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Casa Judeţeană de Pensii Covasna este organizată şi funcţionează ca serviciu public 
descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită ca 
personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale şi  ulterior, în baza Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, a prevederilor HG nr.118/2012 privind aprobarea statutului Casei 
Naţionale de Pensii Publice. 

 Casa Judeţeana de Pensii Covasna, asigură în teritoriu, aplicarea unitară  a legislaţiei 
din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat. 
 

Activitatea Casei Judeţene de Pensii Covasna s-a desfăşurat în cursul anului 2013 sub 
conducerea, îndrumarea şi controlul directorului executiv.  
 
 

I. Activităţi aflate în subordinea directorului executiv  
 
 
a. Compartiment audit public intern 
b. Compartiment juridic şi executare silită 
c. Compartiment resurse umane 
d. Compartiment accidente de muncă şi boli profesionale 

 
    
 a) COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 
 
 
Auditul public intern reprezintă activitatea funcţional independentă şi obiectivă care dă 
asigurări si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor 
publice, perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi 
îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, abordare care evaluează 
şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea 
riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 
 
Activitatea de audit public intern a fost organizată, pe tot parcursul anului de raportare, sub 
forma unui compartiment distinct, subordonat directorului executiv, şi desfăşurată, conform 
planului anual aprobat şi în baza procedurilor operaţionale specifice, de către un auditor.  
 
Activitatea s-a desfăşurat în baza planului anual de audit. Obiectivele acţiunii de auditare au 
fost stabilite conform prevederilor normative, activităţile şi operaţiunile au fost stabilite din 
lista activităţilor pe compartimente întocmită în baza Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare. 
 
După tipul şi natura misiunilor planificate:  

 misiuni de asigurare (regularitate, performanţă, sistem): 4 , pondere 80% 
 misiuni de consiliere formalizate: 1, pondere 20% 
 

După domeniile misiunilor planificate: 
 misiuni de audit referitoare la funcţiile suport: pondere 20% (Pregătirea procesului de 

autoevaluare) 
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 misiuni de audit referitoare la funcţiile specifice: pondere 80% 
domeniul financiar – contabil: 20% (Auditarea activităţii de gestionare a 

biletelor de tratament) 
activităţi specifice: 60% (Auditarea activităţii privind pensiile internaţionale, 

Auditarea activităţii de stabiliri prestaţii, Auditarea activităţii de plăţi 
prestaţii) 

 
Fondul de timp alocat misiunilor de audit: 100% timp alocat realizării misiunilor de audit 
planificate din fondul de timp disponibil calendaristic. 
 
Gradul de realizare a planului de audit pe 2014: 60%. Realizarea planului în proporţie de 60% 
se  datorează pensionării auditorului în luna septembrie 2014. Din cele 5 misiuni de audit 
planificate în anul 2014, s-au realizat 3 misiuni de audit. 
 
Prin misiunile de audit întreprinse, auditorul şi-a îndeplinit menirea de a da asigurări şi 
consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajutând 
la îndeplinirea obiectivelor instituţiei. Rapoartele de audit au adus plusvaloare prin calitatea 
şi cantitatea de informaţii transmisă, contribuind la creşterea gradului de înţelegere a 
proceselor auditate. 
 
Realizarea altor acţiuni de către auditor: 
1. Centralizarea şi raportarea lunară către organul tutelar a indicatorilor stabiliţi pentru 
evaluarea performanţelor activităţii caselor de pensii 
2. Membru în Comisia pentru realizarea inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi 
indicatorii de evaluare 
3. Secretar al Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu 
prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei 
4. Secretar al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 
sistemului de control managerial. 

           
 

b) COMPARTIMENT JURIDIC ŞI EXECUTARE SILITĂ  
 
 1) Situaţia cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată în care CJP a fost/este 
parte se prezintă astfel: 
 

 
 
Litigii 

 
Calitatea 

procesuală 
a CJP 

 
Natura litigiilor 

 
Modalitatea de 

soluţionare 

Recla
mant 

Pâ 
rât 

Asigu 
rări 

social
e 

Litigii 
de 

muncă 

Contencios 
administrati

v 

 
Altele 

Favora 
bil 
CJP 

Nefa 
vorabi
l CJP 

În curs de 
soluţio 
nare 

86 - 86 78 1 2 5 26 9 51 
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Litigii în asigurări sociale: 
 
