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Nesecret

Raport de Activitate pentru anul 2020
Casa Jude ean  de Pensii Neam

Cap.I  Obiectivele institu iei publice

Casa Jude ean  de Pensii Neam  este organizat i func ioneaz  ca serviciu public aflat în
subordinea Casei Na ionale de Pensii Publice, realizarea atribu iilor fiind supus  controlului
CNPP.

Institu ia este investit  cu personalitate juridic , potrivit prevederilor Legii nr 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific rile i complet rile ulterioare i a
Statutului Casei Na ionale de Pensii Publice aprobat prin H.G. nr 118/2012, asigurând
aplicarea unitar  în teritoriu a legisla iei din domeniul pensiilor i asigur rilor sociale de stat,
luând m suri în condi iile legii, pentru dezvoltarea i administrarea eficient  a patrimoniului
sistemului public de pensii, precum i pentru asigurarea integrit ii acestuia.

Finan area cheltuielilor de organizare, func ionare i investi ii ale Casei Jude ene de Pensii
Neam  se asigur  de Casa Na ional  de Pensii Publice, din fondurile repartizate de la bugetul
asigur rilor sociale de stat conform HG nr. 118/2012.

Cap. II  Organizarea institu iei publice

În anul 2020 conducerea Casei Jude ene de Pensii Neam , a fost asigurat  de c tre:
- dl. Sandu Cezar Aanegroae, în calitate de Director Executiv al Institu iei, având calitatea
de  ordonator ter iar de credite;
- dl. Ioan Sandu - Director Executiv Adjunct - Direc ia Economic , Eviden  Contribuabili;
- dna. Nicoleta Porubin – Director Executiv Adjunct - Direc ia Stabiliri i Pl i Presta ii.

Organizarea intern  a Casei Jude ene de Pensii Neam  a avut urm toarea structur  – cadru
aprobat  de c tre consiliul de administra ie al CNPP:
1. Directorul Executiv - are în subordine direct :

Casa Local  de Pensii Roman
Biroul Comunicare, Rela ii Publice i Informatic ;
Compartiment Audit;
Compartimentul Legisla ie, Contencios, Executare Silit ,
Compartimentul Resurse Umane;
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Compartimentul Accidente de Munc i Boli Profesionale
Compartimentul Expertiz  Medical .

2. Direc ia Economic , Eviden  Contribuabili-condus  de un director executiv adjunct
având urm toarea structur  organizatoric  :

Serviciul Financiar, Contabilitate;
Biroul Eviden  Contribuabili;
Compartimentul Gestiune Bilete de Tratament;
Compartimentul Achizi ii Publice;
Compartimentul Administrativ i Arhiv .

3. Direc ia Stabiliri i Pl i Presta ii -  condus  de un director executiv adjunct având
urm toarea structur  organizatoric :

Serviciul Stabiliri Presta ii;
Serviciul Pl i Presta ii.

Pentru anul 2020 structura de personal a Casei Jude ene de Pensii Neam  a fost format  din
75 posturi,  66  posturi  fiind  func ii  publice  (din  care  3  posturi  vacante)  i  9  fiind  posturi
contractuale.

Cap. III  Atribu iile institu iei publice

În anul 2020, Casa Jude ean  de Pensii Neam  a îndeplinit atribu iile stabilite conform
Regulamentului de Organizare i Func ionare al Casei Teritoriale de Pensii Neam , regulament
aprobat prin Decizia CJP Neam  nr. 859/19.12.2018.

Cap. IV  Activit i desf urate în anul 2020 de c tre compartimentele aflate în
subordinea Directorului Executiv

1. Compartiment Audit

În anul 2020 Compartimentul Audit a abordat în cadrul misiunilor de audit intern un num r de
5 activit i auditabile, toate impuse de C.N.P.P. i anume:
1. „Verificarea activit ii de comunicare i rela ii publice, din cadrul Casei Jude ene de Pensii
Neam “;
2. „Verificarea activit ii privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale,
din cadrul Casei Jude ene de Pensii Neamt”.
3.  „Evaluarea sistemului de prevenire a corup iei atât la nivelul aparatului central al
ministerului, cât i la nivelul institu iilor din subordinea /coordonarea/ sub autoritatea
Ministerului Muncii i Protec iei Sociale – an 2020”.
4.  „Verificarea modului de aplicare a normelor i procedurilor interne în activitatea de
stabiliri presta ii”.
5. „Evaluarea activit ii financiar-contabile din cadrul CJP Neamt”.
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gradul de îndeplinire a planului de audit fiind de 100%.

Auditorul apreciaz  c  activit ile auditate au fost relevante pentru atingerea
obiectivului general prev zut de cadrul legal i anume de a ad uga valoare i de a îmbun i
activit ile entit ii publice precum i de a o ajuta s  î i îndeplineasc  obiectivele printr-o
abordare sistemic i metodic , încercând s  contribuie la îmbun tirea eficient  a
managementului riscului, a controlulului intern i a proceselor de guvernan  din cadrul Casei
Jude ene de Pensii Neam .

A fost elaborat, aprobat i transmis c tre organul ierarhic superior (CNPP – Compartiment
Audit Public), Planul de Audit Public Intern pe anul 2021.
A fost elaborat, aprobat i transmis c tre organul ierarhic superior (CNPP – Compartiment
Audit public), Raportul  privind activitatatea de audit public intern pentru anul 2020.
Lunar i trimestrial sunt raportate Institu iei Prefectului Neam  activit ile întreprinse de
C.J.P. Neam  pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare.
Lunar/trimestrial/semestrial se centralizeaz i se încarc  în aplica ia informatic  specific
indicatorii de performan  realiza i la nivelul Casa Jude ene de Pensii Neam .

2. Compartimentul Legisla ie, Contencios, Executare Silit

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 s-a înregistrat un num r de 278 litigii, în care C.J.P.
Neam  a fost parte, care s-a ad ugat unui num r de 166 litigii r mase în curs de solu ionare
din anul 2019. Din totalul de 444 litigii au fost solu ionate 116 litigii:

un num r de 66 de litigii au fost solu ionate favorabil (56,90 %),
50 dosare au fost solu ionate nefavorabil (43,10 %),
diferen a de dosare, respectiv 328, r mânând pe rolul instan elor de judecat  – în curs de

solu ionare.

Dosarele aflate pe rolul instan ei si solu ionate nefavorabil au avut ca obiect, printre
altele:
1 obligarea C.J.P. Neam  la recalcularea/stabilirea pensiei prin valorificarea grupelor
superioare de munc .
2. ac iuni în constatarea existen ei unui drept (vechime în munc , sporuri, grup  superioar
de munc ) ca urmare a distrugerii arhivei unit ii angajatoare (Decizia nr. 2/15.02.2016 a
Î.C.C.J.).
3. obligarea institu iei la valorificarea la calculul pensiei a unor adeverin e privind veniturile
brute încasate, în cadrul acestor litigii administrându-se proba cu expertiza contabil .
4. obligarea institu iei la asimilarea în condi ii speciale de munc  a unor perioade încadrate
de angajator în grupa I de munc  anterior datei de 01.04.2001 i aplicarea unei alte reduceri
a vârstei standard de pensionare decât cea prev zut  de lege (reducerea de 13 ani în loc de
12 ani).

II. Comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000 privind persoanele persecutate pe motive
etnice de c tre regimurile instaurate în România în perioada 6 septembrie1940 – 6 septembrie
1945, modificat i completat , dintr-un num r de 42 cereri (din perioada 01.01.2020 -
31.12.2020), a solu ionat favorabil un num r de 42 cereri (41 urma i, 1 titular).

Comisia pentru aplicarea Legii nr. 309/2002 privind recunoa terea si acordarea unor drepturi
persoanelor care au efectuat serviciul militar în cadrul D.G.S.M. în perioada 1950 – 1961 a
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solu ionat num rul total de 6 cereri înregistrate în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, dintre
care favorabil un num r de 5 cereri (pentru un solicitant comisia a formulat adres  în
vederea complet rii cu declara ie pe proprie r spundere privind starea civil , conform
dispozi iilor art. 3 din lege).

În domeniul aplic rii procedurilor de executare silit  s-au mai realizat:
un num r de 6  soma ii pentru debite rezultate din cheltuieli de judecat .
au fost depuse 2 plângeri penale;
au fost publicate pe site-ul institu iei anun urile asupra c rora dup  parcurgerea procedurii

de comunicare, nu a fost îndeplinit  condi ia de luare la cunostin .
în decursul anului 2020, urmare a analizarii posibilitatilor legale de recuperare a unui numar

de 162 debite, au fost transmise un numar de 44 debite catre structurile teritoriale ale ANAF
pentru recuperarea acestora.

Sunt monitorizate în permanen  un num r de 162 de debite din pensii aflate  în procedura de
recuperare de c tre CJP Neam ,  din care un num r de 44 debitori au fost preluate de c tre
ANAF, debite care nu se pot recupera în termenul general de prescrip ie de 3 ani.

