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RAPORT DE ACTIVITATE
privind stadiul realizării acţiunilor specifice
Casei Judeţene de Pensii Hunedoara, în primele 8 luni ale anului 2010

În funcţie de atribuţiile, sarcinile şi competenţele prevăzute în legislaţia care îi reglementează
activitatea, principalele obiective pentru realizarea cărora colectivul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara
şi-a dirijat eforturile materiale şi umane, au fost următoarele:
-

organizarea şi conducerea evidenţei tuturor contribuabililor la bugetul asigurărilor sociale,
individuali şi colectivi, a contribuţiilor datorate de către aceştia, precum şi a asiguraţilor
sistemului public de pensii, a drepturilor şi obligaţiilor acestora;

-

asigurarea şi urmărirea execuţiei bugetare în profil judeţean, în ceea ce priveşte veniturile şi
cheltuielile bugetului asigurărilor sociale;

-

stabilirea şi plata tuturor drepturilor de asigurări sociale şi a indemnizaţiilor acordate prin legi
speciale şi ale căror stabilire şi plată au fost incluse în competenţa materială a instituţiei;

-

organizarea şi urmărirea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă şi
distribuirea către persoanele îndreptăţite a biletelor de tratament balnear;

-

organizarea şi conducerea evidenţelor privind accidentele de muncă, a bolilor profesionale. a
prestaţiilor specifice acestora şi a asiguraţilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

-

organizarea şi efectuarea operaţiunilor de modificare a drepturilor de pensie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 19/2000, în baza actelor doveditoare depuse de către pensionari ulterior
înscrierii la pensie a acestora;

Faţă de aceste priorităţi, rezultatele Casei Judeţene de Pensii, obţinute în primele 8 luni ale
anului, se prezintă după cum urmează:

1. În domeniul evidenţei contribuabililor, contribuţiilor, asiguraţilor, veniturilor şi
cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale:
1.1. Evidenţa contribuabililor, a contribuţiilor şi a asiguraţilor din judeţul Hunedoara, a însemnat
primirea, înregistrarea, verificarea şi preluarea în sistemul informatic a datelor din peste 59.291 de
declaraţii nominale, declaraţii de asigurare şi contracte de asigurări sociale, pentru cei peste 115.134 de
asiguraţi, nivelul de procesare a acestora, lună de lună, fiind de 100%.
În aceeaşi perioadă, s-a desfăşurat o vastă activitate pentru realizarea evidenţei, urmărirea
procesului de derulare a operaţiunilor financiare specifice asigurărilor sociale, pentru cei 5.354 de
asiguraţi individuali, în baza contractelor de asigurare socială sau a declaraţiilor de asigurare.
1.2. În ceea ce priveşte evidenţa veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale, în
primele 8 luni ale anului 2010, situaţia se prezintă astfel:
Total venituri
din care:

-

269,58 milioane lei;

Contribuţii asigurări sociale
Venituri nefiscale

-

271,32 milioane lei;
-1,74 milioane lei;

Total cheltuieli
din care:

-

993,13 milioane lei;

De la bugetul statului
De la bugetul asigurărilor sociale

-

79,29 milioane lei;
913,84 milioane lei;

O analiză a situaţiei prezentate mai sus scoate în evidenţă faptul că, în judeţul Hunedoara, rata de
acoperire, din venituri proprii, a cheltuielilor efectuate este de numai 27,14%.
2. În domeniul stabilirii şi plăţii drepturilor specifice
În cursul primelor 8 luni ale anului 2010, Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara a emis 20.292
decizii de stabilire sau modificare a drepturilor specifice, dintre care 5.748 decizii privind stabilirea
drepturilor de pensii, şi 14.544 de decizii de modificare a drepturilor de pensie.
În aceeaşi perioadă s-a asigurat plata ritmică, la termenele stabilite, a drepturilor pentru cei
147.177 beneficiari din judeţ, dintre care:
Pensionari de asigurări sociale
Pensionari agricultori
Pensionari I.O.V.R.
Beneficiari indemnizaţii speciale
Alţi beneficiari

-

125.336 persoane;
6.129 persoane;
95 persoane;
10.836 persoane;
4.781 persoane;

Pentru asigurarea plăţii drepturilor cuvenite beneficiarilor prezentaţi mai sus, au fost necesare
fonduri la nivelul a 914 milioane lei, fonduri a căror gestionare, în regim de legalitate, oportunitate şi
eficienţă economică, a solicitat eforturi şi preocupare deosebite din partea întregului colectiv cu atribuţii
în acest domeniu.
Un alt beneficiu acordat în primele 8 luni ale anului 2010, a fost acela al biletelor de tratament
balnear şi de odihnă, beneficiu la care au avut acces 2.126 persoane.
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3. În domeniul expertizei medicale şi recuperării capacităţii de muncă
Activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, desfăşurată în cadrul a
trei cabinete medicale de specialitate, s-a concretizat în următoarele:
Număr persoane expertizate
din care:
Încadrate în grad de invaliditate
din care:
Gradul I
Gradul II
Gradul III
Neîncadrate în grad de invaliditate