- 10 dosare,  cu revizuirea hotărârii instanţei de control,  în urma respingerii 
contestaţiilor formulate împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor stabilite în baza 
Legii nr.567/2004 ( Legea 119/2010 si OUG 59/2011 ), toate sunt favorabile instituţiei;   
-  20 contestaţii decizii de debit izvorâte din prevederile Legii nr. 263/2010, din care 2 
cauze erau favorabile instituţiei, 2 nefavorabile, 16 cauze în curs de soluţionare; 
- 1 contestaţie decizie de debit comunitar, stabilit în baza Regulamentelor CEE  nr. 
1408/71 şi nr.574/72, coroborate cu prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,  în curs de 
soluţionare; 
- 43 contestaţii pentru recalcularea pensiei în baza Legii nr.263/2010, în vederea 
valorificării : a formelor de retribuire în acord, a sporurilor pentru munca prestată în 
regim de  lucru prelungit, valorificare perioadă,  6 cauze favorabile instituţiei, 6 cauze 
nefavorabile,  31 în curs de soluţionare 
- 4 acţiuni formulate în vederea includerii perioadei lucrate în grupa II de muncă  la 
calculul pensiei, 1 cauză  nefavorabilă, 2 cauze favorabile, 1 în curs de soluţionare 
- 1 contestaţie împotriva deciziei medicale emise de medicul expert al asigurărilor 
sociale, în curs de soluţionare; 
  
 
Litigii formulate în Contencios administrativ şi fiscal :    
   
   - 2 dosare cu punere în plată decizii emise pe D-L 118/1990, favorabile instituţiei  
 
Alte litigii: 
   -  3 contestaţii la executare, unde CJP Covasna a avut calitate de terţ poprit, toate 
sunt favorabile instituţiei  
  -   1 acţiune în constatare pentru reconstituire vechime în muncă, favorabilă 
instituţiei ; 
  -  1 contestaţie formulată în baza OG nr. 137/2000 şi Legea nr. 188/1999, în curs de 
soluţionare   
 
2) Activitatea de executare silită 
 
În cursul anului 2013 în baza OG nr.92/2003 au fost introduse în executare 12  
persoane. 
În aceste dosare au fost emise 12 somaţii în baza deciziilor de imputare în care sumele 
au fost încasate necuvenit de către debitori – pensionari cu titlu de pensie. 
De asemenea au fost emise 5 adrese de înfiinţare poprire asupra drepturilor salariale şi 
4 popriri asupra conturilor bancare în cazul debitorilor-pensionari care au încasat 
necuvenit pensia. 
 
 
3) Alte activităţi 
 
Au fost avizate pentru legalitate 43 de decizii cu caracter administrativ. 
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Au fost acordate asistenţă juridică în cazul a unui număr de  74 de petiţii cu caracter 
juridic. 
Au fost acordate 4 vize juridice pe contractele de prestări servicii. 
Au fost formulate 10 opinii juridice în domeniul pensiilor. 
 
 
Preşedinte în Comisia constituită în temeiul Legii nr.309/2001 privind recunoaşterea şi 
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul DGSM în 
perioada 1950-1961. 
Secretar în Comisia constituită în temeiul HG nr. 1344/2007 privind normele de 
organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină. 
 
 

 c) COMPARTIMENT RESURSE UMANE 
  
 

  În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014  au fost prevăzute în statul de funcţii al Casei 
Judeţene de Pensii Covasna 41 de posturi, din care: - 35  posturi funcţionari publici 
                                                                                     -  6  posturi personal contractual 
  Din totalul de 35 posturi de funcţionari publici  31 sunt funcţii publice de execuţie şi 4 
funcţii de conducere. 
 
Structura personalului după studii,functii şi categorie 
 

Perioadă Funcţionari publici  de Personal contractual 

condu
cere 

execuţi
e 

studii 
superio

are 

Studii 
medii 

conduc
ere 

execuţi
e 

studii 
superioa
re 

Studii 
medii 

2012 4 30 28 2 0 6 2 4 

2013 4 31 29 2 0 6 2 4 

2014 4 31 29 2 0 6 2 4 

 
Personalul cu studii superioare reprezintă  85% , iar personalul cu studii medii 15%. 
 
