Casa Județeană de Pensii Vaslui

Planul de acţiuni al Casei Județene de Pensii Vaslui pe anul 2017 pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
Activitatea
Instituția
Stadiu implementării
Nr.
Termen de
(pentru realizarea
responsabilă
crt.
realizare
obiectivului)
(parteneri)
Obiectivul nr. 1 Îmbunătăţirea performanţelor activităţii Casei Județene de Pensii Vaslui
Eficientizarea activității de
Casa Județeană de
trim. I, trim. În anul 2017 au fost înregistrate 4896 cereri noi de înscriere la pensie și 4605
soluționare a cererilor de
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
cereri de modificare de drepturi de pensie (recalculări, schimbări de grad, sistări
înscriere la pensie și a altor
Stabiliri Plăți Pensii
trim. IV
de pensie, suspendări de pensie, modificare număr urmaşi, revizuiri ale dosarelor
drepturi care se acordă
din oficiu).
beneficiarilor.
Pe categorii de pensii, situaţia cererilor de înscriere la pensie înregistrate în
perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, se prezintă astfel:
 1967 cereri de înscriere la pensie de limită de vârstă;
 791 cereri de acordare a pensiei anticipate şi anticipate parţiale;
 1388 cereri de înscriere la pensie de invaliditate;
 750 cereri de acordare a pensiei de urmaş.
De asemenea, au fost înregistrate 412 cereri de acordare a unor indemnizaţii în
baza legilor speciale (DL 118/1990, Legea 578/2004, Legea 309/2002).
În perioada ianuarie -decembrie 2017 au fost stabilite un număr de 4928 dosare
noi de pensie şi au fost soluţionate un număr 4644 de cereri de modificare de
drepturi de pensie (recalculări, schimbări de grad, sistări de pensie, suspendări de
pensie, modificare număr urmaşi, revizuiri ale dosarelor din oficiu).
Pe categorii de pensii, situaţia deciziilor de înscriere la pensie emise în perioada
01.01.2017 – 31.12.2017, se prezintă astfel:
 1860 decizii de înscriere la pensie de limită de vârstă;
 860 decizii de acordare a pensiei anticipate şi anticipate parţiale;
 947 decizii de înscriere la pensie de invaliditate;
 680 decizii de acordare a pensiei de urmaş.
De asemenea, au fost emise 65 decizii de acordare a unor indemnizaţii în baza
legilor speciale (DL 118/1990, Legea 578/2004, Legea 309/2002), şi 516 decizii de
respingere.
In anul 2017 au fost înregistrate și transmise spre soluționare Comisiei Centrale de
Contestații din cadrul C.N.P.P București, un număr de 50 contestații, formulate
împotriva deciziilor de pensionare.
Eficientizarea activității de
Casa Județeană de
trim. I, trim. Activitatea de plăţi prestaţii desfășurată în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie
plată a pensiilor și a altor
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
2017, poate fi sintetizată după cum urmează:
drepturi de asigurări sociale.
Stabiliri Plăți Pensii
trim. IV
Nr. total de tranzacţii, 32496 din care:
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Nr.
crt.

Activitatea
(pentru realizarea
obiectivului)

Instituția
responsabilă
(parteneri)

