Casa Judeţeană de Pensii
Hunedoara
Raport de activitate pe anul 2013

Principalele obiective ale Casei Judeţene de Pensii Hunedoara


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



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



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



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



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



organizarea şi efectuarea operaţiunilor de modificare a drepturilor de pensie în
conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, în baza actelor doveditoare depuse de către
pensionari ulterior înscrierii la pensie a acestora;

1.Rezultate în domeniul evidenţei contribuabililor, contribuţiilor,
asiguraţilor, veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale

1.1. Evidenţa contribuabililor, a contribuţiilor şi a asiguraţilor din judeţul Hunedoara, a
însemnat primirea, înregistrarea, verificarea şi preluarea în sistemul informatic a
datelor din peste 8.228 de declaraţii nominale, declaraţii de asigurare şi contracte de
asigurări sociale, pentru cei peste 107.467 de asiguraţi, nivelul de procesare a acestora,
lună de lună, fiind de 100%.
În aceeaşi perioadă, s-a desfăşurat o vastă activitate pentru realizarea evidenţei,
urmărirea procesului de derulare a operaţiunilor financiare specifice asigurărilor
sociale, pentru cei 1.779 de asiguraţi individuali, în baza contractelor de asigurare
socială. De asemenea, s-a realizat predarea către ANAF, conform OUG nr.125/2011 a
încă 21 dosare asiguraţi cu declaraţie de asigurare, în plus faţă de cele 1.535 dosare
asiguraţi cu declaraţie de asigurare predate anul trecut.

1.Rezultate în domeniul evidenţei contribuabililor, contribuţiilor,
asiguraţilor, veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale

1.2. În ceea ce priveşte evidenţa veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale, în
anul 2013, comparativ cu anul 2012 situaţia se prezintă astfel:
anul 2012
Total venituri

anul 2013

-

432 milioane lei;

- 528 milioane lei

Contribuţii asigurări sociale

-

393 milioane lei;

- 525 milioane lei

Venituri nefiscale

-

2 milioane lei;

- 2,5 milioane lei

Total cheltuieli

-

1.523 milioane lei;

- 1.584 milioane lei

De la bugetul statului

-

107 milioane lei;

- 105 milioane lei

De la bugetul asigurărilor sociale

-

1.414milioane lei;

- 1.479 milioane lei

din care:

din care:

2. Rezultate în domeniul stabilirii şi plăţii drepturilor specifice
Număr decizii emise de Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara
anul 2012

anul 2013

•Număr total decizii emise

-

21.717

18.626

•Număr decizii înscrieri noi

-

5.549

6.491

•Număr decizii modificare drepturi

-

16.168

12.135

2. Rezultate în domeniul stabilirii şi plăţii drepturilor specifice
În aceeaşi perioadă s-a asigurat plata ritmică, la termenele stabilite, a drepturilor pentru toţi
beneficiarii din judeţ:
anul 2012

anul 2013

-

141.372 persoane;

- 140.348 persoane

•Pensionari de asigurări sociale

-

123.576 persoane;

- 123.752 persoane

•Pensionari agricultori

-

4.869 persoane;

-

4.340 persoane

•Pensionari I.O.V.R.

-

51 persoane;

-

41 persoane

•Beneficiari indemnizaţii speciale

-

8.985 persoane;

-

8.332 persoane

•Alţi beneficiari

-

4.180 persoane;

-

3.883 persoane

•Număr total beneficiari
din care:

Distribuţia numărului de pensionari pe tipuri de pensii
An 2012

An 2013

3. Rezultate în domeniul expertizei medicale şi recuperării
capacităţii de muncă
•

•

Activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, desfăşurată în
cadrul a trei cabinete medicale de specialitate, s-a concretizat în următoarele:
anul 2012

anul 2013

Număr persoane revizuite, din care

14.425

12.780

Menţinute în grad de invaliditate

14.390

12.768

35

12

Depensionate

4. Rezultate în domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
TOTAL ACCIDENTE DE MUNCĂ
din care:
Cu incapacitate temporară de muncă:
Cu deces:
Cu invaliditate:
BOLI PROFESIONALE

anul 2012
216

anul 2013
208

208
5
3

202
4
2

40

79

5. În domeniul optimizării serviciilor oferite pensionarilor
În direcţia optimizării serviciilor oferite pensionarilor, s-au mai organizat următoarele:
- primirea beneficiarilor prestaţiilor instituţiei, în regim de lucru cu publicul, în fiecare zi
lucrătoare, fără excepţie, pe toată durata normală a programului de lucru;
- primirea pensionarilor, în regim de audienţe, în fiecare zi lucrătoare, cu excepţia zilei de marţi,
la una dintre persoanele cu funcţie de conducere de la nivelul instituţiei;
- apropierea prestatorului de servicii de beneficiarii acestora, prin organizarea, ca puncte de
lucru, a caselor Locale de Pensii Hunedoara, Brad şi Orăştie;
- monitorizarea atentă a întregului proces de muncă, în scopul soluţionării în termenele prevăzute
de lege a cererilor adresate instituţiei;
- organizarea şi dotarea spaţiilor de primire pentru lucru cu publicul la standarde ridicate
de confort şi operativitate

5. În domeniul optimizării serviciilor oferite pensionarilor
•

Tot în direcţia optimizării serviciilor oferite beneficiarilor instituţiei, contribuabili,
asiguraţi, pensionari, etc., în anul 2013 s-a depus un mare volum de muncă pentru
realizarea relaţionării cu aceştia, în vederea rezolvării problemelor pe care le
formulează.