În cursul  anului I 2014   au avut loc următoarele modificări: 
   -  1 post vacant de functie publica de conducere (director executiv) a fost ocupat prin 
recrutare; 

- 3 posturi  vacante au  fost ocupate prin  recrutare (3 posturi vacante de functii publice 
de executie); 

- doi functionari publici de executie au promovat in grad professional; 
- a fost aprobată noua structură a Casei Judetene de Pensii Covasna (organigrama 2014) , 

numărul de posturi rămânând acelaşi.(41 posturi) 
 
  La data de 31.12.2014  exista -  2 posturi  vacante – 2 functii publice de executie 
                                                      1 post vacant – medic primar 
                                                    - 1  funcţie publică de execuţie ocupată temporar 
                                                          

 Structura personalului pe vârste şi sexe se prezintă astfel: 
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Vârsta 
 

2012 2013 2014 

Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi 

TOTAL 36 4 33 6 33 5 

20-30 0 0 1 0 0 0 

31-40 5 2 3 0 3 0 

41-50 18 0 15 2 16 2 

Peste 50   
ani 

12 2 14 4 14 3 

 
d) COMPARTIMENT ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 

 
Principalele atribuţii exercitate de compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale 
sunt: 

- prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale în scopul îmbunătăţirii 
activităţii privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 

- consilierea angajatorilor cu privire la întocmirea instrucţiunilor proprii şi  
a planurilor cu  măsuri de prevenire 

- ţinerea evidenţei modului de acordare a prestaţiilor şi serviciilor de asigurare 
pentru  AMBP 

- ţinerea evidenţei accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi a  
cheltuielilor generate de acestea 

         
 

Situaţia accidentelor de muncă 
 

   2012 2013 2014 

Total accidente  
din care 

30 34 25 

deces 1 2 2 

invaliditate 1 1 - 

 
Accidentele de muncă au fost datorate, în principal, următoarelor cauze: 

- lipsa unui comportament preventiv corespunzător din partea lucrătorului, 
prin neutilizarea dispozitivelor de protecţie ale utilajelor sau utilizarea unui echipament de 
muncă asupra căruia nu a fost instruit 
          -    efectuarea de comenzi şi manevre necorespunzătoare 

- instruirea insuficientă a lucrătorilor 
- starea tehnică necorespunzătoare a echipamentului de muncă 
- repartizarea necorespunzătoare a executanţilor pe locurile de muncă 
- deficienţe de îndrumare, supraveghere şi control  
- echipamente de muncă improvizate  

Cauzele deceselor au fost:  
- accident de circulaţie  
- desfăşurarea unei activităţi care nu se afla în sarcina lucrătorului 
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Structura cheltuielilor aferente accidentelor de muncă 
                

 
Anul 

Cheltuieli   

Servicii  
medicale 

pentru AM 

Servicii  medicale 
pentru  BP 

Despăgubiri 
de deces 

2012 19236 6500 8468 

2013 16256 4084 8904 

2014 12689 2784 8988 

  
 
 

Situaţia pensiilor de invaliditate şi de urmaşi datorate AMBP 
  

Categoria de pensie 2012 2013 2014 

Invaliditate 31 31 31 

Urmaşi 31 33 33 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii 

publice, începând cu intrarea în vigoare a acesteia, pensiile de invaliditate şi de urmaş 
datorate accidentelor de muncă şi bolilor profesionale au ca sursă de finanţare bugetul 
accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constituit din contribuţiile angajatorilor şi 
reprezintă  334133 lei în anul 2014.  

 

II. Activităţi aflate în subordinea directorului executiv adjunct al Directiei 
Stabiliri si  Plăţi Prestaţii, 

 
Principala activitate a Casei Judeţene de Pensii este stabilirea şi plata pensiilor 

reglementate prin Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice şi a 
îndemnizaţiilor lunare reglementate prin legi speciale şi se realizează în cadrul a două 
compartimente: serviciul stabiliri prestaţii şi compartimentul plăţi prestaţii. 
 
 I. STABILIRI PRESTAŢII 
 

În perioada  anului 2014 au fost depuse 3985 cereri de stabilire a prestaţiilor, din care 
2885 cereri de stabilire a cazurilor noi de prestaţii şi 1100 cereri de recalculare a drepturilor 
deja stabilite. 
 