Termen de
realizare

Stadiu implementării

comunicări de drepturi noi şi modificări/ recalculări de

pensii şi indemnizaţii.
12326
Nr.
modificări de modificări de nume, schimbarea modalităţii
de plată,
1464
corecţii CNP,
0
acordare taloane CFR,
487
comunicări în conturi, etc.
7149
înființarea și lichidarea de popriri
10332
alte operatiuni
738
pensionari pentru care s-au reordonanţat pensii neachitate:839.
 Nr. dosare de pensie şi indemnizaţii transferate în alte judeţe 937
 Nr. dosare de pensie şi indemnizaţii preluate de la alte judeţe 235
 Nr. dosare de pensie la care s-au făcut popriri 9105
 Nr. documente supuse vizei CFP: 2276.
 Nr. dosare de pensie pentru care s-au emis şi scadenţat certificate de
viaţă si procuri. 60
 Nr. adeverinţe privind calitatea de pensionar: 3254
In perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, la nivelul Casei Judeţene de Pensii Vaslui au
fost acordate un număr de 4128 ajutoare de deces, în valoare totală de
12.926.996,00 lei.
Informarea permanentă a
Casa Județeană de
trim. I, trim. Toate modificările legislative, precum şi notele transmise de direcţiile de
personalului privind
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
specialitate din cadrul C.N.P.P București se comunică în cel mai scurt timp
modificările legislative din
Stabiliri Plăți Pensii
trim. IV
compartimentelor din cadrul Direcţiei Stabiliri Plăţi Prestaţii şi Casei Locale
domeniul propriu de
Bârlad. Toţi funcţionarii publici implicaţi iau la cunoştinţă prin semnătură despre
competenţă
fiecare modificare în vederea aplicării unitare a noilor prevederi legale.
Obiectivul nr. 2 Creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii.
Revizuirea standardelor de
Casa Județeană de
trim. I, trim. In anul 2017, au fost soluționate peste termenul legal de 45 de zile un număr de
timp pentru soluţionarea unei
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
722 de cereri, respectiv 13,89 % din numărul total de cereri soluționate.
cereri:
Stabiliri Plăți Pensii
trim. IV
In anul 2017, timpul mediu de soluționare a cererilor de înscriere nouă la pensie a
fost de 33,42 zile.
 reducerea numărului
de cereri soluționate
peste termenul legal;
 reducerea timpului
mediu de soluționare a
cererilor.
Obiectivul nr. 3 Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii și cu reprezentanții mass-media, pentru asigurarea unei imagini obiective a
activității instituției.
Elaborarea de comunicate,
Casa Județeană de
trim. I, trim. In perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost elaborate 53 de informări de presă. Sinformări de presă şi precizări
Pensii Vaslui,
II, trim. III și
a monitorizat mass-media în permanenţă, fiind aduse la cunoştinţa Casei Naţionale
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Nr.
crt.

Activitatea
(pentru realizarea
obiectivului)
şi monitorizarea feed-backului.
Monitorizarea
comportamentului
funcţionarilor în relația cu
beneficiarii, precum și
creșterea calității informaţiilor
furnizate acestora în cadrul
activității de relații cu publicul

Întâlniri periodice cu
reprezentanţii organizaţiilor
patronale, sindicale şi de
pensionari.
Diseminare/difuzare materiale
informative privind
funcţionarea sistemului public
de pensii, noutăţi legislative
etc.

Dezvoltarea sistemului de
comunicare bazat pe mijloace
electronice şi asigurarea
disponibilității tuturor
informaţiilor necesare pe
pagina web a instituţiei.
Implementarea sistemului
informatic de administrare a
proceselor de muncă în
administrația publică prin
sistemul work-flow și
administrarea avansată a
documentelor.

Instituția
responsabilă
(parteneri)
Compartimentul de
Comunicare și relații
publice
Casa Județeană de
Pensii Vaslui,
Compartimentul de
Comunicare și relații
publice

Termen de
realizare

Stadiu implementării

trim. IV

de Pensii Publice București toate materialele publicate şi/sau difuzate de presa
scrisă şi audio vizuală.

