
                                                                   CASA JUDE EAN  DE PENSII NEAM
                                                                                                                                                                      Nesecret

Nr.74811 /15.12.2022

        C tre: Ministerul Afacerilor Interne

Institu ia Prefectului - Jude ul Neam

 Ref: Prezentare nevoi i dificult i - Colegiul Prefectural

Stimate Domnule Prefect,

Având în vedere solicitarea transmis  prin Ordinul nr.427/2022 v  prezent m principalele
nevoi i dificult i cu care se confrunt  Casa Jude ean  de Pensii Neam :

Referitor la spa iile în care personalul institu iei î i desf oar  activitatea i spa iile publice
pentru beneficiarii sistemului public de pensii – cele dou  cl diri principale au fost
expertizate tehnic în trimestrul 4 din anul 2022. Prin rapoartele de expertiz  realizate se
constat i se propun ca sediul central amplasat în strada Calistrat Hoga , nr.24 s  fie
reabilitat din punct de vedere energetic, iar pentru Sediul A, amplasat în bulevardul
Republicii, nr.6 s  fie asigurat  o renovare integrat  ( consolidare seismic , urmat  de
renovare energetic - cl direa fiind construit  în anul 1900).

Aceste lucr ri pot fi realizate doar prin alocarea de fonduri importante de la Bugetul
Asigur rilor Sociale de Stat sau prin fonduri asigurate în cadrul Planului Na ional de
Redresare i Rezilien  – PNRR – valul Renov rii.

Referitor la politicile de personal i salarizare din cadrul Casei Jude ene de Pensii Neam  se
constat  o stagnare a cre terilor acordate privind drepturile salariale raportat  la alte
sectoare sau activit i bugetare – în codi iile modific rilor repetate ale Legii nr.153/2017
privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice. O solu ie pentru asigurarea unor
cre teri salariale în acest sector esen ial este utilizarea grilei de salarizare a structurii
centrale – Casa Na ional  de Pensii Publice i pentru structurile teritoriale.

De asemenea se constat  o necesitate a supliment rii organigramelor la nivel teritorial
pentru a asigura implementarea Schimbului electronic de Informa ii privind Securitatea
Social  EESSI – proiect prin care a fost prev zut  o suplimentare de personal la nivelul
tuturor caselor de pensii teritoriale - cu câte 4 persoane ( 3 persoane dedicate activit ilor
privind pensiile interna ionale i o persoan  dedicat  activit ii privind accidentele de
munc i bolile profesionale).



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

În domeniul tehnologiei informa iei este necesar , în continuare, realizarea de achizi ii de
echipamente informatice de genera ie nou  pentru a asigura îmbun irea
performan elor sistemelor de date procesate la nivel local i na ional i înlocuirea
echipamentelor uzate fizic i moral, pentru care nu mai este asigurat  mentenan
evolutiv  - sisteme de operare/ procesoare single sau dual core.

  Cu deosebit  considera ie,

    Director Executiv,
    Sandu - Cezar AANEGROAE

În aten ia Domnului Vasile – Adrian NI  – Prefectul jude ului Neam .