1) Situaţia solicitărilor de drepturi pe categorii de prestaţii se prezintă astfel: 
  

 
Tip prestaţie 2014 

 
Cazuri noi, din care: 2885 

limita de vârstă 967 

anticipată 783 

invaliditate 568 



 - 8 - 
 

urmaş 413 

indemizaţii legi speciale 154 

 
Recalculări, din care: 1100 

trecere la LV la cerere/din oficiu 50 

adaugări stagiu 775 

schimb grad 195 

transferuri 80 

TOTAL 3985 

 
 Recalcularea constă în adaugarea de stagii  şi sporuri salariale ori grupe de munca 
nevalorificate la stabilirea initiala a pensiei, sau stagii realizate după pensionare şi acordate 
cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a depus cererea. 
Au fost situaţii în care titularii unor pensii au depus una sau mai multe cereri de recalculare 
consecutive pina la data emiterii deciziei de recalculare. Aceste cereri au  fost solutionate 
conform legii, acordînd majorarea punctajelor şi plata restanţelor cuvenite pentru toate 
cererile întroduse. 
 
 

2)  Situaţia soluţionării cererilor de stabilire a prestaţiilor 
 

Denumirea categoriei de 
prestaţii 

Cereri depuse 
2014 

Decizii emise 2014 

Cazuri noi din care 2885 3294 

limită de vârstă 967 1150 

anticipată 783 640 

invaliditate  568 632 

urmaş 413 472 

indemnizaţii legi speciale 154 200 

Recalculări din care 1100 2595 

trecere la LV la cerere/din 
oficiu 50 1111 

adaugări stagii 775 1208 

schimb grad 195 199 

transferuri 80 77 

TOTAL 3985 4405 

 
  

Pe lângă activitatea de stabilire a prestaţiilor, un volum important de muncă este 
reprezentat de activitatea de emitere şi comunicare a formularelor de confirmare a stagiilor 
de cotizare şi a celor de legătură cu instituţiile abilitate în domeniul securităţii sociale din 
statele membre ale Uniunii Europene. Situaţia de confirmare a stagiilor de cotizare şi 
activitatea de comunicare a documentelor de legătură se prezintă astfel: 
 

 
3) Situaţia stabilirii pensiilor comunitare, confirmarea stagiului de 
   cotizare şi activitate a de comunicare a documentelor de legătură 
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    Denumirea solicitării       Cereri   
Înregistrate 

      Cereri 
Soluţionate 

Pensie de bătrăneţe 102 81 

Pensie de invaliditate 37 53 

Pensie de urmaş 31 79 

Total pensii 170 213 

E 205 97 62 

Formulare de comunicare 1382 962 

 
S-au înregistrat cereri pentru pensii comunitare, atât din partea solicitanţilor cu 

domiciliul pe teritoriul României, cât şi acelor cu domiciliul pe teritoriul altui stat membru. 
 Acest compartiment, asigura soluţionarea cererilor depuse conform Regulamentelor 

C.E.E nr 1408/71 şi 579/1972., dar şi a altor acorduri internaţionale incheiate de Romania cu 
alte state. 

Problemele întâmpinate ţin de întirzieri în soluţionarea cererilor, întârzieri cu circulaţia 
documentelor, a formularelor necesare soluţionării cererilor, impediment ce poate fi  
înlăturat, odată cu implementarea unui program informatic de transmitere  a formularelor (a 
informaţiilor) pe cale electronică. 
  
  

4)Contestaţii la deciziile de acordare sau respingere a solicitărilor de prestaţii 
 

    
Din numărul total de contestaţii în două cazuri , pensionarii au solicitat retragerea 
contestaţiei pe motivul că s-au convins de soluţia dată prin decizia emisă de casa judeţeană 
de pensii. Majoritatea contestaţiilor se datora neluării în considerare a grupelor de muncă 
atestate de adeverinţe incomplete cea ce a determinat respingerea acordării prestaţiei 
solicitate, scăderea cuantumului pensiei în cazul schimbării gradului de invaliditate şi 
stabilirea cuantumului de pensie, prea mică. 

 
 
II  ACVITATEA DE PLĂŢI  PRESTAŢII 

 
Reprezintă activitatea de plată a prestaţiilor stabilite prin deciziile emise de către 

compartimentul stabiliri prestaţii şi de preluare a obligaţiilor fiscale ale titularilor de 
drepturi băneşti. 