3. Birou Comunicare, Rela ii Publice i Informatic

Conform Regulamentului de Organizare i Func ionare, au fost asigurate de c tre personalul
din cadrul biroului principalele activit i:

activitatea de comunicare i rela ii publice în cadrul casei teritoriale de pensii,
înregistrând, solu ionând, centralizând i raportând sesiz rile, peti iile, scrisorile i memoriile
repartizate în termenul prev zut de lege;

promovarea imaginii Casei Jude ene de Pensii, monitorizând mass-media local , întocmind
ulterior raport rile solicitate de c tre forul superior ;

elaborarea de materiale de informare privind legisla ia în vigoare, în vederea actualiz rii
nout ilor legislative prezentate la punctele de informare din cadrul institu iei,cu acces facil
pentru beneficiarii sistemului;

afi area în spa iile de lucru cu publicul, a informa iilor utile, de larg interes pentru
participan ii la sistemul public de pensii;

solu ioneaz   e-mail-urile primite, comunicând r spunsurile fie prin e-mail, fie la adresa
declarat  de petent;

actualizarea site-ului institu iei – www.pensiineamt.ro cu nout ile legislative i alte
informa ii de interes general.

Pentru îndeplinirea misiunii sale, prioritate a avut-o solutionarea în termen a solicit rilor
primite din partea beneficiarilor sistemului de pensii si îmbun irea accesului la informa iile
publice specifice domeniului de competen  al casei jude ene de pensii.

Personalul de specialitate a asigurat acordarea de consultan  de specialitate în domeniul
legisla iei ce st  la baza activit ii casei teritoriale de pensii, prin urm toarele activit i:
- asigurarea activit ii de rela ii cu publicul în cadrul ghi eului nr.6 (Registratura General ) i a
Secretariatului institu iei;
- înregistrarea i elaborarea r spunsurilor pentru un num r de 2650 peti ii i solicit ri ale
diverselor institu ii sau a unor persoane fizice.

mailto:cjpensii.neamt:@cnpp.ro
mailto:comunicare.neamt:@cnpp.ro
http://www.pensiineamt.ro/
http://www.pensiineamt.ro/


                                                                                                                      Casa Na ional  de Pensii Publice
                                                                                                                      Casa Jude ean  de Pensii Neam

Biroul Comunicare,Rela ii Publice i Informatic
Str. Calistrat Hoga , nr. 24, Piatra Neam , Jud. Neam
Tel.: +40233214501, fax: +40233212184
cjpensii.neamt@cnpp.ro; comunicare.neamt@cnpp.ro;
www.pensiineamt.ro /www.cnpp.ro

Ministerul Muncii
i Protec iei Sociale

Dac  în perioada 2017 -2018, s-a înregistrat o sc dere a num rului de peti ii depuse spre
solu ionare, îns  în perioada 2019 -2020, num rul de peti ii a înregistrat o cre tere de (cu 84%
în anul 2019 fa  de anul 2018 i 19.8% în anul 2020 fa  de anul 2019), i anume:

Anul de referin Peti ii total
înregistrate la CJP

Neam

Peti ii remise spre
solu ionare de  alte

institu ii

Procent peti ii
remise spre

solu ionare de  alte
institu ii

2008 916 peti ii 234 peti ii 25.54 %

2009 1570 peti ii 103 peti ii 6.56 %

2010 1948 peti ii 262 peti ii 13.45 %

2011 6695 peti ii 46 peti ii 0.69 %

2012 2248 peti ii 84 peti ii 3.74 %

2013 1010 peti ii 88 peti ii 8.71 %

2014 1217 peti ii 108 peti ii 8.85 %

2015 1226 peti ii 123 peti ii 10.05 %

2016 1329 peti ii 72 peti ii 5,42 %

2017 1234 peti ii 96 peti ii 7,6 %

2018 1202 peti ii 79 peti ii 6,57 %

2019 2212 peti ii 120 peti ii 5,42 %

2020 2650 peti ii 178 peti ii 5,42 %

Se constat  faptul c  au fost înregistrate în continuare un num r mare de peti ii, aproximativ
1970 peti ii având ca obiect modul de stabilire i acordare a drepturilor de pensie, peten ii
solicitând verificarea, reanalizarea sau recalcularea drepturilor de pensie.

Din num rul total de peti ii:
un num r de 201 peti ii au avut ca obiect solicitarea de comunicare a condi iilor de

pensionare sau a calculului stagiului de cotizare, peti ionarii prezentând în acest sens copii
ale unor înscrisuri.

un num r de 11 reclama ii formulate la adresa unor beneficiari de drepturi achitate prin
intermediul Casei Jude ene de Pensii Neam .

un num r de 154 peti ii au avut ca obiect eliberarea din dosarul de pensionare de copii dup
buletinul de calcul i a anexelor ce înso esc decizia de pensionare

un num r de 61 contesta ii formulate împotriva deciziilor de pensionare,
un num r de 15 peti ii au avut ca obiect indemniza ii acordate în baza unor legi speciale,
un num r de aproximativ 230 peti ii au avut ca obiect alte tipuri de informatii (confirmare

calitatea de pensionar, solicitari formulate de catre primarii privind beneficiari de m ti de
protec ie, beneficiari ai masei calde, etc).

În domeniul liberului acces la informa iile de interes public a fost verificat  reflectarea
imaginii institu iei i a modului de percepere a legisla iei specifice domeniului prin :
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Monitorizarea apari iilor în presa i televiziunile locale a informa iilor legate de activitatea
CJP Neam i a oric ror subiecte din sfera de competen  a institu iei - fiind realizat  o
monitorizarea zilnic  a mass–mediei locale

Elaborarea materialelor de informare la solicitarea reprezentan ilor mass-media:
comunicate de pres , r spunsuri la scrisorile ap rute în presa scris  sau adresate prin
intermediul canalelor audio-video;

Elaborarea materialelor necesare pentru afi area pe site-ul casei teritoriale de pensii
(comunicate de pres i informa iile utile beneficiarilor sistemului unitar de pensii publice);

În acest sens, în anul 2020 au fost realizate  42 materiale de informare acordate din oficiu sau
la solicitarea reprezentan ilor mass-media local .

În anul 2020 în domeniul Informatic au fost realizate:
administrarea sistemului informatic din cadrul institu iei;
monitorizarea func ionarii sistemului informatic cu respectarea standardelor de exploatare

stabilite de Casa Na ional  de Pensii Publice;
implementarea i predarea în exploatare a produselor program realizate de Casa Na ional

de Pensii Publice;
monitorizarea func ion rii aplica iei ORIZONT, realizat  de Casa Na ional  de Pensii

Publice;
monitorizarea func ion rii aplica iei Domino - Sistem integrat de management al

activit ilor i documentelor, realizat  de Casa Na ional  de Pensii Publice, aplica ie ce este
implementat  la CNPP Bucure ti i casele teritoriale de pensii, începând cu data de  01
ianuarie 2016;

a fost asigurat  comunicarea lunar  c tre Casa Na ional  de Pensii Publice a înscrierilor noi
i a modific rilor la pensii stat, pensii agricultori, indemniza ii veteran;

a fost asigurat  comunicarea lunar  c tre i dinspre Compania Na ional  Po ta Român ,
DGASPC a bazelor de date necesare în achitarea legal  a unor drepturi

a asigurat primirea i prelucarea declara iilor nominale transmise lunar de catre CNPP,
a asigurat suport informatic în finalizarea lucr rilor realizate de Serviciul Financiar

Contabilitate, Biroul Eviden  Contribuabili, Serviciul Pl i Presta ii i Compartiment AMBP,
 a fost asigurat  actualizarea zilnic  a aplicatiei “Legis”.

4. Compartimentul Resurse Umane

În anul 2020 obiectivele Compartimentului Resurse Umane au fost: eviden a i mi carea
personalului; selec ia, încadrarea, promovarea personalului, a c rei situa ie statistic  se
prezint  astfel:

Cariera func ionarilor publici i a personalului contractual în anul 2020
Au fost organizate examene i s-au emis acte administrative de:

Concursuri de recrutare, pentru ocuparea a 2 posturi vacante
promovare în grade profesionale pentru un func ionar public care a îndeplinit condi iile

legale
exercitarea cu caracter temporar a unei func ii de conducere, vacante de ef servicu, prin

promovarea temporar  a unui func ionar public de execu ie,
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transferul în interesul serviciului a unui func ionar public.

Modificarea raporturilor de serviciu
Compartimentul Resurse Umane a f cut în anul 2020 demersurile pentru:

mutarea temporara a unui func ionar public de execu ie în cadrul altui compartiment,
pentru o perioad  de max 6 luni

mutarea definitiv  în cadrul altui compartiment a unui func ionar public
suspendarea de drept a unui num r de 4 func ionari publici
încetarea de drept a raportului de serviciu pentru 3 func ionari publici

Alte activit i desf urate de compartimentul resurse umane
În luna mai 2020 a demarat ac iunea de distribuire în vederea complet rii declara iilor de

avere i a declara iilor de interes pentru un num r 66 de func ionari publici,
Întocmirea i/sau  înregistrarea unui num r de 567 decizii,
Întocmirea i transmiterea la termenele stabilite, inform ri, raport ri i alte situa ii

solicitate de Institu ia Prefectului, conducerea CNPP, ANFP, ANAF, etc.

4. Compartimentul Expertiz  Medical i Recuperarea Capacit ii de Munc

La nivelul Compartimentului de Expertiz  Medical  au fost expertizate i reexpertizate un
num r de 7651 cazuri, cu  2,75  % mai multe cazuri ca anul precedent, când au fost
expertizate 7443 cazuri.