trim. I, trim.
II, trim. III și
trim. IV

S-a acordat o atenţie sporită activităţii de comunicare şi de informare a
beneficiarilor serviciilor oferite de C.J.P Vaslui astfel încât aceasta să fie
agreabilă, decentă, profesională; de asemenea s-a acţionat în direcţia reducerii
efortului şi timpului afectat de contribuabil rezolvarii problemelor precum şi a
stress-ului acestuia.
Funcţionarii C.J.P. Vaslui însărcinaţi cu activitatea de relaţionare cu publicul
depun eforturi semnificative în direcţia ridicării nivelului de cunoaştere a
cetăţenilor atât în ceea ce priveşte drepturile pe care le au cât şi cu privire la
obligaţiile ce le revin.
Casa Judeţeană de Pensii Vaslui a iniţiat o serie de acţiuni de informare a
cetăţenilor, pensionarilor, asiguraţilor sistemului public de pensii, cu privire la
modificările legislative în domeniul pensiilor publice.
În anul 2017 s-au desfăşurat periodic întâlniri cu pensionarii din municipiul Huşi,
oraşul Negreşti şi localităţile limitrofe.
Se organizează întâlniri de lucru cu participarea tuturor angajaţilor sau, pe
compartimente de specialitate, pentru dezbaterea noilor acte normative, a
îndrumărilor primite de la C.N.P.P București, pentru stabilirea unor proceduri de
lucru sau pentru analizarea rezultatelor activităţilor desfăşurate într-un anumit
interval sau a celor generate de punerea în aplicare a unei anumite dispoziţii
legale în vederea gestionării operative şi eficiente a legislaţiei din domeniu şi a
documentelor specifice
Actualizarea portalului de informare şi comunicare www.pensiivs.ro prin
publicarea permanentă a informaţiilor de interes general reprezintă o preocupare
importantă a instituţiei noastre; se întreprind acţiuni astfel încât întregul volum
de informaţii prezentat pe site să fie permanent actualizat.

Casa Județeană de
Pensii Vaslui,
Compartimentul de
Comunicare și relații
publice
Casa Județeană de
Pensii Vaslui,
Compartimentul de
Comunicare și relații
publice

trim. I, trim.
II, trim. III și
trim. IV

Casa Județeană de
Pensii Vaslui,
Compartimentul de
Comunicare și relații
publice

trim. I, trim.
II, trim. III și
trim. IV

trim. I, trim.
II, trim. III și
trim. IV

Casa Județeană de
trim. I, trim. Proiect C.N.P.P București.
Pensii Vaslui,
II, trim. III și
Compartimentul de
trim. IV
Comunicare și relații
publice,
Compartimentul de
Informatică evidență
contribuabili
Obiectivul nr. 4 Informarea, în domeniul propriu de competenţă, a persoanelor interesate cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin, în aplicarea
regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială.
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Activitatea
Instituția
Stadiu implementării
Termen de
(pentru realizarea
responsabilă
realizare
obiectivului)
(parteneri)
Actualizarea şi diseminarea
Casa Județeană de
trim. I, trim. Consilierea, îndrumarea, informarea solicitanţilor din categoria lucrătorilor
informaţiilor referitoare la
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
migranţi, în aplicarea legislaţiei în domeniul coordonării sistemelor de securitate
legislaţia europeană în
Stabiliri Plăți Pensii
trim. IV
social, se realizează zilnic, la cerere, atât la nivelul Compartimentului Pensii
domeniul coordonării
Internaţionale cât şi prin audienţele acordate de directorul executiv adjunct;
sistemelor de securitate socială
și a acordurilor bilaterale de
securitate socială.
Obiectivul nr . 5 Dezvoltarea unui sistem eficient și transparent de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale.
Eficientizarea activităţii de
Casa Județeană de
trim. I, trim. În perioada ianuarie – decembrie 2017 au fost înregistrate 21 accidente de
acordare a prestaţiilor pentru
Pensii Vaslui,
II, trim. III și
muncă, dintre care 12 cu incapacitate temporară de muncă, 5 cazuri cu
accidente de muncă şi boli
Compartiment AMBP
trim. IV
invaliditate și 4 cazuri de deces; cheltuielile totale efectuate cu accidente de
profesionale.
muncă în 2017 au fost de 63.292,83 lei.
În perioada 01.01.2017 -31.12.2017 au fost înregistrate 3 cazuri de BP.
Creșterea calităţii serviciilor
Casa Județeană de
trim. I, trim. În 2017 prin intermediul Compartimentului de accidente de muncă şi boli
de prevenire acordate
Pensii Vaslui,
II, trim. III și
profesionale, s-au efectuat vizite pentru informarea angajatorilor asupra
angajatorilor, cu
Compartiment AMBP
trim. IV
funcţionării sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
preponderenţă IMM-urilor.
şi s-au derulat activităţi de prevenire la un număr de angajatori 24 angajatori, au
Diseminarea informaţiilor
fost întocmite 72 Tablouri de prevenire pe post de lucru şi au fost propuse un
privind sistemul de asigurare la
număr de 2807 măsuri de prevenire şi de securitate.
accidente de muncă şi boli
profesionale.
Eficientizarea activităţii
Casa Județeană de
trim. I, trim. In anul 2017 au fost organizate patru întâlniri de informare a angajatorilor la care
privind lucrătorii migranţi
Pensii Vaslui,
II, trim. III și
au participat 20 angajatori din judeţ.
beneficiari ai sistemului de
Compartiment AMBP
trim. IV
asigurare la accidente de
muncă şi boli profesionale.
Obiectivul nr 6 Eficientizarea activității de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.
Aplicarea cu rigurozitate a
Casa Județeană de
trim. I, trim. In cadrul activităţii de expertizare medicală au fost aplicate cu rigurozitate
normelor procedurale si
Pensii Vaslui,
II, trim. III și
criteriile medicale pentru stabilirea gradului de invaliditate.
criteriilor medicale pentru
Compartimentul de
trim. IV
Astfel, în perioada 01.01.2017-31.12.2017 au fost emise 1142 decizii medicale noi
stabilirea gradului de
Expertiză medicală
de încadrare în grad de invaliditate.
invaliditate.
Analizând datele referitoare la numărul de pensionari se constată o scădere a
numărului de beneficiari de pensii de invaliditate. Astfel, faţă de aceeaşi perioadă
a anului 2016 numărul pensionarilor de invaliditate este mai mare cu 111
pensionari.
Cauze posibile ale scăderii numărului de beneficiari de pensii de invaliditate;
-trecerea – din oficiu- de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de
vârstă;
-modificarea criteriilor de încadrare în grad de invaliditate;
Obiectivul nr 7. Eficientizarea activităţii sistemului public de pensii prin îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii acestui sistem, reducerea costurilor
Nr.
crt.
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Activitatea
(pentru realizarea
obiectivului)
aferente furnizării serviciilor publice.
Îmbunătățirea continuă a
sistemului informatic integrat
care asigură furnizarea de
servicii publice electronice
beneficiarilor sistemului public
de pensii.
Nr.
crt.