 

1) Situaţia pensionarilor după categoria de pensie 
 

Contes 
taţii 

înregis 
trate 

în 
C.T.P 

 
Contestaţii 
comunicate 
la C.C.C. 

 
Contes 

taţii 
retras

e 

Contestaţii 
soluţionate 

 
Contestaţii în 

curs de 
soluţionare 

Hotărâri 
CCC 

atacate    
în 

instanţă 

Favorabi
l CJP 

Nefavo 
rabil CJP 
(parţial) 

2014 19 - - - 19 - 
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Tipul de pensie 2014 

Total pensii de stat          
din care 

46.381 

   limită de vârstă 33.481 

   anticipat 345 

   anticipat parţial 1.546 

   invaliditate 4.653 

   urmaşi 6.356 

Total pensii 
agricultori  din care 

3.157 

  limită de vârstă 2.605 

  invaliditate  10 

  urmaşi 542 

TOTAL 49.538 

 
 
 

2) Beneficiari de indemnizaţii reglementată de legi speciale 
 

Tip indemnizaţie 2014 

L 44/1994 -veterani şi văduve de război   1.249 

L 42/1991 -revoluţionari  37 

DL 118/1990-deportaţi,deţinuţi politici  1.304 

L 189/2000 -persecutaţi etnici  435 

L 309/2002 -detaşament de muncă           1.635 

L 578/2004 -ajutor lunar soţi 
supravieţuitor  

1.917 

L 6/2009 -pensia socială 3.764 

TOTAL 9.092 

 
3)Ajutor de deces 

                                                                                                               în lei 

Număr 
cazuri 

Valoare 

1989 4505304 

 
        în cursul anului de raportare ,s-a acordat ajutor de deces la 1934 în urma decesului 
pensionarului şi pentru 52 cazuri în urma decesului membrilor de familie. Cuantumul 
ajutorului de deces în anul 2014 a fost de 2298 lei    

   

3) Reţineri din pensii (terţi popriţi) 
   

Luna Numar cazuri Valoare în lei 

Ianuarie 152 11.474 

Februarie 207 14.813 

Martie 283 32.473 

Aprilie 315 28.162 
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Mai 170 12.375 

Iunie 229 16.854 

iulie 201 12.806 

August 169 13.839 

Septembrie 135 9.470 

Octeombrie 170 15.508 

Noiembrie 272 19.890 

Decembrie 241 19.271 

TOTAL 2.544 107.639 

     
Din situaţia prezentată, observăm că numărul cazurilor de popriri din pensie pe baza 

titlurilor executorii, a înregistrat o creştere, şi implicit volumul de lucru al 
compartimentului a crescut. Majoritatea cazurilor de popriri provin de la instituţiile 
administraţiei locale şi financiar-bancare.  

 
   

          5) Situaţia privind modalitatea de plata a prestaţiilor 
       

Număr 
beneficiari 

Plată prin cont 
bancar 

Plată prin  Poşta 
Pomână 

47.135 16.116 31.019 

 
 Achitarea drepturilor stabilite de casa judeteana de pensii se realizeaza în funcţie de 
dorinţa pensionarului, prin poştă sau instituţii bancare cu care CNPP a încheiat convenţi. Din 
situaţia prezentata rezulta că, majoritatea beneficiarilor de prestaţii opteaza pentru plata 
prin poştă . 

 

III. Activităţi aflate în subordinea directorului executiv adjunct al Directiei 
Economica , Evidenţă Contribuabili. 

 
a. COMPARTIMENT FINANCIAR, ACHIZITII PUBLICE şi BILETE DE TRATAMENT  

 
       Compartimentul financiar-contabil urmăreşte şi răspunde de realizarea indicatorilor 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai fondului pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, repartizaţi conform legii.               
       Informaţiile furnizate prin situaţiile financiare reprezintă fidel poziţia financiară şi 
rezultatul patrimonial  al instituţiei, astfel încât factorii de decizie sa poată lua decizii 
pertinente. 