În aceasta perioad  s-au prezentat i au fost expertizate 1092 cazuri noi (cu 10,9 % mai
pu ine cazurilor noi expertizate, fata de anul 2019), ce au fost încadrate în grad de
invaliditate, astfel :

gradul I   -            72 cazuri
gradul II  -          462 cazuri
gradul III -          513 cazuri
nu s-au încadrat – 45 cazuri

La sfîr itul anului 2020 au r mas în eviden , în cadrul celor trei cabinete, un num r de 10949
cazuri (cu 117 cazuri mai pu ine – 1,07 %, fa  de finele anului 2019), repartizate astfel :

Cabinet I P.Neam   - 3522 cazuri – din care 2867 cazuri revizuibile i 655 de cazuri
nerevizuibile,

Cabinet II P.Neam  – 4145 cazuri – din care 3616 cazuri revizuibile i 529 de cazuri
nerevizuibile,

Cabinet Roman  - 3282 cazuri – din care 2979 cazuri revizuibile i 303 de cazuri
nerevizuibile.

În func ie de gradul de invaliditate, cazurile r mase în eviden  sunt împ ite astfel:
Num r total

cazuri Situa ia cazurilor Grad
invaliditate

Num r cazuri
(absolut)

10949

Revizuibili
9462

I 741
II 4603
III 4118

Nerevizuibili
1487

I 380
II 661

III 446
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La nivelul Compartimentului de Expertiz  Medical  Neam , în decursul anului 2020 au fost
depensionate 5 cazuri.

5. Compartimentului Accidente de Munc i Boli Profesionale

În ceea ce prive te îndeplinirea la nivel teritorial a atribu iilor prev zute de lege privind
sistemul asigur rilor pentru accidente de munca i boli profesionale, personalul
Compartimentului Accidente de Munc i Boli Profesionale a realizat în anul 2020
urm toarele activit i:
a) prevenirea accidentelor de munc i bolilor profesionale – fiind întocmite 16 tablouri de
prevenire i  8 tablouri de constatare implementare m uri propuse (activitate sistat
începând cu 11.03.2020 ca urmare a m surilor de siguran  medical  legate de prevenirea

spândirii i infect rii cu coronavirus);
b) consilierea angajatorilor pe linia securit ii i s ii în munc : 62 angajatori;
c) eviden ierea i înregistrarea accidentelor de munc  : în anul 2020 au fost înregistrate  un
num r de 75 accidente de munc înregistrate la unit i cu sediul social în jude ul Neam
(din care 20 accidente de munc  produse în anii anteriori), un num r de 15 accidente de
munc  înregistrate la unit i cu sediul social în alte jude e (din care 2 accidente de munc
produse în anul anterior), un num r de 3 accidente u oare, un num r de 16 accidente în
afara muncii (din care 4 accidente produse în anul anterior) i 12 referate medicale;
d) declararea i înregistrarea bolilor profesionale : în anul 2020 nu s-au înregistrat boli
profesionale la unit i din jude ul Neam ;
e) înregistrarea dovezilor achit rii la zi a cotei din contribu ia asiguratorie pentru munc
alocat  sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale în cadrul
bugetului asigur rilor sociale: 61 certificate de atestare fiscal ;
f) vizarea concediilor medicale în urma unui accident de munc  sau boal  profesional : 201
certificate medicale;
g) presta ii i servicii de asigurare solicitate pentru accidente de munc i boli profesionale
decontate în anul 2020:

4 desp gubiri de deces în valoare de 83396 lei;
1 compensa ie pentru atingerea integrit ii în valoare de 4160 lei;
10 facturi emise de Casa de Asigur ri de S tate Neam  pentru serviciile medicale în

valoare de 103010,55 lei, reprezentând cheltuieli pentru 79 asigura i;
114 cereri de solicitare indemniza ii pentru incapacitate temporar  de munc  datorat

accidentelor de munc  sau bolilor profesionale pl tite de angajatori victimelor accidentelor de
munc i bolilor profesionale  în valoare de 427500 lei;

au fost solu ionate 12 formulare europene E107DE  dintre care 5 au fost înregistrate în
anul anterior i s-au înregistrat 2 formulare europene E123AT care au deschis drepturi la
presta ii în România pentru asigura i Austria;
h) activit i comune realizate cu alte servicii din cadrul Casei Jude ene de Pensii Neam i
alte institu ii:

compararea trimestrial  cu Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam i completarea bazei
de date privind eviden a accidentelor de munc ;
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transmiterea lunar  la Casa de Asigur ri de S tate Neam i la alte case jude ene de
pensii a situa iei accidentelor de munc  confirmate i a bolilor profesionale declarate în
vederea decont rii serviciilor medicale acordate;

întocmirea, eviden ierea i transmiterea lunar  a indicatorilor de performan  ai
compartimentului, la DGAMBP-CNPP;

întocmirea i transmiterea la DGAMBP-CNPP a rapoartelor trimestriale privind eviden a i
stadiul decont rilor serviciilor medicale acordate victimelor accidentelor  de munc i bolilor
profesionale prin  CAS;

întocmirea i transmiterea la  DGAMBP-CNPP  a rapoartelor lunare privind num rul de
suri propuse în cadrul tablourilor de prevenire aferente hot rârilor de guvern i a altor

reglement ri na ionale în domeniul securitate i s tate în munc  (activitate sistat  începând
cu 11.03.2020 ca urmare a m surilor de siguran  medical  legate de prevenirea r spândirii i
infect rii cu coronavirus);

verificarea i transmiterea lunar  la DGAMBP-CNPP a listei persoanelor aflate în plat  cu
pensie de invaliditate sau pensie de urma  datorate accidentelor de munc  sau bolilor
profesionale ;

introducerea în programul Orizont AMBP a documentelor privind accidentele de munc i
bolile profesionale înregistrate, precum i a cheltuielilor aferente suportate din sumele alocate
sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale în cadrul bugetului
asigur rilor sociale.

Cap. V  Activitatea desf urat  în domeniul  economic, eviden  contribuabili
în anul 2020

Eforturile Direc iei Economice, Eviden  Contribuabili au fost dirijate cu prioritate în vederea
asigur rii pl ii în termen a presta iilor de asigur ri sociale legal cuvenite urmare a producerii
riscului asigurat, concomitent cu m surile aplicate în scopul încas rii – prin intermediul ANAF-
a  contribu iilor datorate Bugetului Asigur rilor Sociale de Stat de c tre persoanele juridice i
fizice participante la sistemul unitar de pensii publice.

Serviciul Financiar Contabilitate, Serviciul Eviden  Contribuabili, compartimentele de
gestiune bilete de tratament, achizi ii publice i arhiv  urm resc în mod permanent realizarea
obiectivelor i indicatorilor de performan  în condi iile legii, conform atribu iilor prev zute
de regulamentul de organizare i functionare al caselor teritoriale de pensii, a atribu iilor din
fi a postului actionând pentru îndeplinirea prevederilor bugetelor anuale de venituri i
cheltuieli, pentru gestionarea i administrarea patrimoniului CJP Neam , pentru utilizarea
eficient  a fondurilor în limita creditelor bugetare aprobate, cu respectarea atribu iilor
prev zute de legisla ia finan elor publice, a legii contabilitatii i în conformitate cu strategia
Casei Na ionale de Pensii Publice.
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1. Serviciul Financiar Contabilitate

BASS
Veniturile bugetului asigur rilor sociale sunt în sum  de 825.252.326 lei.

Cheltuielile bugetului asigur rilor sociale de stat, în suma de 1.856.460.110 lei reprezint :
-  6.859.734 lei cheltuieli de personal;
- 1.836.874.038 lei subven ii i transferuri, din care: pensii asigur ri sociale 1.800.063.844  lei,
ajutoare pentru urma i pl tite din credite bugetare 36.791.192 lei (35.320.429 lei pentru
pensionari i 1.470.763 lei pentru asigura i); sumele deduse de agen ii economici sunt de
19.002 lei.
- 12.632.854 lei cheltuieli cu stocuri, lucr ri i servicii executate de ter i, din care 863.088 lei
cheltuieli cu bunuri i servicii i 11.769.766 lei taxe po tale i comisioane pentru transmitrerea
pensiilor;
-  37.974 lei cheltuieli de capital, amortiz ri i provizioane, respective: cheltuieli privind
amortizarea  36.902 lei, provizioane, 1.072 lei
-  55.510 lei alte cheltuieli opera ionale, din care 53.056 lei cheltuieli cu contribu ii pentru
persoane cu handicap,  2.454  lei pierderi din crean e.

Încas rile bugetului asigur rilor sociale de stat sunt în sum  de 785.530.611 lei. Sumele
deduse de angajatori în anul 2020 sunt de 19.002 lei.

Pl ile din credite :
Pentru cheltuielile finan ate din bugetul asigur rilor sociale de stat s-au primit credite
bugetare în sum  de 1.857.716.350 lei care au asigurat plata pensiilor i a celorlalte drepturi
de asigur ri sociale.
Din creditele bugetului de asigur ri sociale s-au efectuat urm toarele pl i în sum  de
1.856.930.745 lei:
- 1.800.566.078 lei pensii asigur ri sociale;
- 35.320.429 lei ajutoare deces pensionari;
- 1.470.763 lei ajutoare deces asigura i
- 6.848.507 lei cheltuieli de personal;
- 12.680.379 lei total bunuri i servicii, din care:  11.769.766 lei taxe po tale i 910.614
lei bunuri i servicii;
-  50.959  lei cheltuieli pentru contribu ii persoane cu handicap
-  6.370  lei, cu minus, pl i aferente anului precedent.
Din totalul pl ilor, ponderea cea mai importanta o reprezint  contravaloarea pensiilor din
bugetul de asigur ri sociale, taxele po tale aferente, precum i ajutoarele de deces pentru
pensionari i salaria i ( 99.5 %). Aceste pl i se prezint  astfel:

Deficitul bugetar

TOTAL 1.847.656.273

Total pensii asig. sociale 1.800.566.078
Ajutoare deces pensionari
i asigura i

35.320.429

Taxe po tale 11.769.766
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Deficitul bugetar, ca rezultat patrimonial (diferen a dintre venituri i cheltuieli) este
1.031.207.784 lei. Ca diferen , între încas rile din trezorerie i pl ile din credite,
deficitul este de 1.071.400.134  lei.

