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1. Misiunea Casei Judeţene de Pensii Maramureş 
 
 
Casa Judeţeană de Pensii Maramureş este instituţie publică deconcentrată, in-
vestită cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Casei Naţionale 
de Pensii Publice. Sub conducerea şi controlul Casei Judeţene de Pensii Mara-
mureş funcţionează Casa Locala de Pensii Sighetu Marmaţiei, instituţie publică 
fără personalitate juridică. Casa Judeţeana de Pensii Maramureş administrează 
si gestionează la nivel teritorial sistemul public de pensii şi  asigură aplicarea 
unitară în teritoriu a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de 
stat.       
 
Atribuţiile Casei Judeţene de Pensii Maramureş sunt prevăzute în  statutul Ca-
sei Naţionale de Pensii Publice (aprobat prin H.G. nr.118/2012, cu modificările 
şi completările ulterioare) şi în Regulamentul – cadru de organizare şi funcţio-
nare a caselor teritoriale de pensii.  
 
Casa Judeţeană de Pensii Maramureş asigură în teritoriu aplicarea unitară a le-
gislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi 
din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, apli-
carea regulamentelor comunitare şi a altor instrumente juridice internaţionale, 
precum şi de a realiza activităţi  legate de pensiile administrate privat în vede-
rea aplicării politicilor şi programelor în domeniu ale Ministerului Muncii, Fami-
liei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
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Principalele obiective  ale Casei Judeţene de Pensii Maramureş 

 
Obiectivele Casei Judeţene de Pensii Maramureş sunt , pe de o parte, cele pro-
venite din Programul de guvernare 2017-2020, şi pe de altă parte obiective 
specifice, determinate de caracterul particular al instituţiei şi necesităţile 
identificate de echipa managerială. 
 
1.1 Obiective generale 

 
 Eliminarea inechităţilor existente între diferitele categorii de pensionari 
 Menţinerea puterii de cumpărare a pensionarilor cu venituri mici 
 Intărirea capacităţii instituţionale prin dezvoltarea şi implementarea 

unui sistemde control intern/managerial, în conformitate cu prevederile 
legale 

 Creşterea gradului de vizibilitate a instituţiei şi definirea mai clară a 
identităţii instituţionale 

 
1.2 Obiective specifice 
 
 Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de control intern / managerial, 

aplicarea  sistematică a standardelor de control intern/managerial; 
 Îmbunătăţirea relaţiilor cu publicul şi a comunicării cu beneficiarii (persoa-

ne fizice şi juridice); 
 Stabilirea măsurilor de identificare/înlăturare a eventualelor fraude; 
 Identificarea permanentă şi reducerea situaţiilor de incompatibilitate; din-

tre diferitele tipuri de pensii sau prestaţii, precum şi dintre acestea şi veni-
turi, conform prevederilor legale; 

 Eficientizarea activităţii de recuperare a debitelor şi prevenirea apariţiei 
debitelor prescrise; 

 Respectarea termenelor legale de emitere a deciziilor prin care se stabilesc 
drepturi de pensie sau indemnizaţii prevăzute de legi speciale; 

 Reducerea timpilor de soluţionare a dosarelor de pensii comunitare prin ini-
ţierea unor demersuri în vederea unei mai bune comunicări cu instituţiile 
corespondente din străinătate; 

 Creşterea eficienţei în gestionarea comunicărilor de date lunare prin dimi-
nuarea numărului de comunicări eronate; 

 Atragerea în sistem de noi asiguraţi pe bază de contract de asigurare; 
 Creşterea gradului de valorificare a biletelor de tratament faţă de realizatul 

anului anterior; 
 Organizarea şi monitorizarea activităţii de expertiză medicală în vederea 

creşterii calităţii acesteia; 
 Creşterea calităţii serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, cu pre-

ponderenţă IMM-urilor; 
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 Respectarea măsurilor minimale transmise de CNPP pentru încadrarea chel-
tuielilor materiale în BASS pe 2019; 

 Realizarea achiziţiilor publice conform prevederilor legale în vigoare, în 
condiţiile economicităţii şi eficientizării fondurilor. 

 
 

2. Indicatorii de performanţă 
 
In calitatea sa de instituţie deconcentrată în subordinea Casei Naţionale de 
Pensii Publice, Casa Judeţeană de Pensii Maramureş aplică unul dintre instru-
mentele cele mai moderne de măsurare a performanţelor: „Balanced 
scorecard”, BSC (Tabloul de Bord Echilibrat). Acesta urmăreşte mutarea accen-
tului dinspre managementul financiar pe termen scurt, către managementul 
strategic pe termen lung. 
 