 Analiza nivelului şi structura veniturilor şi cheltuielilor 

Venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat: 

 2013 2014 

VENITURI TOTALE 239.713.300 244.968.945 

  Din care:  - contribuţia de asigurări sociale 
datorata de  angajatori 

154.708.157 157.144.476 

                  -  contribuţia de asigurări sociale 
datorata de  şomeri 

2.909.210 2.207.633 
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                  -  contribuţia de asigurări sociale 
datorata de  asiguraţi 

75.359.835 79.747.486 

                   - contribuţia de asigurări sociale 
datorată de  asiguraţi în baza contractului de 
asigurare 

965.017 1.168.657 

                   - contribuţia de asigurări sociale de 
la persoane care realizează venituri de natură 
profesională cu caracter ocazional 

-  

                   - contribuţia de asigurări sociale de 
la persoane care realizează venituri de natură 
profesională altele decât cele de natură 
salarială,platita de angajatori 

1.469 457 

                   - contribuţia de asigurări sociale 
datorate de persoane care realizeaza venituri 
din activitati independente,activitati agricole si 
asocieri fara personalitate juridica  

4.122.298 2.940.451 

                   - contributia de asigurari sociale 
datorata de persoane care realizeaza venituri 
din drepturi de proprietate intelectuala  

28.942 31.909 

                   - contributia de asigurari sociale 
datorata de persoane care realizeaza venituri 
din activitati desfasurate in baza 
contractelor/conventiilor civile  

555.184 470.528 

                  - contribuţie la bilete de tratament 
şi odihnă 

456.915 505.558 

                  - alte venituri (comision, amenzi) 49.653 53.235 

                        - alte venituri ANAF - -146.785 

                        - sume în curs de distribuire 556.620 845.340 

 
 

Veniturile anului 2014 comparativ cu veniturile anului 2013 au înregistrat o creştere de 2,19 
%,  ca urmare a imbunatatirii gradului de colectare a contributiilor de asigurari sociale 
datorate de angajatori si de asigurati. 
 
 
 

 2013 2014 

CHELTUIELI TOTALE 408.473.433 427.485.878 

  Din care:  - cheltuieli de personal  1.713.800 1.791.188 

                   - cheltuieli materiale 3.372.195 3.354.493 

                   - cheltuieli pensii  399.425.921 417.763.304 

                   - ajutor deces 4.294.550 4.708.271 

                   - plăţi ani precedenţi 
recuperate an crt. 

-333.033 -173.977 

                   - cheltuieli de capital 0 42.599 
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Cheltuielile anului 2014 comparativ cu cheltuielile anului 2013 au înregistrat o 
creştere de 4,65 %, majorarea punctului de pensii de la 762,10 la 790,70 si a cuantumului 
ajutorului de deces de la 2223 lei la 2298 lei cauzand aceasta crestere. 

 
Se observă că, dintre cheltuielile bugetului asigurărilor sociale cea mai mare parte este 
canalizată către plata pensiilor: 97,73 % 

 
           
 Evoluţia cheltuielilor cu pensii la  bugetului asigurărilor sociale de stat - anul 
2013 

       

  
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

TOTAL 
2012 

Pensii şi 
ajutoare 
pentru 
bătrâneţe 99.454.672 100.115.681 99.679.335 100.176.233 399.425.921 

 
Evoluţia cheltuielilor cu pensii la  bugetului asigurărilor sociale de stat - anul 
2014 

       

  
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

TOTAL 
2014 

Pensii şi 
ajutoare 
pentru 
batranete 103.900.623 104.141.410 104.832.544 104.888.727 417.763.304 

 

 Activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului gestiune bilete de tratament 
 
Pentru anul 2014 au fost repartizate 1.756 bilete de tratament, din care au fost valorificate 
1.559 bilete pe următoarea structură: 1.521 bilete pentru pensionari şi 38 bilete pentru 
persoane asigurate, ca urmare a depunerii unui număr de  2.279 cereri pentru solicitarea 
biletelor de tratament. Staţiunile pentru care au fost înregistrate cele mai multe solicitări au 
fost Covasna, Tuşnad şi Felix.  
Gradul de valorificare al biletelor de tratament este prezentat în tabelul de mai jos: 
 

Valorificare                                                                                                           2014 

Număr bilete de tratament repartizate 
Din care  TBRCB 

1756 
425 

Număr bilete de tratament valorificate 
- Din care TBRCM 

1559 
     335 

Gradul de valorificare a biletelor de tratament  
din care TBRCM 

 
88,78% 
78,82% 

 