Instituția
responsabilă
(parteneri)

Termen de
realizare

Stadiu implementării

Casa Județeană de
trim. I, trim. Aplicaţia informatică E.P.BAS este finalizată pentru soluționarea înscrierilor noi la
Pensii Vaslui,
II, trim. III și
pensie şi parţial implementată pentru soluționarea cererilor de recalculare.
Compartimentul de
trim. IV
Comunicare și relații
publice,
Compartimentul de
Informatică evidență
contribuabili
Obiectivul nr 8. Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Teritorială de Pensii.
Implementarea unei soluții
Casa Județeană de
trim. I, trim. In instituțiile din sistemul C.N.P.P este utilizat sistemul informatic DOMINO, de
informatice pentru
Pensii Vaslui,
II, trim. III și
management al documentelor.
managementul documentelor.
Compartimentul de
trim. IV
Sistemul DOMINO a fost realizat prin implementarea proiectului ”Îmbunătățirea
Comunicare și relații
gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale
publice,
subordonate” finalizat la data de 07.04.2015.
Compartimentul de
Informatică evidență
contribuabili
Obiectivul nr 9. Asigurarea infrastructurii de comunicații și securitatea bazelor de date.
Auditarea rețelei CTP.
Casa Județeană de
trim. I, trim. Casa Județeană de Pensii Vaslui are în dotare un număr de 6 servere, 65 stații de
Pensii Vaslui,
II, trim. III și
lucru, 20 imprimante, 1 copiator, 4 UPS, 2 scanere și 4 multifuncționale.
Compartimentul de
trim. IV
Informatică evidență
contribuabili
Adoptarea unui Regulament
Casa Județeană de
trim. I, trim.
General de Securitate.
Pensii Vaslui,
II, trim. III și
Compartimentul de
trim. IV
Informatică evidență
contribuabili
Obiectivul nr. 10 Reducerea numărului de contestații formulate împotriva deciziilor de pensii şi ale drepturilor prevăzute de legi speciale.
Îmbunătăţirea activităţii de
Casa Județeană de
trim. I, trim. Lunar, prin alegerea unui eşantion din deciziile emise, se verifică corectitudinea şi
verificare a deciziilor emise
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
legalitatea deciziilor emise . În cazul cererilor de recalculare, se verifică toate
pentru reducerea numărului de Stabiliri Plăți Pensii
trim. IV
drepturile acordate de la stabilirea iniţială a acestora .
erori.
In perioada ianuarie - decembrie 2017 s-au verificat 365 de decizii de pensie si nu
s-au depistat cazuri de stabilire a prejudiciilor.
Acordarea de audiențe, în
Casa Județeană de
trim. I, trim. În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 s-au înscris în audienţă un număr de 1563 de
vederea clarificării unor
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
persoane. Problemele semnalate de cetăţeni constituie o prioritate pentru
aspecte rezultate din
Stabiliri Plăți Pensii
trim. IV
conducerea Casei Judeţene de Pensii Vaslui. Astfel, orice informare primită din
neînțelegerea modului de
partea contribuabililor este tratată cu maximă responsabilitate şi se fac eforturi
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Nr.
crt.