Astfel,  la nivelul caselor teritoriale de pensii se monitorizează câteva aspecte 
dintre care cele mai importante sunt optimizarea proceselor interne şi perspec-
tiva financiară. 
 
Practic, la finele perioadei de raportare, Casa Judeţeană de Pensii Maramureş 
gestiona prestaţii pentru următoarele categorii de beneficiari: 
 
Pensionari plătiţi din Bugetul asigurărilor sociale de stat:  
 

Categoria de pensie Nr.pensionari  în 
plată la 31.12.2019 

Pensia medie 

Total pensionari, din care 111802 1323 
Limită de vârstă 75863 1600 

Anticipat 1788 1220 

Invaliditate  17682 686 

Urmaşi 16451 742 

Alte pensii din BASS 18 329 

 
Pensionari plătiţi din Bugetul de stat 
 
Pensionarii agricultori 
 

Categoria de pensie Nr.pensionari  în 
plată la 31.12.2019 

Pensia medie 

Pensionari agricultori, din 
care: 

3760 542 

Pensionari limită de vârstă  3507 563 
Pensii invaliditate  26 302 

Pensii urmaşi 227 242 
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Alte prestaţii 
 

Legea specială - categorii de be-
neficiari 

Număr beneficiari la  
31.12.2019 

Indemnizația a me-
die netă (lei) 

Legea nr.341/2004  23 1621 
Decretul - Lege nr. 118/1990  407 1446 
L189/2000  902 558 
Alte legi speciale 2968 219 
Legea 578/2004  4084 113 

Legea nr.49/1991 şi Legea 
nr.44/1994 

487 642 

Legea nr.309/2002 2228 73 
Legea nr.8/2006 240 9683 
  
2.1 Optimizarea proceselor interne 
 
Activitatea cea mai vizibilă a instituţiei este constituită de stabilirea şi plata 
pensiilor, a drepturilor prevăzute de legi speciale, precum şi a altor drep-
turi de asigurări sociale. In consecinţă, activitatea de emitere a deciziilor de 
stabilire, modificare, suspendare şi încetare a drepturilor, în condiţii de legali-
tate şi corectitudine este apreciată ca fiind de importanţă majoră.    
 
Indicatorii evaluează activitatea perioadei de raportare în comparaţie cu pe-
rioadele anterioare comparabile ale instituţiei, cât şi cu obiectivele ţintă stabi-
lite de Casa Naţională de Pensii Publice. 
 
Rezultatele  trimestriale privind activităţile de stabilire şi plată a prestaţiilor 
se evaluează pe baza indicatorilor  de tip P şi se prezintă astfel:  
 
 Indicator de performanţă Ţintă 

2019 
- % - 

Realizarea perioadei de ra-
portare (30.11.2019) 
- % - 

P1.1 Pondere cazuri noi soluţionate 
în termen 

75 84.61 

P1.2 Pondere cazuri noi 
nesoluţionate în termen 

20 1.77 

P1.3 Pondere recalculări soluţionate 
în termen 

75 86.3 

P1.4 Pondere recalculări 
nesoluţionate în termen 

25 3.23 

P1.5 Pondere modificări din oficiu 75 79.46 
P2.1 Timpul mediu de soluţionare a 

cererilor de înscriere nouă la pensie   
45 32.07 
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2.2 Optimizarea perspectivei financiare 
 
Legislaţia în vigoare pentru casele teritoriale de pensii prevede atribuţii reduse 
legate de colectarea veniturilor bugetului de asigurări sociale, acestea fiind li-
mitate la colectarea contribuţiilor voluntare de asigurări sociale, realizate pe 
baza contractelor de asigurări sociale şi la valorificarea resurselor CNPP sub 
forma  biletelor de tratament.  
 
Referitor la modul de utilizare a resurselor, indicatorii sunt legaţi de gestiona-
rea judicioasă a resurselor necesare desfăşurării activităţii, pe de o parte, şi 
evitarea cheltuielilor determinate de erorile de proces pe de altă parte. 
 