 - 14 - 
 

Dintre cauzele nevalorificării tuturor biletelor repartizate, precizam cauze subiective ale 
beneficiarilor : 
    - numarul redus de gratuitati: 284, care nu au fost la nivelul solicitărilor, 
categoriile beneficiare de bilete cu titlu gratuit ,fiind multe : Decret –lege nr.118/1990, 
Legea nr.189/2000, Legea nr.44/1994, Legea nr.49/1999, Legea nr.448/2006 .Persoanele 
care fac parte din aceste categorii refuza sa accepte bilete de tratament cu suportarea unei 
contributii individuale. 
    - alte preferinţe decât staţiunile ofertate; 
    - agrearea statiunilor din apropierea zonei de domiciliu datorita      dificultatilor de 
transport si a distantelor mari; 
  Ca urmare a solicitarilor privind suplimentarea biletelor de tratament, Casa  de Pensii 
Covasna a primit un numar de 280 de bilete, restituind in schimb la C.N.P.P.,alte 175 bilete 
care nu puteau fi valorificate in judetul nostru,dar puteau fi distribuite altor judete. 
Veniturile realizate din contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă în anul 2014 sunt în 
valoare de 505.558 lei. 

 

 Activitatea de înregistrare şi evidenţa a  contribuabililor şi a stagiilor de cotizare 
 

Această activitate de mare importanţă se traduce în fapt prin colectarea, prelucrarea şi 
gestionarea informaţiilor privitoare la realizarea stagiilor de cotizare şi a veniturilor pentru  
persoanele asigurate în sistemul public, precum şi prin colectarea contribuţiilor de asigurări 
sociale şi atragerea unor noi asiguraţi pe bază de contracte de asigurare. Funcţionarii acestui 
compartiment asigură gestionarea relaţiilor cu persoanele  care vor sa se asigure facultativ in 
sistemul public de pensii. 
La nivelul anului 2014  s-a inregistrat un numar suplimentar de asiguraţi pe baza contractelor 
de asigurare ,respectiv 161,astfel incat numarul contractelor active era de 457 ,cu 54% mai 
mult decat in anul precedent. 
Totodata ,ca urmare a prorogarii termenului de predare la A.N.A.F.pana la data de 30 iunie 
2014 a persoanelor cu declaratii de asigurare, compartimentul stagii de cotizare a procedat 
la predarea unui numar de 1.750 dosare . 
Evoluţia numărului contractelor de asigurare active se poate urmări în tabelul de mai jos: 

 
Situaţia comparativă a numărului asiguraţi cu contracte de asigurare sociala 
 

Luna 

Contracte de asigurare 

2013 2014 Diferenţa 

Ianuarie 344 333 -11 

Februarie 341 368 +27 

Martie 349 392 +43 

Aprilie 349 400 +51 

Mai 341 412 +71 

Iunie 338 421 +83 

Iulie 339 429 +90 

August 349 434 +85 

Septembrie 350 431 +81 

Octombrie 358 432 +74 

Noiembrie 361 450 +89 
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Decembrie 372 457 +85 

Media 
lunara 349 413 +64 

 
 
     Situaţia încasărilor din contribuţiile de asigurări sociale ale asiguraţilor cu contract de 
asigurare sociala: 
 

Nr.crt.  
Luna 

 
2014 
-lunar 

2014- 
cumulat 

1 Ianuarie 116.613 116.613 

2 Februarie 101.695 218.308 

3 Martie 83.463 
   

301.771 

4 Aprilie 97.200 398.971 

5 Mai 102.372 501.343 

6 Iunie 85.449 586.792 

7 Iulie 112.738 699.530 

8 August 97.945 797.475 

9 Septembrie 93.442 890.917 

10 Octombrie 98.416 989.333 

11 Noiembrie 102.335 1.091.668 

12 Decembrie 76.989 1.168.657 

  Media lunara  97.388 

 
 

            

În anul 2014 au fost înregistrate un număr de 5.350 cereri pentru certificarea stagiului de 
cotizare realizat în sistemul public după data de 1 aprilie 2001, 
cu cca.27 % mai multe decat anul precedent. Din aceste cereri un număr de 3.904 au fost 
pentru solicitari din judeţ , iar restul de 1.446   pentru alte judeţe. 
  
De la începutul anului 2014, au fost înregistrate un număr de   2233  cereri de notificare 
referitoare la statutul de neasigurat în cazul lucrătorilor migraţi, angajaţi temporar pe 
teritoriul Germaniei pentru efectuarea de lucrări sezoniere,  cererile  fiind  soluţionate în 
termenul maxim de 15 zile. Numarul acestor solicitari a fost cu   10%  mai mare decat in anul 
precedent.  
 

 Activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului comunicare 
 
În cursul anului 2014, în cadrul Casei Judeţene de Pensii Covasna au fost înregistrate 298 de 
petiţii (de la persoane fizice ) adresate direct instituţiei noastre sau transmise nouă, spre 
soluţionare, de alte instituţii sau organisme destinatare ale respectivelor petiţii, astfel cum 
acest lucru rezultă din tabelul de mai jos. 
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Specificaţie 
Număr 
petiţii 

Pondere 
% 

TOTAL 
din care: 

298 100 

Adresate direct CTP  Covasna 295 98,99 

Prin CNPP 2 0,67 

Prin instituţia Preşedintele 
României 

1 0,33 

 
 

 
Făcând o  analiză a numărului de petiţii după statutul social al petenţilor, am constatat că 
majoritatea petiţiilor au fost formulate de către pensionarii sistemului public: 
 
 

Statut petent 
Număr 
petiţii 

Pondere 
% 

TOTAL 
din care: 

298 100 

Pensionar 280 93,95 

Asigurat 7 2,34 

Neasigurat 9 3,02 

Alte 2 0,67 

 

Din totalul de 298  de petiţii (scrise şi electronice), soluţionate în tot cursul anului 
2014, un număr de   283 petiţii,   adică  97,92 % au avut ca obiect probleme referitoare la 
modul de stabilire şi plată  a drepturilor de pensie,  5 petiţii s-au referit la unele probleme 
legate de stagiul de cotizare realizat de petenţi, 3 petiţii au avut ca subiect acordarea şi 
plata unor  drepturi stabilite de legi speciale respectiv 7 petiţii sau referit la alte probleme. 

Petiţiile şi sesizările primite, au fost soluţionate în termenul legal de  maxim de 30 de zile de 
la data înregistrării, fie prin emiterea unui răspuns administrativ fie print-o decizie de 
revizuire a drepturilor.  
În anul 2014 au fost înregistrate un număr de 37 de cereri de informaţii de interes public. 
Departajate pe domenii de interes, un număr de 21 de cereri au vizat actele normative, 
reglementările  noi introduse în domeniul pensiilor. Un număr de 16 cereri de informaţii de 
interes public s-au referit la modul de îndeplinire a atribuţiilor  casei judeţene de pensii.  
Aceste cereri au fost soluţionate în termenul legal prevăzut de Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public. 
 

 Activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului expertiza medicala si 
recuperare a capacitatii de munca 
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Compartimentul de expertiză medicală a capacităţii de muncă realizează activitatea 

de evaluare a capacităţii de muncă şi de încadrare în grad de invaliditate în vederea 
pensionării.  
 

1) Situaţia persoanelor  încadrate  în grad de invaliditate 
     

Grad de  
invaliditate 

Anul 
2014 

grad  I  410 

 grad II 2139 

 grad III 2702 

Total 5251 

 
 
 
 2) Structura pe grupe de afecţiuni a pensionarilor încadraţi în grad de invaliditate 
 

Grupe de afecţiuni 2014 

Nr.cazuri Pondere       

Aparatul circulator 1779 33,88 

Sistemul nervos 659 12,55 

Sistemul 
osteoarticular 

593 11,29 

Tumori 432 8,22 

 Altele 1788 34,06 

 
 
 În cursul anului 2014, au fost expertizate în vederea încadrarii în grad de invaliditate 
620 persoane, din care 557 au primit aviz favorabil şi incadrare în grad de invaliditate.Fata 
de anul 2013 numarul cazurilor noi a crescut cu 3,92%. În cursul anului de raportare, au 
fost depensionaţi ca urmare a revizuirii medicale 23 de persoane. 

În ceea ce priveşte acţiunile de recuperare şi prevenire a imbolnăvirilor s-au  acordat 
942 avize de prelungire a concediului medical peste 90 zile , insumand 26.463 zile concediu 
medical si 175 avize de concediu medical peste  1 an , însumând 10.901 zile concediu 
medical,iar un numar de 38 concedii medicale peste 183 zile, insumand 2545 zile concediu 
medical s-au trimis la I.N.E.M.R.C.M. in vederea avizarii. 
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