1.180

Număr persoane revizuite
din care:
Menţinute în grad de invaliditate
Depensionate

12.591

1.180
30
436
714
0

12.577
14

4. În domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
În cursul primelor 8 luni ale anului 2010, Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara, prin
compartimentul de specialitate a înregistrat un număr de 19 accidente de muncă, astfel:
TOTAL
din care:

169

Cu incapacitate temporară de muncă:
Cu deces:

162
7

În aceeaşi perioadă, au fost luate în evidenţă 23 cazuri de boală profesională, toate depistate şi
confirmate în cele 8 luni ale anului 2010.

5. În domeniul optimizării serviciilor oferite pensionarilor

În direcţia optimizării serviciilor oferite pensionarilor, în afara celor arătate mai sus, care s-au
efectuat în aplicarea strictă a prevederilor legale de reglementare, s-au mai organizat următoarele:
- primirea beneficiarilor prestaţiilor instituţiei, în regim de lucru cu publicul, în fiecare zi
lucrătoare, fără excepţie, pe toată durata normală a programului de lucru;
- primirea pensionarilor, în regim de audienţe, în fiecare zi lucrătoare, cu excepţia zilei de
marţi, la una dintre persoanele cu funcţie de conducere de la nivelul instituţiei;
- apropierea prestatorului de servicii de beneficiarii acestora, prin organizarea, ca puncte de
lucru, a caselor Locale de Pensii Hunedoara, Brad şi Orăştie;
- monitorizarea atentă a întregului proces de muncă, în scopul soluţionării în termenele
prevăzute de lege a cererilor adresate instituţiei;
- organizarea şi dotarea spaţiilor de primire pentru lucru cu publicul la standarde ridicate de
confort şi operativitate.
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Tot în direcţia optimizării serviciilor oferite beneficiarilor instituţiei, contribuabili, asiguraţi,
pensionari, etc., în primele 8 luni ale acestui an s-a depus un mare volum de muncă pentru realizarea
relaţionării cu aceştia, în vederea rezolvării problemelor pe care le formulează.
S-au efectuat, în total, 80.804 relaţionări, astfel:
- prin audienţe
- prin lucru cu publicul
- prin petiţii
- prin alte modalităţi

: 1.025;
: 73.686;
: 1.261;
: 4.832.

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor şi pentru a preîntâmpina eventuale situaţii neplăcute
generate de aplicarea OUG nr. 58/2010, modificată prin OUG nr. 82/2010, şi în virtutea faptului că
respectul pentru cetăţenii, care îşi depun contribuţiile, reprezintă o prioritate absolută, s-a dispus
adoptarea unei set de măsuri concrete, care să sprijine instituţiile responsabile de implementarea acestor
acte normative, după cum urmează:
- crearea la nivel teritorial a unor puncte de lucru ale Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de
Muncă la sediul Casei Judeţene de Pensii şi ale Casei Judeţene de Pensii la sediul Agenţiei Judeţene de
Ocupare Forţei de Muncă, astfel încât depunerea declaraţiilor şi încasarea contribuţiilor individuale atât
pentru pensii, cât şi pentru şomaj, să se poată face la sediul oricăreia dintre cele două instituţii.
- prelungirea programului de lucru cu publicul, după cum urmează:
- 20-24 septembrie 2010, până la orele 1900;
- 25 septembrie, până la orele 1300;
- 27 septembrie, până la orele 1800.
- nominalizarea unei persoane în cadrul instituţiei, care să gestioneze comunicarea cu massmedia, astfel încât să se poată oferi răspunsuri rapide şi clare oricărei solicitări a presei
- instruirea personalului implicat în operaţiunea de preluare a declaraţiilor şi de încasare a
contribuţiilor, în sensul unui comportament profesionist şi a unei atitudini pro-active şi pline de
bunăvoinţă faţă de contribuabili, pentru a oferi un serviciu public de calitate şi a se evita repetarea unor
situaţii similare celor de luna precedentă.
*

*
*

Realizarea obiectivelor Casei Judeţene de Pensii Hunedoara, a sarcinilor şi atribuţiilor
specifice, în primele 8 luni ale anului 2010, a presupus mobilizarea întregului personal, în regim de efort
prelungit, reuşindu-se conştientizarea rolului şi misiunii pe care instituţia îl are în planul socialului
hunedorean.
Aceasta, nu înseamnă, însă, că nu mai există resurse, că nu se poate mai mult şi mai bine,
identificarea acestora şi mobilizarea lor, la alte nivele de calitate, la alte standarde de operativitate,
rămâne una din sarcinile prioritare pentru anul 2010 şi următorii, o sarcină asumată de către echipa
managerială a Casei Judeţene de Pensii Hunedoara.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ionel CIOBANU
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