 Indicator de performanţă Ţintă 
2019 
- % - 

Realizarea perioadei 
de raporta-
re(30.09.2019) - % - 

F1.1 Gradul de creştere a numărului de 
contracte de asigurare socială active 

6 19.58 

F1.2 Gradul de creştere a valorii medii a 
sumelor asigurate pe bază de contract 
de asigurare socială 

6 9.48 

F1.3 Gradul de valorificare a biletelor de 
tratament balnear distribuite prin 
sucursalele TBRCM S.A 

85 99.68 

F2.1 Ponderea debitelor în totalul 
cheltuielilor cu prestaţiile 

1.5 0.08 

F2.2 Cheltuiala de funcţionare pentru un 
beneficiar de prestaţii 

7.5 10.21 

F2.3 Ponderea beneficiarilor care primesc 
prestaţii prin cont bancar în totalul 
beneficiarilor de prestaţii 

35 40.64 

* Indicatorii, F2.1 şi F2.2  se calculează exclusiv de către CNPP, iar termenul 
de calcul este intervalul 21-30 al lunii ulterioare încheierii trimestrului.  

 

3. Activităţile desfăşurate  
 
3.1.Pensii şi alte prestaţii 
 
Aşa cum sunt prezentate  la capitolul 2.3.1, procesele de stabilire şi plată a 
prestaţiilor au la bază, pe de o parte cereri depuse de beneficiari şi, pe de alta 
parte, decizii emise din oficiu. In unităţi numerice, activitatea desfăşurată în 
timpul perioadei de raportare se prezintă astfel: 
 Soluţionate în perioada 

01.01.2019-30.06.2019 
Număr cereri noi de pensie  5961 
Număr cereri de recalculare, adăugi-
re, modificare 

16369 
 

Număr de modificari din oficiu 2526 
Total cereri  24856 
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Pe lângă indicatorii cuprinşi în categoria procese,  care analizează perspectiva 
încadrării acestei activităţi în unitatea de timp, stabilirea prestaţiilor este eva-
luată la nivel calitativ în capitolul legat de optimizarea financiară. Indicatorul 
F2.1 prezintă Ponderea debitelor în totalul cheltuielilor cu prestaţiile.  
 
Neinclusă, încă, din motive legate de complexitate şi impredictibilitate între 
indicatorii comuni, activitatea de stabilire şi plată a prestaţiilor internaţionale, 
ocupă un volum din ce în ce mai important de activitate, necesitând cunoştinţe 
vaste şi un mare volum de timp. 
 
Numărul cererilor de diferite prestaţii comunitare se prezintă astfel: 

 
 Inregistrate în perioada 

01.01.2019-31.12.2019 
Cereri pentru acordarea unei pensii 
pentru bătrâneţe - E 202  

533 

Cereri pentru acordarea unei pensii 
de urmaş - E 203   

157 

Cereri pentru acordarea unei pensii 
pentru invaliditate - E 204 

153 

Cereri pentru certificarea perioadei 
de asigurare realizată în România - E 
205 -  

1003 

Alte cereri (E001) 3022 
Total 4868 

 
In perioada de raportare compartimentul a gestionat un număr de 8164 de do-
cumente, din care 6004 primite şi 5081 emise.La sfârşitul perioadei de raporta-
re, instituţia noastră gestiona  7784 de dosare comunitare. 
 
Dintre ţările membre ale UE- solicitătile, în proporţie de 34.08% vin din Germa-
nia, 18.76 %  din Spania, respectiv Italia 15.79%.  2.65 reprezintă ponderea  ce-
rerilor înregistrate în baza  Acordului administrativ între România şi statul Isra-
el. 
 
 
 
 
 
 
3.2. Activitatea de plată a prestaţiilor 

 
Activitatea Serviciului de platǎ a prestaţiilor cuprinde, pe lângă plata pensiilor 
în ţară şi în străinătate, şi plata ajutoarelor de deces pentru pensionari şi 
membrii lor de familie. Este un proces dinamic, care reflectă nu doar acorda-
rea drepturilor, dar şi modificarea situaţiei şi opţiunilor beneficiarilor.  
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 Inregistrate în perioada 
01.01.2019-31.12.2019 

Numǎr tranzancţii 32875 
Număr cereri de virare a pensiei în  cont 3771 
Alte cereri (modificare adresa, modifica-
re cont, reţineri, etc) 

3035 

Numǎr cereri ajutor de deces 4775 
Total 44436 
 
In categoria indicatorilor financiari, indicatorul F2.3 Ponderea beneficiarilor 
care primesc prestaţii prin cont bancar în totalul beneficiarilor de prestaţii 
influenţează evaluarea activităţii instituţiei din punctul de vedere al utilizării 
optime a resurselor, întrucât acest tip de plată este mai puţin costisitor decât 
plata prin serviciile poştale. 
 