Activitatea
(pentru realizarea
obiectivului)
calcul .

Instituția
responsabilă
(parteneri)

Termen de
realizare

Stadiu implementării

atât pentru identificarea sursei generatoare de nemulţumiri cât şi pentru
înlăturarea sau diminuarea acestora.
Obiectivul nr. 11 Clarificarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de soluţionare a problematicii specifice, la nivelul CNPP și CTP.
Sesizarea in timp util a tuturor
Casa Județeană de
trim. I, trim. Se intocmesc şi transmit Casei Naţionale de Pensii Publice adrese prin care se
aspectelor care necesită
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
solicită clarificări sau puncte de vedere cu privire la situaţiile noi apărute pentru
clarificare unitară.
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
care există divergenţe de opinii în rezolvarea acestora sau dacă legislaţia este
Direcția Economică,
interpretabilă.
evidență
Toate modificările legislative, precum şi notele transmise de direcţiile de
contribuabili,
specialitate din cadrul C.N.P.P se comunică în cel mai scurt timp
Compartiment Juridic
compartimentelor din cadrul Direcţiei Stabiliri Plăţi Prestaţii şi Casei Locale
Bârlad. Toţi funcţionarii publici implicaţi iau la cunoştinţă prin semnătură fiecare
modificare în vederea aplicării unitare a noilor prevederi legale.
Obiectivul nr. 12 Modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Participare activă prin
Casa Județeană de
trim. I, trim. La solicitarea C.N.P.P, sau ori de câte ori intervine o modificare legislativă, C.J.P
transmiterea CNPP de
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
Vaslui intervine prin formularea de adrese în vederea clarificării diferitelor
propuneri de modificare ale
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
aspecte.
prevederilor Legii nr.
Direcția Economică,
263/2010.
evidență
contribuabili,
Compartiment Juridic
Obiectivul nr. 13 Modificarea HG nr. 257/2011 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice
Participare activă prin
Casa Județeană de
trim. I, trim. Propuneri de modificare a Normelor de aplicare a Legii nr. 263/2010, în vederea
transmiterea CNPP de
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
armonizării actelor normative si soluționării unor aspecte apărute în procesul de
propuneri de modificare ale
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
aplicare a legii. se fac numai la solicitarea C.N.P.P.
Normelor de aplicare a Legii
Direcția Economică,
nr. 263/2010.
evidență
contribuabili,
Compartiment Juridic
Obiectivul nr. 14. Implementarea, în domeniul propriu de competenţă, a regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr.
883/2004, 987/2009, 1408/71, 574/72 și a acordurilor bilaterale de securitate socială la nivel CTP.
Acordarea drepturilor de
Casa Județeană de
trim. I, trim. Număr dosare comunitare, existente la 31.12.2017 în evidențele C.J.P Vaslui:1200,
asigurări sociale lucrătorilor
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
din care
migranți.
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
Pensii de batrânețe: 544
Compartiment Pensii
Pensii de invaliditate: 194
Internaționale
Pensii de urmaș: 55
Atestate cariere de asigurat: 407
Nr. dosare comunitare soluționate în 2017:99
Nr. de solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din România prelucrate:
66;
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Nr.
crt.