AMBP
Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale – în
sum  de 1.330.290 lei.
Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale în
sum  de 2.123.760 lei, din care:
-   191.615 lei – cheltuieli de personal
-   1.900.237 lei – subven ii i transferuri, din care:

Pensii – 1.282.170 lei;
Asisten  social  în caz de boli  - 427.500 lei;
Compensa ie pentru atingerea integrit ii – 4.160 lei;
Presta ii medicale – 103.011 lei;
Ajutoare pentru urma i – 83.396 lei.

-     28.627  lei  – bunuri i servicii, din care: 10.178 lei alte cheltuieli cu transmiterea
drepturilor;
-   2.114 lei - cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate;
-   1.167 lei – amortizare mijloace fixe.

Încas rile sunt în sum  de 1.340.447 lei, din care 26.608 lei – contribu ii angajatori,
1.313.839 lei – venituri din contribu ia asiguratorie pentru munc , pentru accidente de
munc .

Pl ile din credite sunt în sum  de 2.116.468 lei.

Deficitul sistemului de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, ca
rezultat patrimonial este în sum  de 793.413 lei. Ca diferen  între încas rile de la
Trezorerie i pl ile din credite este de 776.021 lei.

Bugetul de Stat
În anul 2020 creditele bugetare aprobate pentru plata beneficiarilor au fost în sum  de
314.883.500 lei, ce se încadreaz  în indicatorii bugetari aproba i, dup  cum urmeaz :
- 311.866.000 lei pentru plata drepturilor b ne ti acordate de lege;
- 100.400 lei pentru plata ajutorului anual de înc lzire,
-  2.917.100 lei pentru plata taxelor po tale i comisioanelor aferente pl ii drepturilor;

TOTAL

Incasari B.A.S. 785.530.611
Plati B.A.S. 1.856.930.745

Deficit   -1.071.400.134
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Din analiza contului de execu ie a bugetului de stat reiese c  s-au efectuat pl i în sum
de 314.700.747 lei în limita creditelor bugetare aprobate la indicatorii cuprin i în bugetul
de stat, dup  cum urmeaz :
- 311.691.521 lei  pensii, ajutoare, indemniza ii
-  96.800 lei ajutor anual de înc lzire
-  2.916.426 lei  taxe po tale i comision bancar.

În anul curent au fost achitate integral pensiile i indemniza iile, impozitul i contribu iile
de s tate. Diferen a între pl ile de casa i cheltuieli se explic  în principal prin
diferen a între soldul creditorilor i al debitorilor din pensii, de la începutul anului  i de la
sfâr itul perioadei.

2. Biroul Eviden  Contribuabili

În anul 2020 Biroul Eviden  Contribuabili din cadrul Direc iei Economice i Eviden
Contribuabili a asigurat activitatea privind completarea, actualizarea i administrarea
registrului angajatorilor i asigura ilor la nivel de jude , activitatea de asigurare în sistemul
public de pensii a persoanelor individuale pe baz  de contracte precum i activitatea de
colectare i eviden  a contribu iilor de asigur ri sociale i recuperarea crean elor bugetare.

De asemenea, Biroul Eviden  Contribuabili a asigurat activitatea de înregistrare, verificare i
preluare în baza de date a institutiei a informa iilor referitoare la timpul lucrat i venitul
realizat de fiecare salariat, potrivit declara iilor nominale lunare ini iale i rectificative
transmise în sistem electronic de angajatori. Aceste date stau la baza stabilirii stagiului de
cotizare pentru fiecare asigurat în parte.

La data de 31.12.2020, contribuabilii sistemului public de pensii din jude ul Neam  erau
distribui i astfel:

8504 angajatori  (care au depus declara iile D112 aferente lunii decembrie 2020);
83.314 persoane asigurate în sistemul public de pensii sau care realizeaza stagii

asimilate (contract individual de munc , func ionari publici, omeri, beneficiari de
indemniza ia pentru cre terea copilului,etc.) ;

La data de 31.12.2020, în eviden a C.J.P. Neam , figureaz :
1141 asigura i individuali în baza Legii nr.263/2010 cu contract de asigurare ;
2703 asigura i individuali cu declara ie de asigurare.

Biroul Eviden  Contribuabili a asigurat eviden a num rului de asigura i facultativ în sistemul
public de pensii care au încheiat contracte de asigurare, precum i cre terea venitului
asigurat, în vederea realiz rii indicatorilor de performan .

Astfel, în anul 2020, s-au înregistrat :
147 contracte de asigurare noi în baza Legii nr. 263/2010;
 7 acte adi ionale încheiate la solicitarea asigura ilor, pentru modificarea venitului asigurat

sau a datelor din contractele de asigurare;
75 contracte de asigurare încheiate conform OUG nr.163/2020 pentru asigurarea retroactiv

în sistemul public de pensii, prin care 75 de persoane au cumparate 1497 luni de asigurare, la
venitul asigurat lunar de 2230 lei.
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De asemenea, Pilonul II de pensii administrate privat, în conformitate cu prevederile Legii nr.
411/2004 a constituit o preocupare a Biroului Eviden  Contribuabili, care în vederea asigur rii
unei baze de date corecte privind participan ii la fondurile de pensii private a rela ionat cu
angajatorii pentru ca ace tia s  depun  în termen i corect declara iile nominale i declara iile
rectificative. Astfel, s-au înregistrat : 113.772 declara ii nominale ini iale i rectificative .

La data de 31.12.2020 se afl  în eviden a CJP Neam  un num r de 1205 carnete de munc
apar inând titularilor de contracte i declara ii de asigurare. În cursul anului au fost predate
titularilor 59 carnete de munc .

Verificarea corectitudinii complet rii declara iilor nominale i depunerea acestora în
termenul legal a constituit o preocupare major  în anul 2020 i s-a concretizat astfel :

verificarea i înregistrarea conform procedurilor legale, pe baza  unui num r de 41 note de
constatare, a unui num r de 563 declara ii ini iale i rectificative, pentru perioada 2001-
2010. Declara iile au fost înregistrate atât în aplica ia Pcontrib, cât i în aplica ia ORIZONT.
Prin aceste note au fost corectate codurile numerice, numele asigura ilor, timpul de lucru sau
condi iile de munc  ale asigura ilor sistemului de pensii publice.

Comunicarea cu angajatorii în vederea verific rii i clarific rii incompatibilit ilor între
veniturile de natur  salarial  ob inute de angaja ii acestora i veniturile din pensii;

transmiterea unui num r 62 de adrese c tre angajatorii care au denaturat stagiul de
cotizare al salaria ilor, prin declararea eronat  a condi iilor de munc , a timpului efectiv
lucrat i a veniturilor realizate, sau a codului numeric personal.

Referitor la plata ajutoarelor de deces în cazul decesului asigura ilor sau a membrilor de
familie a acestora, s-au efectuat urm toarele:

plata unui num r de  211 ajutoare de deces în cazul decesului asigura ilor în cuantum de
1.133.771 lei

plata unui num r de 126 ajutoare de deces în cazul decesului membrilor de familie în
cuantum de 336.992 lei

Recuperarea crean elor bugetare, clarificarea debitelor i reducerea num rului de debitori
a constituit o preocupare major  în anul 2020, ac iunile întreprinse în acest sens fiind:

S-au întocmit 7 note de constatare pentru reglarea/restituire a viramentelor efectuate
eronat în cuantum de 5729 lei;

S-au transmis un num r de 544 în tiin ri de plat  c tre debitorii asigura i cu contracte de
asigurare, iar urmare a neprezent rii  acestora în vederea clarific rii obliga iilor de plat , s-au
întocmit un num r de 19 de referate i 348 decizii pentru rezilierea din oficiu a
contractelor.

Au fost transmise un num r de 1403 notific ri  cu privire la modificarea venitului minim
asigurat înscris în contractul de asigurare începând cu 01.01.2020;

Au fost efectuate 106 rezilieri de contracte  la solicitarea asigura ilor;

Totalul debitelor din contracte de asigurare a sc zut la 508.515  lei la data  de 31.12.2020
fa de 624.150  lei  data de 31.12.2019, sc dere determinat  de cre terea num rului de
contracte reziliate.

În ceea ce prive te certificarea stagiului de cotizare :
S-au eliberat, la solicitarea asigura ilor, la solicitarea serviciului de stabiliri i a altor

compartimente din cadrul CJP Neam i la solicitarea altor case de pensii un num r de
10.748 adeverin e privind stagiul de cotizare;
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S-au eliberat un numar de 868 notific ri a calit ii de neasigurat în sistemul de securitate
social  din România;

S-au urm rit i verificat încadrarea personalului în locuri de munc  cu condi ii deosebite sau
speciale la nivelul jude ului Neam , conform prevederilor Legii nr.263/2010 i ale HG
nr.257/2011.

S-au înregistrat în aplica ia ORIZONT avizele privind încadrarea în condi ii deosebite de
munc  ;

S-au corectat stagiile de cotizare în cazul unui num r de 45  asigura i cu declara ie de
asigurare (care au depus declara ia 600 la ANAF), atât prin utilizarea func ionalit ii de
acordare a accesoriilor mai mici de 0,50 bani, cât i prin valorificarea a 30 de adeverin e
emise de ANAF în baza OMFP nr.3093/2014.

