea la Implementarea Schimbului
Electronic de Date în domeniul Securității Sociale(ESSI) în România
2.3 Informatizarea evidenței litigiilor CNPP și CTP
3.1 Modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările şi completările ulterioare.
3.2 Modificarea HG nr. 257/2011 privind aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice.
3.3. Clarificarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de
soluţionare a problematicii specifice, Legii nr. 263/2010 și a legilor
cu caracter special în baza cărora casele teritoriale de pensii stabilesc
drepturi.
3.4 Participare la analiza și elaborarea inițiativelor legislative ale
Uniunii Europene
3.5 Implementarea cadrul legal european actual
3.6 Elaborarea cadrului legislativ pentru domeniul propriu de
competenţă în aplicarea OG nr. 103/2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale,
precum şi a Ordinului nr. 1252/2017 privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi
justiției sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii
privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi
a listei prestaţiilor medicale aferente.
3.7 Elaborarea Statutului medicului expert în domeniul asigurărilor
sociale.
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Nr.
crt.

4

5

6

Obiective prioritare

Prevenirea riscurilor și
cauzelor de
vulnerabilitate ale
sistemului de stabilire și
plată a pensiilor
Gestionarea eficientă a
resurselor alocate
sistemului public de
pensii și sistemului de
asigurare la accidente de
muncă și boli
profesionale.
Înființarea Centrului
Național de Formare
Profesională

Obiectiv specifice
4.1Asigurarea confidențialității datelor personale ale pensionarilor, cu
ocazia transmiterii documentelor de plată
4.2 Înlăturarea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi a
României
4.3 Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate, precum și a
cazurilor de posibile neconcordanţe identificate la plata în sistem
centralizat a drepturilor de asigurări sociale, conform Ordinului nr.
356/IC/2015, Ordinului nr. 357/IC/2015, Ordinului nr. 373/IC/2015.
5.1 Reducerea cheltuielilor bugetare cu transmiterea şi plata pensiilor
şi a altor drepturi de asigurări sociale
5.2 Asigurarea dotărilor necesare desfășurării activității CNPP, în
condiții de eficiență și siguranță
5.3 Aplicarea prevederilor OUG 90/2017
6.1 Inițierea unei Hotărâri de Guvern privind organizarea și
funcționarea Centrului Național de Formare Profesională a
personalului din domeniul pensiilor publice.

Obiectivele stabilte pentru anul 2018 sunt detaliate în Planul de acțiuni CNPP pe anul 2018, postat
pe site-ul CNPP, document care cuprinde și acțiunile care trebuie intreprinse pentru realizarea
acestuia, precum și termenele de implementare.

Abrevieri:
MMSJ: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
CNPP: Casa Națională de Pensii Publice;
CTP: Casa Teritorială de Pensii;
CJP: Casa Județeană de Pensii
INEMRCM: Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă
DGASPADPLS: Direcţia Generală Asigurări Sociale, Pensii şi Alte Drepturi Prevăzute de Legi
Speciale
DGAMBP: Direcţia Generală Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
DGDPSCEI: Direcţia Generală Documente de Plată, Stagii de Cotizare și Evidență Informatizată

DEEB: Direcția Economică şi Execuţie Bugetară
DDP: Direcția Documente de Plată
DRI: Direcția Relații Internaționale
DCRP: Direcția Comunicare și Relații Publice
SJC: Serviciul Juridic și Contencios
SCP: Serviciul Control Prestații
CAP: Compartimentul audit public
BASS: Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat; BS: Bugetul de Stat
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