Activitatea
(pentru realizarea
obiectivului)

Instituția
responsabilă
(parteneri)

Termen de
realizare

Stadiu implementării

Nr. de solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din străinătate
prelucrate în 2017: 26.
Obiectivul nr. 16. Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea existenţei în plată, în paralel, a mai multor dosare de pensii,
identificarea plăţilor necuvenite de pensii anticipate, anticipate parţial, de invaliditate sau de urmaş, plăţi nelegale de asigurări sociale sau introducerea
eronată a CNP)
Suprapuneri ale bazelor de
Casa Județeană de
trim. I, trim. Sunt monitorizate permanent datele din bazele centrale de asiguraţi cu cele de
date proprii, precum şi cu cele
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
pensionari, eliminându-se neconcordanţele ori de câte ori apar situaţii de cnp-uri
ale autorităţilor competente
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
eronate,duble etc.
pentru evidenţa populaţiei, în
Direcția Economică,
vederea identificării unor
evidență
astfel de cazuri, procedând la
contribuabili,
corectarea datelor, la
Compartiment
constatarea debitelor şi la
Informatică, evidență
recuperarea sumelor încasate
contribuabili
necuvenit.
Raportarea lunară a situațiilor
Casa Județeană de
trim. I, trim. Lunar, atât prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către
identificate și a sumelor
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
C.N.P.P București cât şi la solicitarea C.N.P.P București se transmit situaţii cu
recuperate la DIESC/CNPP.
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
cazurile identificate şi sumele recuperate.
Direcția Economică,
evidență
contribuabili,
Compartiment
Informatică, evidență
contribuabili
Obiectivul nr. 17. Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declarațiilor nominale de către angajatori (posibile erori,
posibilitatea ca o persoană să fie declarată de doi angajatori sau entități asimilate angajatorului ca fiind în două stări care sunt incompatibile ex. șomaj cu
venituri de natură salarială).
Suprapuneri ale bazelor de
Casa Județeană de
trim. I, trim. Lunar, prin aplicarea Ordinului 27/2010, precum şi prin acţiuni proprii de
date proprii, precum şi cu cele
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
verificare a bazelor de date, sunt identificate şi corectate cazurile depistate ca
ale autorităţilor competente
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
eronate, procedându-se, după caz, la constatarea debitelor şi recuperarea sumelor
pentru evidenţa populaţiei, în
Direcția Economică,
încasate necuvenit.
vederea identificării unor
evidență
astfel de cazuri, procedând la
contribuabili,
măsurile necesare corectării
Compartiment
acestor situații.
Informatică, evidență
contribuabili
Raportarea lunară a situațiilor
Casa Județeană de
trim. I, trim. Lunar, atât prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către CNPP
identificate și corectate la
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
cât şi la solicitarea C.N.P.P București se transmit situaţii cu cazurile identificate şi
DIESC/CNPP.
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
sumele recuperate.
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Instituția
Stadiu implementării
Termen de
responsabilă
realizare
(parteneri)
Direcția Economică,
evidență
contribuabili,
Compartiment
Informatică, evidență
contribuabili
Obiectivul nr. 18. Verificarea/soluționarea posibilelor erori identificate și transmise de către DDP/CNPP.
Raportarea lunară a situațiilor
Casa Județeană de
trim. I, trim. Lunar, atât prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către
identificate și după caz,
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
C.N.P.P București cât şi la solicitarea C.N.P.P București se transmit situaţii cu
corectate.
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
cazurile identificate şi sumele recuperate.
Direcția Economică,
evidență
contribuabili,
Compartiment
Informatică, evidență
contribuabili
Obiectivul nr. 19. Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, la nivelul C.J.P. Vaslui.
Actualizarea operațiunilor
Casa Județeană de
trim. I, trim. La nivelul Casei Judeţene de Pensii Vaslui au fost identificate 222 de activităţi
specifice sistemului de control
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
procedurabile şi au fost elaborate toate procedurile operaţionale.
managerial (proceduri, riscuri,
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
De asemenea, au fost identificate şi înregistrate în Registrul riscurilor un număr
etc.).
Direcția Economică,
de 939 riscuri.
evidență contribuabili
Nr.
crt.