 
3.3 Activităţile desfăşurate în domeniul accidentelor de muncă şi al bolilor 
profesionale 

 
Compartimentul de accidente de muncă şi boli profesionale urmăreşte şi verifi-
că modul de acordare a concediilor medicale de acest tip şi decontează prin 
intermediul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate contravaloarea serviciilor 
medicale necesare reabilitării asiguraţilor.  
 
 Inregistrate in perioada 01.01.2019-31.12.2019 

Accidente de muncă 
 

Boli profesionale 

Incapacitate 
temporara de 
muncă 

Invalidita-
te 

Deces Consultate Spitali-

zate 
Cazuri noi 
in perioada 
de raporta-
re 

156 1 5 446 414 

 Accidente de muncă Boli profesionale 
Pensionari 
la finele pe-
rioadei de 
raportare 

296 415 

 

 
3.4. Inregistrarea, asigurarea evidenţei contribuabililor la sistemul public de 
pensii şi a participanţilor la sistemele de pensii administrate privat, certifi-
carea stagiilor de cotizare 

 
Această activitate de mare importanţă constă în colectarea, prelucrarea şi ges-
tionarea informaţiilor privitoare la realizarea stagiilor de cotizare şi a venituri-
lor pentru persoanele asigurate în sistemul public. Conform Tabloului de bord 
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echilibrat, colectarea contribuţiilor de asigurări sociale voluntare şi atragerea 
unor noi asiguraţi pe bază de contracte de asigurare sunt evaluate prin indica-
torii F1.1 Gradul de creştere a numărului de contracte de asigurare socială ac-
tive şi F1.2 Gradul de creştere a valorii medii a sumelor asigurate pe bază de 
contract de asigurare socială 

 
Situaţia numărului contractelor de asigurare active se poate urmării în tabelul 
de mai jos:  
 Situaţia numǎrului de 

contracte de asigurare 
Valoarea medie a veni-
tului asigurat 

Active la 01.01.2019 990 2062 
Active la 31.12.2019 789 2064 

 

 
3.5 Activitatea desfăşurată în cadrul Compartimentului gestiune bilete de 
tratament 
 

Conform percepţiei publice, după stabilirea şi plata pensiilor, repartizarea şi 
eliberarea biletelor de tratament este cea mai importantă activitate a institu-
ţiei. Instituţia noastră distribuie bilete de tratament pensionarilor şi asiguraţi-
lor sistemului public de pensii, în bazele de tratament contractate de CNPP şi 
în bazele proprii de tratament (TBRC). 
Pentru perioada de raportare situaţia se prezintă astfel: 
 
 Situaţia privind biletele de tratament la data de 31.12.2019 
Cereri de bile-
te înregistrate 

7844 

Număr de bile-
te alocate de 
către CNPP 

5113 Din care TBRCM Alte baze de 
tratament 

2208 2905 

Număr de bile-
te distribuite 

4908 Din care TBRCM Alte baze de 
tratament 

2103 2805 
 

   
 
3.6 Activitatea de expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă 
 
Cabinetele de expertiză medicală se ocupă de încadrarea asiguraţilor şi a foşti-
lor asiguraţi în grade de invaliditate precum şi de revizuirea încadrărilor la 
termenele prevăzute. 
 
Totalitatea cazurilor  expertizate în cabinetele de expertiză reflectă evoluţia 
stării de sănătate a beneficiarilor de pensie, conform tabelului următor: 
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2019 
 Activităţi 
în pe-
rioada 
 

Cazuri noi, incadra-
rea după evaluare 

Revizuiri Alte ex-
pertize 
  

Total 
luna 
  

Admise Respinse Revizuite Depensio-
nate 

Ianuarie 102 4 909 7 38 1060 

februarie 107 6 1034 8 58 1213 

Martie 119 6 1209 12 50 1396 

Aprilie 
146 14 1166 7 20 1353 

Mai 
151 14 1203 1 20 1389 

Iunie 
141 6 1041 7 23 1218 

Iulie 
154 16 1117 4 282 

1573 
 

August 
118 1 742 0 15 876 

Septem-
brie 150 10 1052 10 269 1491 
Total 

1188 77 9473 56 775 11569 
 

134 8 845 2 260  
 

154 0 1103 9 260  
 

      
 