Referitor la colaborarea cu alte institu ii, au fost furnizate informa ii necesare execut rii silite
tre executori judec tore ti, institu ii i instan e de judecat i s-a r spuns solicit rilor de

informa ii ale altor institu ii i persoane asigurate- în total 405 adrese. Au fost furnizate
diverse informa ii referitoare la stagiul de cotizare sau ajutoarele de deces c tre 53
persoane fizice i juridice. De asemenea, în perioada st rii de urgen i ulterior a st rii de
alert  furnizarea de informa ii telefonic i activitatea de coresponden  prin e-mail s-a
extins semnificativ.

Activitatea de eviden a a încas rilor la buget s-a realizat prin:
emiterea a  3876 dispozi ii de încasare pentru contribu ii de asigur ri sociale aferente

Legii 263/2010 i OUG nr. 163/2010;
operarea în aplica ia informatic  a 3765 pozi ii din extrasele de cont reprezentând

veniturile din contribu iile de asigur ri sociale;
încas rile realizate în urma acestor opera iuni au fost de  8.470.153 lei în anul 2020 ;
verificarea soldurilor i generarea lunar  a notelor contabile privind veniturile,

asigur rile, debitorii i creditorii din contracte i declara ii de asigurare;
în acest sens, pentru clarificarea soldurilor creditoare s-au transmis un num r 8 adrese
tre persoanele asigurate cu contract de asigurare, care figurau în eviden a noastr  cu sume

achitate f  existen a unui titlu de crean ; urmare a acestor adrese, s-a restituit suma de
376 lei.

urmare a demersurilor întreprinse c tre CNPP pentru modificarea rapoartelor de creditori în
vederea eviden ierii corecte în contabilitate a sumelor creditoare i a avansurilor i a
implement rii unei noi aplica ii informatice, s-a procedat la scoaterea din contul 4673
,,Creditori ai bugetului asigur rilor sociale de stat" a sumelor aflate în afara termenului legal
de prescrip ie în cuantum de 2142 lei i a sumelor mai mici de 1 leu în cuantum de 70 lei
conform legisla iei în vigoare.

verificarea permanent  a modului de constituire a stagiilor de cotizare pentru asigura ii cu
declara ii de asigurare preda i la ANAF; în acest sens au fost examinate gener rile de obliga ii
de plat  pe fiecare asigurat, rapoartele de debitori, creditori precum i rapoartele cu soldurile
actualizate transmise de ANAF, asigurându-se transmiterea erorilor identificate atât c tre
CNPP cât i c tre ANAF.
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3. Compartiment Gestiune Bilete de Tratament

Potrivit art. 122 alin. (5) din Legea 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modific rile i complet rile ulterioare, pot beneficia de tratament balnear în scopul prevenirii
îmboln virilor i recuper rii capacit ii de munc : asigura ii i pensionarii sistemului public de
pensii, asigura ii sistemului AMBP (art. 24 alin. 4 din Legea nr. 346 / 2002) cât i beneficiarii
unor legi speciale.

În anul 2020, Compartimentul Gestiune Bilete de Tratament din cadrul C.J.P. Neam  a
înregistrat un num r de 5.112 cereri de acordare de bilete pentru tratament balnear, în
sc dere fa  de anul 2019 când au fost 6.411 cereri.

La nivelul jude ului Neam , C.N.P.P. a repartizat un num r de 1.395 de bilete de tratament
balnear (acestea fiind valorificate în procent de 100 %) în sc dere fa  de anul 2019 când au
fost repartizate un num r de 3398 bilete de tratament.

Din cele 1395 bilete de tratament, au fost acordate gratuit un num r de 314 de bilete de
tratament balnear, fiind repartizate beneficiarilor de legi speciale, veteranilor de r zboi,
pensionarilor de invaliditate sau persoanelor cu handicap, dup  caz.

Evolu ia distribuirii biletelor de tratament balnear

Perioada Num r bilete de tratament balnear Venituri din
contribu ii
bilete de
tratament
balnear(lei)

Repartizate Valorificate Procent          de
valorificare(%)

Distribuite Din care,
gratuit

Bilete
distribuite/
bilete repartizate

2019 3.398 3.398 560 100,00 1.803.743
2020 1.395 1.395 314 100,00 1.812.697
Evolu ie -2.003 -2.003 -246 - +8.954

În anul 2020, biletele de tratament balnear s-au acordat, ca i în anii preceden i, fie cu
suportarea unei contribu ii individuale, fie cu titlu gratuit.

Pre ul unui bilet la un hotel de 2 stele a fost de 1.793 lei (1.684 lei in 2019) iar la hoteluri de 3
si 4 stele un bilet a costat 1.879 lei ( 1.764 de lei in 2019).

În cazul pensionarilor, contribu ia individual  este de 50 la sut  din cuantumul total brut al
drepturilor de pensie din luna anterioar  celei în care se efectueaz  reparti ia.

Nu au fost incluse în cuantumul brut indemniza ia acordat  în baza unor legi speciale, sumele
acordate cu titlul de drepturi restante i nici indemniza ia de înso itor în cazul pensionarilor
încadra i în gradul I de invaliditate.

Activitatea de gestionare a biletelor de tratament s-a realizat utilizând aplica ia informatic
SPA cu respectarea Ordinului Pre edintelui C.N.P.P. nr.347/05.02.2020 privind criteriile de
acordare a biletelor de tratament.

Casa Jude ean  de Pensii Neamt a publicat criteriile de acordare a biletelor de tratament
balnear, prin sistemul organizat i administrat de C.N.P.P., atât la sediul institu iei cât i pe
site-ul Casei Jude ene de Pensii Neam , la adresa: https://www.pensiineamt.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Criterii-bilete-de-tratament-2020-1.pdf
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Conform acestora, pentru fiecare categorie de beneficiar i pentru fiecare dintre criteriile
generale i specifice se stabile te – prin program informatic- un punctaj individual pe
beneficiar.

Repartizarea biletelor în fiecare serie s-a f cut automat - prin programul informatic în
ordinea descresc toare a punctajelor aferente fiec rei cereri.

Beneficiarii au fost în tiin i telefonic despre repartizarea biletului de tratament balnear,
lista cererilor aprobate fiind afi at  atât la sediile Casei Jude ene de Pensii Neam , din Piatra
Neam i Roman, cât i pe pagina de internet a institu iei www.pensiineamt.ro/bilete de
tratament.

În anul 2020 au fost organizate 19 serii de tratament balnear a câte 16 zile fiecare, însemnând
12 zile de tratament balnear, cu bilete puse la dispozi ie, prin sistemul de asigur ri sociale, de

tre Casa Na ional  de Pensii Publice prin Societatea de Tratament Balnear i Recuperare a
Capacit ii de Munc  ( T.B.R.C.M.) i de c tre al i operatori economici interesa i.

T.B.R.C.M. SA, având ca unic ac ionar Casa Na ional  de Pensii Publice, de ine complexe
balneare în treisprezece sta iuni balneare din ar : Amara (Ialomi a), Bala (Mehedin i), Bizu a
(S laj), Covasna (Covasna), Geoagiu (Hunedoara), Lacul S rat (Br ila), Moneasa (Arad),
Nicolina (la i), Ol ne ti (Vâlcea), Pucioasa (Dâmbovi a), S rata Moneteoru (Buz u) i 1 Mai
(Bihor).

Pe lâng  locurile de tratament balnear puse la dispozi ie în re eaua TBRCM SA, în completare,
Casa Na ional  de Pensii Publice a încheiat i contracte cu alte unit i balneare de profil din
ar , cum ar fi : Vatra Dornei, Mangalia, Neptun, Târgu Ocna, Herculane, B te ti, Sovata,

Felix , Covasna , etc.

Cele mai c utate sta iuni în anul 2020 au fost cele din zona Moldovei: Nicolina, Vatra Dornei,
te ti, Sl nic Moldova, iar din celelalte zone din ar : Saturn, Eforie, Techirghiol, Covasna,

Felix, Sovata.

4. Compartimentul Achizitii Publice i Arhiv

În anul 2020, Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Direc iei Economice i Eviden
Contribuabili a efectuat achizi ii pe baza procedurilor reglementate de Legea
nr.98/23.05.2016, privind achizi iile publice i de H.G. nr.395/06.06.2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizi ie public / acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizi iile
publice.

În anul 2020 au fost încheiate contracte anuale pentru achizi ia de produse, servicii i
lucr ri, în baza Programului anual al achizi iilor publice.

La stabilirea contractelor anuale, s-a inut seama de prevederile BASS i AMBP, respectiv de
valoarea creditelor  bugetare  alocate, de necesit ile obiective de produse, lucr ri i servicii
precum i de gradul de prioritate al acestor necesit i.