•

anul 2012

•

- Număr total relaţionări

: 125.775

anul 2013
113.747

•

din care:

•

- prin audienţe

:

1.910

1.870

•

- prin lucru cu publicul

: 107.200

110.300

•

- prin petiţii

:

13.761

1.230

•

- prin alte modalităţi

:

2.904

347

În privinţa priorităţilor pentru anul 2014, acestea se circumscriu obiectivelor cuprinse în
planul de guvernare 2013-2016 şi vizează:
• Îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii sistemului public de pensii, reducerea costurilor aferente
furnizării serviciilor publice prin servicii electronice care să vizeze un număr foarte mare de cetăţeni
(asiguraţi-angajaţi, angajatori precum şi pensionari), reducerea timpului de aşteptare pentru
beneficiari în cazul tuturor serviciilor solicitate, ceea ce va conduce la eficientizarea activităţii
- implementarea unui sistem informatic integrat care să asigure furnizarea unor servicii publice
asiguraţilor din sistemul public de pensii şi instruirea utilizatorilor acestuia
• O mai bună informare a beneficiarilor cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora şi îmbunătăţirea
imaginii instituţiei
- simplificarea accesului beneficiarilor sistemului public de pensii la informaţiile de interes public
prin publicarea acestora pe portalul de internet a Casei Judeţene de Pensii Hunedoara,
- transmiterea de comunicate de presă,
- reflectarea în mass-media a acţiunilor şi preocupărilor instituţiei;

•

Simplificarea procedurilor de lucru în cadrul instituţiei pe fondul utilizării de mijloace TIC care să
permită acces în timp real, precum şi actualizarea permanentă a informaţiilor în relaţia cu entităţile
externe cu care interacţionează
- implementarea unui sistem informatic integrat de automatizare a fluxurilor informaţionale interne şi
externe şi instruirea utilizatorilor acestuia
• Întărirea capacităţii instituţionale prin perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a personalului,
crearea unui corp de funcţionari publici la nivel european
- dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CJP Hunedoara
• Plata corectă şi la timp a drepturilor de de pensii, indemnizaţiilor stabilite prin legi speciale, asigurată
prin
- respectarea dispoziţiilor legale
- respectarea setului de instrucţiuni şi precizărilor transmise de CNPP
-eliminarea posibilităţii soluţionării diferite a problematicii specifice
• Prin aplicarea criteriilor medicale unice pentru stabilirea gradului de invaliditate va creşte capacitatea de
determinare corectă şi unitară a încadrării în grad de invaliditate

• Mărirea gradului de acurateţe a datelor din bazele de date, identificarea sau înlăturarea eventualelor
fraude. Acest obiectiv se va realiza prin
- monitorizarea coerenţei datelor din bazele centrale de asiguraţi şi pensionari;
- intensificarea procedurii de eliminare a CNP-urilor eronate
• Diminuarea numărului de contestaţii transmise Comisiei Centrale de Contestaţii
• Diminuarea cheltuielilor la nivelul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara
- respectarea baremurilor pentru fiecare tip de cheltuială la nivelul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara;
- estimarea corectă a fondurilor necesare fiecărui capitol bugetar;
- estimarea corectă a plăţilor zilnice aferente lunii următoare
• Aplicarea ritmică a prevederilor legale menite să menţină puterea de cumpărare a pensionarilor cu
pensii mici, prin acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari.
• Se va urmării îmbunătăţirea calitativ şi cantitativ a activităţii de prevenire desfăşurată de către
Accidente de Muncă şi Boli Profesionale prin aplicarea programului cadru de prevenire
• Soluţionarea, în termenul prevăzut de lege a transformării din oficiu în pensie pentru limită de vârstă, a
pensiilor de invaliditate, anticipate şi anticipate parţial
• Se va urmării creşterea numărului asiguraţilor individuali, obligaţi prin lege la plata contribuţiei de
asigurări sociale, prin valorificarea datelor şi informaţiilor din evidenţele organismelor fiscale teritoriale,
în cadrul unei colaborări reciproc avantajoase.

• Eliminarea inechităţilor care mai există în sistemul public în ceea ce priveşte pensiile pentru persoanele
care au lucrat în condiţii deosebite de muncă după data de 01.04.2001.
• Aplicarea prevederilor Legii nr.380/2013 in cazul inscrierilor noi la pensie.
• Recalcularea pensiilor prin aplicarea indicelui de corectie, beneficiarilor pensionati dupa data de
01.04.2001, conform art.170 din Legea nr.263/2010.
• Regândirea organizării şi funcţionării instituţiei, în funcţie de obiectivele pe termen lung, mediu şi
imediat, prin identificarea barierelor în dezvoltare şi a strategiilor de depăşire a acestora.
• Consolidarea unei scheme operaţionale şi a unui flux de lucru cu beneficiarii care să inspire solidaritate,
stabilitate, elasticitate şi capacitate de mulare pe problemele fiecărei etape de dezvoltare.
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