1622 85 12147 73 3309  
 
3.7 Activitatea Compartimentului legislaţie, contencios şi executare silită 

 
Până la data de 31.12.2019, Casa Judeţeană de Pensii Maramureş a fost parte 
într-un număr de 571 litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată. Până la data 
de 31.12.2019 au fost soluţionate 234 litigii, din care 175 favorabil Casei Jude-
ţene de Pensii Maramureş,  şi 59 în favoarea reclamanţilor. La data de 
31.12.2019 erau în curs de soluţionare un număr de 337 de litigii.  
 
3.8. Activitatea desfăşurată în domeniul managementului resurselor umane 
 
In trimestrul III al anului 2019  Casa Judeţeană de Pensii Maramureş are în or-
ganigramă 76  posturi. Din cele 76 de posturi  sunt 8 posturi de conducere, 7 
ocupate şi unul vacant, şi 68 de posturi de execuţie, 64 ocupate, şi 3 vacante. 
Ca nivel de pregătire, în structura organizatorică sunt prevăzute 71 de posturi 
cu studii superioare, trei posturi cu studii postliceale şi 2 posturi cu studii me-
dii. 
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4. Cheltuielile instituţiei 
 
Compartimentului financiar contabilitate urmăreşte şi răspunde de realizarea  
activităţilor prin care se asigură fondurile financiare necesare desfăşurării acti-
vităţii instituţiei, utilizarea lor eficientă, precum şi evidenţele clare ale bunuri-
lor şi fluxurilor financiare. In cazul instituţiei noastre, atribuţiile compartimen-
tului sunt axate pe utilizarea optimă a resurselor şi încadrarea în bugetul alo-
cat.  

a. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe perioada de 
raportare, pe surse de venit se prezintă astfel: 

 
NR.C
RT. 

Responsabil cu 
colectarea su-
melor 

Tipuri de contribuţii Sume colectate 
în intervalul  
01.01.2019-
31.12.2019 

1 
 

 
Venituri colec-
tate de ANAF 

Contribuţiile de asigurări sociale de 
stat datorate de asiguraţi 

847577924 

2 Contribuţia de asigurare pentru ac-
cidente de muncă şi boli profesio-
nale 

2107945 

3 Venituri colec-
tate de 
instituţie 

Contribuţia de asigurări sociale da-
torată de asiguraţi în baza contrac-
tului de asigurare  

5066962 

Contribuţie pentru bilete de trata-
ment şi odihnă 

2392159 

Alte venituri (comision, amenzi, 
dobânzi) 

88134811 

Total, 945279801 

 
b. Cheltuielile instituţiei în perioada de raportare. 
 

NR.CRT. SUPORTATE 
DIN 

TIPURI DE CHELTUIELI SUME AFERENTE 
PERIOADEI 
01.01.2019-
31.12.2019 

1 Bugetul 
asigurarilor 
sociale de 

stat 

Total, din care 1618914968 

Cheltuieli cu pensiile 1576971584 
Cheltuieli materiale şi cu serviciile 11719202 
Cheltuieli cu ajutoarele de deces 23532159 
Cheltuieli de personal 6618761 
Cheltuieli cu investiţiile 73262 

2 Bugetul 
privind 

fondul de 
risc si acci-

Total, din care 10404417 

Cheltuieli cu pensiile 10099160 
Cheltuieli materiale şi cu serviciile 81832 
Cheltuieli cu despag. de deces 39952 
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dent Cheltuieli de personal 183473 
Cheltuieli cu investiţiile  

3 Bugetul de 
stat 

 

Total, din care:  238228077 

Pensii agricultori  83951283 
O.U.G. nr.6/2009 85181755 
Legea 578/2004  587104 
L189/2000 si alte legi speciale 7234445 
Legea nr.309/2002 2084376 
Legea nr.49/1991 şi Legea 
nr.44/1994 3747336 
Decretul - Lege nr. 118/1990  5510249 
Legea nr.341/2004 412660 
Alte pensii şi beneficii 42236887 
Cheltuieli materiale şi cu serviciile 1997982 

Total 1867547462 

  
 
5. Nerealizări, cu menţionarea cauzelor 
 
- 
 
6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor 
 
- 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Jurist Lucica Pop 