Astfel au fost încheiate contracte de servicii dup  cum urmeaz :
Contract servicii paz i monitorizare sediu;
Contract servicii cur enie;

mailto:cjpensii.neamt:@cnpp.ro
mailto:comunicare.neamt:@cnpp.ro
http://www.pensiineamt.ro/
http://www.pensiineamt.ro/biletede


                                                                                                                      Casa Na ional  de Pensii Publice
                                                                                                                      Casa Jude ean  de Pensii Neam

Biroul Comunicare,Rela ii Publice i Informatic
Str. Calistrat Hoga , nr. 24, Piatra Neam , Jud. Neam
Tel.: +40233214501, fax: +40233212184
cjpensii.neamt@cnpp.ro; comunicare.neamt@cnpp.ro;
www.pensiineamt.ro /www.cnpp.ro

Ministerul Muncii
i Protec iei Sociale

Contract servicii service echipamente TC i instala ii de supraveghere;
Contract de servicii de medicina muncii i analize medicale;
Contract servicii hosting (g zduire site);
Contract servicii cadastrale;
Contract servicii de prelucrare arhivistic  a documentelor
Contract servicii de leg torie;
Contract de custodie pentru 12 imprimante, 7 multifunc ionale i un copiator;
Contract închiriere toalet  ecologic , pentru public;
Contract mentenan a program salarizare;
Contract mentenan a program contabilitae BALANS;
Contract furnizare energie electrica;
Contract furnizare gaze naturale;
Contract furnizare combustibili auto
Contract furnizare servicii cablu TV
Contract furnizare servicii privind activitatea de supraveghere a instala iilor sub presiune
Contract furnizare servicii expediere coresponden .

Serviciile au fost achizi ionate prin cump rare direct  prin SEAP sau direct de pe pia
precum i pe baza Normelor procedurale interne stabilite pentru achizi ia de servicii care nu
fac obiectul Legii nr.98/2016, anexa 2 (serviciile de paz i monitorizare, servicii de medicina
muncii i analize medicale, servicii po tale).

Produsele: cartu e de toner, cartu e de cerneal , riboane, hârtie xerox, hârtie imprimant ,
articole papet rie, materiale cur enie, imprimate tipizate, bonuri valorice,  publica ii, au
fost achizi ionate prin cump rare direct   prin SICAP sau direct de pe pia ,  la fel i serviciile
de traducere documente.

În lunile ianuarie, respectiv august 2020 au fost încheiat contracte subsecvente aferente
Acordului-cadru încheiat de Oficiul Na ional pentru Achizi ii Centralizate (ONAC) pentru
furnizarea de hârtie xerox A4 i A3.

A fost încheiat un  contract pentru servicii de medicina muncii i un contract de servicii
de analize medicale.

A fost asigurat  func ionarea celor trei autoturisme din dotarea institu iei prin  încheierea
asigur rilor obligatorii, CASCO, rovigneta, ITP, a efectu rii reviziilor i a repara iilor
necesare.

În luna decembrie 2020 au fost încheiate actele adi ionale pentru perioada 01.01.2021 –
30.04.2021  la contractele de servicii aflate în derulare.

În luna decembrie 2020 au fost elaborate i aprobate Strategia anual  de achizi ii pe anul
2021 i  proiectul Programului anual de achizi ii publice pentru anul 2021.

În ceea prive te activitatea Compartimentului Arhiva anul 2020 reprezint  anul în care a
debutat proiectul de reorganizare a spa iilor arhivelor Casei Jude ene de Pensii Neam ,
implicit de reorganizare a activit ii de arhivare.
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Cap. VI  Activitatea din domeniul  stabiliri i pl i presta ii în anul 2020

1. Serviciul Stabiliri Presta ii

Serviciul Stabiliri Presta ii este abilitat s  preia cererile i documentele doveditoare de
înscriere la categoriile de pensie reglementate de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice i de indemniza ii prev zute de legi speciale, care se pl tesc prin casele
teritoriale de pensii; stabilirea dreptului i calcularea sumelor de achitat; modificarea,
suspendarea i încetarea drepturilor; emiterea deciziilor în baza c rora se pl tesc drepturile.

În func ie de tipul pensiei, la finele anului 2020 în eviden ele C.J.P. Neamt, existau 132.778
beneficiari, din care:

115.388 pensionari din sectorul de stat, din care 602 beneficiari de pensii comunitare;
  8.398 pensionari din sectorul agricol;
  8.992 beneficiari de legi speciale.

Situa ia din cursul anului 2020 a cererilor primite i solu ionate, cât i a deciziilor noi emise se
prezint  astfel:

anul
2014

anul
2015

anul
2016

anul
2017

anul
2018

anul
2019

anul
2020

num r cereri primite 12.400 12.671 12.933 11.734 15.809 13.273 14.250
num r cereri solu ionate 11.200 9.504 11.439 10175 14.848 13.023 14.200
decizii de acordare
drepturi noi de pensie 6.946 8.170 8.876 6.201 6571 5.149 8.160

În cursul anului 2020, datorit  aplic rii Deciziei Cur ii Constitu ionale nr.702/2019 referitoare
la indicele de corec ie prev zut la art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, aprobate prin HG nr.257/2011, s-au prelucrat, un num r de 1.725 dosare, fiind
emise un num r de 1.725 decizii.

2. Serviciul Pl i Presta ii

Conform Regulamentului de Organizare i Func ionare, au fost asigurate de c tre personalul
din cadrul serviciului principalele activit i:

activitatea de prelucrare i transmitere a datelor, elementelor i informa iilor necesare
pl ii drepturilor de pensie, în sistem centralizat;

activitatea de rela ii cu publicul în cadrul ghiseului nr.2 a casei teritoriale de pensii i la
telefon, înregistrând i  solu ionând scrisorile privind activitatea serviciului: acordarea
ajutoarelor de deces , modific ri adrese, schimbarea modalit ii de plat , înfiin area i
lichidarea popririlor din drepturile de pensie;

solu ionarea e-mail-urile primite, comunicând r spunsurile fie prin e-mail, fie la adresa
declarat  de solicitant;

întocmirea i transmiterea la termenele stabilite , raport ri si alte situa ii solicitate de Casa
National  de Pensii – Directia Documente de Plat
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Serviciul Pl i Presta ii a asigurat în perioada ianuarie – decembrie 2020 un num r de 45420
tranzac ii, însemnând:

 14.961  comunic ri de drepturi noi  i modific ri/recalcul ri pensii i indemniza ii;
 18423 reordonan ri - modific ri adrese, nume, schimbare mod de plat , corec ii CNP,

taloane CFR, conturi;
183 dosare de pensie i indemniza ii transferate în alte jude e;
154 dosare de pensie i indemniza ii preluate de la alte jude e;
12254 opera iuni de înfiin are i lichidare popriri din drepturile de pensie.

În cursul anului 2020 au mai fost efectuate urm toarele opera iuni:
30185 de documente au fost supuse vizei CFP;
952 dosare de pensie pentru care s-au emis i scaden at certificate de via i procuri;
6607 ajutoare de deces achitate;
8539 dosare de pensie au fost re inute de la plat ;
3271 mandate po tale au fost întoarse ca neachitate;
8011 mandate mov au fost întoarse ca nedistribuite pensionarilor;
eliberarea unui num r de 373 notific ri care atest  calitatea de pensionar;
275 adrese i r spunsuri c tre b nci i solicitan i privind popririle din pensie;
947 mandate cu dung  albastr  pentru plata pensiilor în alte jude e
2545 ordine de pla  emise pentru virarea sumelor re inute prin înfiin area popririlor din

drepturile de pensie, drepturile de pensie virate in conturile beneficiarilor pentru care se face
plat  manual

În ceea ce prive te exportul în str in tate al presta iilor stabilite potrivit reglementarilor
legale în domeniu i a conven iilor în vigoare, CJP Neam  a asigurat exportul a 450 pensii cu
plata prin Citibank, pentru care s-au intocmit i expediat Certificatele de via .

Având în vedere direc ia strategic  a sistemului public de pensii din România, privind cre terea
num rului de persoane care beneficiaz  de plata presta iilor prin cont bancar,  institu ia
noastr  a înregistrat o cre tere a num rului de conturi bancare, de la  48996 conturi în 2019, la
49472 conturi în 2020.

Statistic, situa ia se prezint  astfel:

Tipuri
presta ii

Plata drepturi în cont bancar
Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Anul
2020

stat 39118 41407 43718 46093 47662 48113 48696
agricultura 637 648 634 624 615 571 507
veterani 472 439 414 367 357 312 269
total 40227 42494 44766 47084 48634 48996 49472

Num r beneficiarilor func ie de diferite drepturi achitate:

Tipul presta iei decembrie
2013

decembrie
2014

decembrie
2015

decembrie
2016

decembrie
2017

decembrie
2018

decembrie
2019

Ianuarie
2020

Total
beneficiari cu
pensii de stat

116338 116268 116461 116483 116387 116724 115893 115388

Limit  de vârst 86617 86556 87204 88320 88830 89426 89160 89257
Pensie
anticipat

200 229 294 229 215 203 205 171
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Pensie
anticipat
par ial

2392 2218 1896 1727 1894 1983 1938 1836

Pensie de
invaliditate

10528 10634 10613 10415 10180 10102 9932 9702

Pensie de
urma

16168 16135 15803 15590 15590 15010 14658 14422

IOVR 225 195 162 140 115 104 79 62
Lg. 303/2004 103 100 102 109 118 123 127 137
Lg. 341/2004 80 80 85 86 89 89 88 87
Dl. 118/1990 609 557 487 449 391 338 300 242
Lg. 189/2000 3418 3303 3116 2971 2810 2659 2497 2332
Lg. 309/2002 4851 4550 4137 3792 3474 3145 2846 2474
Lg. 578/2004 5900 5697 5348 5023 4469 4318 3992 3658

Total
pensionari de
agricultura

17264 16113 14467 13165 11881 10698 9579 8398

Limit  de vârsta 15703 14685 13242 12106 10963 9900 8896 7838
Pensie de
invaliditate

81 81 67 54 40 34 26 21

Pensie de
urma

1480 1347 1158 1005 878 764 657 8398

Indemniza ie
social

14246 14511 18273 16630 24114 31757 28818 28112

Pensia medie pe diverse tipuri de categorii de pensii
Tipul presta iei /
pensie medie

decembrie
2013

decembrie
2014

decembrie
2015

decembrie
2016

decembrie
2017

decembrie
2018

decembrie
2019

Ianuarie
2020

Pensii stabilite din sectorul de stat, Legea 19/2000, Legea 263/ 2010
Limit  de vârst 921 lei 920 lei 972 lei 1009 lei 1147 lei 1269 lei 1471 lei 1685 lei
Pensie anticipat 1084 lei 1038 lei 1041 lei 1052 lei 1204 lei 1363 lei 1654 lei 2077 lei
Pensie anticipat
par ial 608 lei 586 lei 614 lei 607 lei 749 lei 919 lei 1059 lei 1326 lei

Pensie de
 invaliditate 539 lei 519 lei 540 lei 517 lei 568 lei 592 lei 653 lei 714 lei

Pensie de urma 398 lei 400 lei 468 lei 490 lei 511 lei 566 lei 656 lei 755 lei
Pensii stabilite din sectorul agricol

Limit  de vârsta 355 lei 356 lei 441 lei 396 lei 455 lei 502 lei 578 lei 663 lei
Pensie de
invaliditate 173 lei 173 lei 180 lei 187 lei 214 lei 239 lei 278 lei 315 lei

Pensie de urma 145 lei 146 lei 154 lei 162 lei 187 lei 206 lei 238 lei 273 lei
Cuantum
ind.social 350 lei 350 lei 400 lei 400 lei 520 lei 640 lei 704 lei 800 lei
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Cap. VII Prevederi legislative aferente anului 2020

Începând cu data de 09 ianuarie 2020, data intr rii în vigoare a Legii Bugetului de Asigur ri
Sociale de Stat, câ tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur rilor
sociale de stat a fost stabilit la nivelul de 5.429 lei.

Pentru perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020 câ tigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigur rilor sociale de stat a fost cel prev zut de Legea nr.47/2019,
i anume 5163 lei.

Pentru anul 2020, valoarea punctului de pensie a fost stabilit  la:
• 1.265 lei – în perioada 1 ianuarie – 31 august 2020;
• 1.442 lei – începând cu 1 septembrie 2020 (conform art.42 din O.U.G. nr.135/2020).

De asemeni, indicele de corec ie pentru anul 2020 a fost stabilit la nivelul de 1,41. Acest
indice de corec ie se aplic  la punctajul mediu anual determinat în condi iile art. 95, la
înscrierea ini ial  la pensie.

Fiind avut în vedere câ tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigur rilor sociale de stat pentru anul 2020, cuantumul ajutorului de deces acordat a fost :

pentru decesele survenite în perioada 1 ianuarie - 8 ianuarie 2020
• 5.163  lei  -   în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 2.582 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

pentru decesele survenite începând cu data de 9 ianuarie 2020
• 5.429 lei   -  în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 2.715 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Indemniza ia social  pentru pensionari acordat  în temeiul OUG nr.6/2009, cu modific rile i
complet rile ulterioare a fost stabilita la nivelul de 704 lei pentru perioada ianuarie – august
2020, fiind majorat  la nivelul de 800 lei, începând cu septembrie 2020.

Indemniza ia pentru înso itor în cazul pensionarilor de invaliditate încadra i în gradul I de
invaliditate a fost, în intervalul 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020,   in  suma  de 1.012 lei,
fiind majorat  la 1154 lei, începând cu 01 septembrie 2020.

Veniturile lunare din pensii care dep esc 2.000 lei sunt supuse impozit rii cu 10%.

Persoanele fizice, cu venituri din pensii, beneficiaz  de asigurare în sistemul asigur rilor
sociale de s tate f  plata contribu iei de asigur ri sociale de s tate.

Potrivit dispozi iilor art.138 din Legea nr.227//2015 privind Codul Fiscal, cotele de
contribu ii de asigur ri sociale, au fost urm toarele:
• 25% - datorat  de c tre persoanele fizice care au calitatea de angaja i sau  pentru care
exist  obliga ia pl ii contribu iei de asigur ri sociale;
• 4% - datorat  în cazul condi iilor deosebite de munc ;
• 8%  - datorat  în cazul condi iilor speciale de munc ;

Pe cale de excep ie, persoanele fizice care realizeaz  venituri din salarii i asimilate
salariilor realizate în baza contractelor individuale de munc  încheiate cu angajatori care
desf oar  activit i în sectorul construc ii i care se încadreaz  în condi iile prev zute la
art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modific rile i complet rile ulterioare, datoreaz  o
cot  de contribu ie de asigur ri sociale de 21,25%.
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De asemenea, pentru anul 2020, cota de contribu ie aferent  fondurilor de pensii
administrate privat este de 3,75% i este inclus  în cota de contribu ie de asigur ri sociale
datorat  de c tre persoanele fizice care au calitatea de angaja i sau pentru care exist
obliga ia pl ii contribu iei de asigur ri sociale, cu excep ia persoanelor care desf oar
activit i în sectorul construc ii.

În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datoreaz  cota de contribu ie de asigur ri
sociale pentru condi ii deosebite i/sau condi ii speciale de munc .

Cota de contribu ie de asigur ri sociale datorat  de persoanele fizice care au încheiat
contract de asigurare social este de 25%.

Potrivit prevederilor art.6 alin.(2) din Legea nr.263/2010, modificat i completat  prin OUG
nr.103/2017, orice persoan  se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract
de asigurare social , în vederea ob inerii pensiei pentru limit  de vârst i, dup  caz, în
vederea complet rii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Începând cu 1 ianuarie 2020, venitul minim lunar asigurat în baza contractului de
asigurare social  a fost de 2.230 lei (valoarea salariului de baz  minim brut pe ar  garantat
în plat ), cuantumul contribu iei de asigur ri sociale aferent acestui venit fiind de 558
lei.

Prin excep ie de la prevederile referitoare la stabilirea salariului de baz  minim brut pe ar
garantat în plat :
- pentru personalul încadrat pe func ii pentru care se prevede nivelul de studii superioare,
cu vechime în munc  de cel pu in un an în domeniul studiilor superioare, începând cu
data de 1 ianuarie 2020, salariul de baz  minim brut pe ar  garantat în plat  se stabile te
la 2.350 lei;
- în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construc iilor, salariul
de baz  minim brut pe ar  garantat în plat  se stabile te la 3.000 lei. Aceast  prevedere
se aplic  doar în cazul domeniilor de activitate prev zute la art. 60 pct. 5 din Legea nr.
227/2015, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Aceste valori sunt reglementate, dup  caz, prin urm toarele acte normative:
- Legea nr. 6/2020 a bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2020;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- alte prevederi aplicabile în anul 2020.

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.117/2020 pentru modificarea alin.(2) al art.4 din
Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurat  cu începere de la 6 martie 1945, precum i celor deportate în
str in tate ori constituite în prizonieri, indemniza ia lunar  s-a majorat de la 200 de lei la 350
de lei pentru persoanele care:

au fost internate în spitale de psihiatrie;
au avut stabilit domiciliu obligatoriu.

Noul cuantum se acord  pentru fiecare an de internare abuziv  în spitale de psihiatrie sau de
domiciliu obligatoriu, indiferent dac  persoanele sunt sau nu pensionate.

Drepturile majorate potrivit Legii nr. 117/2020 s-au acordat de la data de 12 iulie 2020.

Alte modific ri legislative:

mailto:cjpensii.neamt:@cnpp.ro
mailto:comunicare.neamt:@cnpp.ro
http://www.pensiineamt.ro/


                                                                                                                      Casa Na ional  de Pensii Publice
                                                                                                                      Casa Jude ean  de Pensii Neam

Biroul Comunicare,Rela ii Publice i Informatic
Str. Calistrat Hoga , nr. 24, Piatra Neam , Jud. Neam
Tel.: +40233214501, fax: +40233212184
cjpensii.neamt@cnpp.ro; comunicare.neamt@cnpp.ro;
www.pensiineamt.ro /www.cnpp.ro

Ministerul Muncii
i Protec iei Sociale

1.  Ordonan a  de  Urgen  nr.10/2020  prin  care  s-a  completat Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852
din 20 decembrie 2010, cu modific rile i complet rile ulterioare, dup  cum urmeaz :

1. La articolul 30, dup  alineatul (4) s-a introdus un nou alineat, alineatul (4^1), cu urm torul
cuprins:
(4^1) Este asimilat  stagiului de cotizare în condi ii speciale de munc , prev zut la alin. (1)
lit. a), perioada anterioar  datei de 1 aprilie 2001 în care salaria ii au desf urat activit i
miniere, în subteran, cel pu in 50% din timpul normal de munc , în luna respectiv , în
domeniul prospec iunii, explor rii, dezvolt rii, exploat rii, prepar rii/prelucr rii,
concentr rii, conserv rii i închiderii minelor, din cadrul unit ilor de prospec iuni i
explor ri geologice, în locurile de munc  încadrate conform legisla iei anterioare în grupa I
de munc .
2. Dup  articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu urm torul cuprins:
Articolul 56^1 (1) Prin excep ie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) beneficiaz  de pensie
pentru limit  de vârst , cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, persoanele
care au realizat un stagiu de cotizare de cel pu in 20 de ani în activit i miniere, în subteran,
în domeniul prospec iunii, explor rii, dezvolt rii, exploat rii, prepar rii sau prelucr rii,
concentr rii, conserv rii i închiderii minelor, din cadrul unit ilor de prospec iuni i
explor ri geologice. Vârsta standard de pensionare redus  nu poate fi mai mic  de 45 de ani.
(2) Stagiul de cotizare prev zut la alin. (1) poate fi constituit i din perioade prev zute la
art. 30 alin. (1) lit. a), iar stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului
mediu anual pentru aceast  categorie de persoane este de 20 de ani.

Conform articolului II al OUG nr.10/2020, persoanele înscrise la pensie în perioada 1 aprilie
2001-30 septembrie 2018 beneficiaz , din oficiu, de recalcularea pensiei în condi iile art.
56^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modific rile i complet rile ulterioare.

Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acord  de la data prev zut  de art. II
alin. (2) din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea i completarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661
din 30 iulie 2018.

Beneficiaz , din oficiu, de recalcularea pensiei în condi iile art. 56^1 alin. (2) din  Legea nr.
263/2010, cu modific rile i complet rile ulterioare, i persoanele ale c ror drepturi de pensie
s-au deschis în perioada de la 1 octombrie 2018 pân  la data intr rii în vigoare a prezentei
ordonan e de urgen .

În situa ia persoanelor prev zute la alin.(3), drepturile de pensie se revizuiesc cu respectarea
dispozi iilor art. 107 alin. (1)-(2) din Legea nr. 263/2010, cu modific rile i complet rile
ulterioare.

2.Decizia nr.702/2019 a Cur ii Constitu ionale, publicat  în Monitorul Oficial al României  la
data de 10 februarie 2020:

- Decizia CCR are în vedere aplicarea indicelui de corec ie prev zut la art. 170 din Legea
nr.263/2010 i în cazul persoanelor care au fost înscrise la pensie de invaliditate în temeiul
Legii nr.19/2000 i care au îndeplinit, respectiv vor îndeplini condi iile pentru pensia de limit
de vârst  în temeiul Legii nr.263/2010.
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- Valoarea indicelui de corec ie care se va aplica la punctajul mediu anual, determinat în
condi iile art. 95 din Legea nr.263/2010, este cea în vigoare la data la care s-au deschis,
respectiv se vor deschide drepturile de pensie pentru limit  de vârst .

- Pensiile de invaliditate acordate conform Legii nr.19/2000 i care au devenit pensii pentru
limit  de vârst anterior datei de 10.02.2020 vor fi revizuite din oficiu. În situa ia în care
cuantumul revizuit este mai mare decât cel aflat în plat , noile drepturi se acord  de la data
de 10.02.2020.

- Potrivit dispozi iilor art.147 alin. (4) din Constitu ia României, “Deciziile Cur ii
Constitu ionale se public  în Monitorul Oficial al României. De la data public rii, deciziile
sunt general obligatorii i au putere numai penstru viitor.“

3. Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.163/2020, prin care s-a reglementat
posibilitatea asigur rii retroactive în baza unui contract de asigurare social  pentru o
perioad  de maxim 6 ani, a intrat în vigoare la data de 28.09.2020.

Încheierea unui astfel de contract de asigurare social  poate fi solicitat  numai în perioada
28.09.2020 – 31.08.2021. În intervalul de 6 ani calendaristici, poate fi solicitat  asigurarea
pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate.

Contractul de asigurare social  se încheie doar în vederea ob inerii pensiei pentru limit  de
vârst i numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia
contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani i data împlinirii
vârstei standard de pensionare.

Contractul de asigurare social  se încheie între persoana interesat  sau, dup  caz, mandatarul
acesteia, desemnat prin procur  special i casa teritorial  de pensii competent , în func ie
de domiciliul sau re edin a persoanei interesate ori, dup  caz, a mandatarului.

Baza de calcul a contribu iei de asigur ri sociale, respectiv venitul asigurat la care se achit
contribu ia de asigur ri sociale, înscris în contractul de asigurare social , este ales de
persoana care încheie contractul i nu poate fi mai mic decât salariul de baz  minim brut pe
ar  garantat în plat , în vigoare la data încheierii contractului de asigurare social .

Suma cu titlu de contribu ie de asigur ri sociale datorat  în baza contractului de asigurare
social poate fi pl tit  în una sau mai multe tran e lunare,  a dep i data de
31.08.2021.

4. Legea nr. 279/2020 pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, publicat  în Monitorul Oficial al României nr.1187 din 7
decembrie 2020, care prevede introducerea localitati S vine ti Neam  între localita ile
afectate de poluare, din dispoziile art.65 al Legii 263/2020 :
”Persoanele care au locuit cel pu in 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanent  din
cauza extrac iei, prepar rii i arderii c rbunelui sau a isturilor bituminoase, a extrac iei i
prepar rii minereurilor de uraniu, a extrac iei i prelucr rii minereurilor feroase i neferoase
cu con inut de praf sau de emisii de gaze cu efect de ser , de amoniac i derivate, de cupru,
plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat i siliciu ori de
radia ii din minereuri radio- active, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent,
cianuri, de pulberi metalice i/sau de cocs metalurgic, a prelucr rii eiului sulfuros,
desulfurarea benzinei, a eiului parafinos i neparafinos, a distil rii eiului în vederea
producerii p curii i a uleiurilor, respectiv în localit ile Baia Mare, C ra i, Cop a Mic ,
Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mure , Târn veni, Turnu M gurele, precum i în
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localit ile Abrud, Baia de Arie , Lup a, Ocoli , Ro ia Montan i Zlatna din jude ul Alba,
a din jude ul Bihor, Bac u i One ti din jude ul Bac u, Maieru, Rodna i an  din jude ul

Bistri a-N ud, Crizbav, Feldioara, Victoria i F ra  din jude ul Bra ov, Anina, Armeni ,
Ciudanovi a, Moldova Nou , O elu Ro u i Re a din jude ul Cara -Severin, Aghire u, Câmpia
Turzii, C pu u Mare, Dej, Iara i Turda din jude ul Cluj, N vodari din jude ul Constan a,
Baraolt din jude ul Covasna, Târgovi te i Titu din jude ul Dâmbovi a, Gala i din jude ul
Gala i, Br ne ti, Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Dr gote ti, F rc ti, Ione ti, M sari, Motru,
Negomir, Plop oru, Prigoria, Ro ia de Amaradia, Rovinari, Urdari i Turceni din jude ul Gorj,
Aninoasa, Baia de Cri , B a, Brad, C lan, Certeju de Sus, Criscior, Deva, Ghelari,
Hunedoara, Lupeni, Or tie, Petrila, Petro ani, oimu , Teliucu Inferior, Uricani, Ve el,
Vulcan din jude ul Hunedoara, Ciulni a i Slobozia din jude ul Ialomi a, vine ti din jude ul
Neam , Brazi i Ploie ti din jude ul Prahova, Bro teni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpicani i
Vatra Dornei din jude ul Suceava, Fârdea, Margina, N drag i Tome ti din jude ul Timi , Mina
Altân Tepe din jude ul Tulcea, Berbe ti i Râmnicu Vâlcea din jude ul Vâlcea, pe o raz  de 8
km în jurul localit ii în care se afl  situl contaminat, beneficiaz  de reducerea vârstei
standard de pensionare cu 2 ani f  penalizarea prev zut  la alin. (4).”

Conform prevederilor art.54 alin.1 i 2 din H.G. nr.257/2011, persoanele care îndeplinesc
condi iile prev zute la art.65, alin.5 din lege pot solicita pensie anticipat par ial  f
penalizare, cu cel mult 2 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prev zut  în
Anexa nr.5 la lege, cu condi ia îndeplinirii i a celorlalte condi ii prev zute de lege pentru
înscrierea la aceast  categorie de pensie, i anume s  aib  realizat la momentul îndepliniri
vârstei reduse stagiul complet de cotizare prev zut de lege în Anexa 5 la lege sau s  aib  un
stagiu de cotiare realizat cu cel mult 8 ani peste stagiul complet de cotizare prev zut de lege.

Reamintim c  la stabilirea stagiului de cotizare necesar acord rii pensiei anticipat par iale nu
se iau în considerare perioadele asimilate prev zute la art.49 alin.1 lit.a) – c) - (perioadele de
pensie de invaliditate; perioadele în care s-au urmat cursurile de zi ale înv mântului
universitar i perioadele în care s-a satisf cut serviciul militar ca militar în termen sau militar
cu termen redus).

Astfel, în vederea aplic rii, începând cu data de 10.12.2020, a prevederilor art.65, alin.5 din
Legea nr.263/2010 a a cum a fost modificat  prin Legea nr.279/2020, inând seama de
sintagma nou introdus , respectiv ”pe  o  raz  de  8  km în  jurul  localit ii  în  care  se  afl
situl contaminat”, s-a solicitat Agen iei Na ionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar
identificarea unit ilor administrativ – teritoriale vizate, urmând ca acestea s  fie comunicate
în cel mai scurt timp.

Dovada îndeplinirii condi iilor prev zute la art. 65, alin. (5) din lege, referitoare la perioada
de locuire în zonele afectate de poluarea remanent , se face prin adeverin -tip eliberat  de
serviciul public comunitar de eviden  a persoanelor competent, potrivit modelului prev zut
în Anexa nr. 5 din H.G. nr.257/2011.

Cererea pentru ob inerea adeverin ei se depune la serviciul public comunitar de eviden  a
persoanelor, în func ie de domiciliul actual al solicitantului. Cererea va cuprinde obligatoriu
informa ii referitoare la data i locul na terii, prenumele p rin ilor, CNP, domiciliul
actual/domiciliile anterioare, precum i motivul solicit rii.
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