Activitatea
(pentru realizarea
obiectivului)

Obiectivul nr. 20. Asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului public de pensii și al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli
profesionale.
Dimensionarea corectă a
Casa Județeană de
trim. I, trim. Se întocmeşte necesarul de credite lunar, pe fiecare capitol bugetar, la data de 15
necesarului lunar de fonduri
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
ale fiecărei luni pentru luna următoare. Estimarea se face după plăţile lunii
solicitat la CNPP pentru plata
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
anterioare ajustate cu modificările care intervin în luna curentă, pe baza
tuturor prestațiilor suportate
Direcția Economică,
necesarului întocmit de compartimentele implicate.
din BASS si BS.
evidență contribuabili
Evaluarea permanentă a
Casa Județeană de
trim. I, trim. Se efectueaza zilnic evaluarea soldului pe fiecare capitol bugetar, in functie de
soldului în vederea
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
platile facute si de datele furnizate de celelalte compartimente ale institutiei.
disponibilizării/ suplimentării
Economică, evidență
trim. IV
fondurilor către/ de către
contribuabili
CNPP.
Obiectivul nr.21 Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul CTP, prin promovarea acțiunilor în instanțele de judecată.
Transmiterea cu celeritate a
Casa Județeană de
trim. I, trim. In 2017 nu au existat titluri executorii care să consemneze obligații de plată ale
titlurilor executorii către
Pensii Vaslui,
II, trim. III și
instituției noastre către terțe persoane fizice sau juridic.
serviciile specializate din
Compartiment Juridic
trim. IV
cadrul CTP, astfel încât, să se
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Activitatea
Instituția
Stadiu implementării
Termen de
(pentru realizarea
responsabilă
realizare
obiectivului)
(parteneri)
prevină cazurile în care
instituția este executată silit.
Obiectivul nr. 22 Optimizarea cheltuieliloR
Scăderea debitelor rezultate
Casa Județeană de
trim. I, trim. Lunar, sunt analizate fisele analitice ale debitorilor, se identifică debitele fără
din plăţi necuvenite
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
mişcare și se înaintează Compartimentului Juridic în vederea executării silite.
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
Direcția Economică,
evidență contribuabili
Creşterea numărului de
Casa Județeană de
trim. I, trim. Având în vederea promovarea modalităţii de plată prin cont, atât prin acordarea
persoane care primesc prestaţii Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
de relaţii la ghişeele C.J.P Vaslui cât şi prin materialele promoţionale puse la
prin cont bancar
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
dispoziţia instituţiei noastre de către băncile cu care s-au încheiat convenţii în
Direcția Economică,
acest sens numărul persoanelor care primesc plata prin cont bancar a crescut în
evidență contribuabili
2017 de la 34201 persoane la 4628 persoane.
Obiectivul nr. 23 Atragerea în sistem de noi asiguraţi pe baza contractelor de asigurare.
Organizarea de acţiuni de
Casa Județeană de
trim. I, trim. In evidenţele Casei Judeţene de Pensii Vaslui, la data de 31.12.2017 figurează un
promovare/mediatizare a
Pensii Vaslui, Direcția
II, trim. III și
număr de 965 asiguraţi pe bază de contract de asigurare.
beneficiilor asigurării
Stabiliri Plăți Pensii,
trim. IV
In 2017 au fost încheiate 574 contracte de asigurare și au fost reziliate 618
facultative, prin toate canalele Direcția Economică,
contracte.
de comunicare.
evidență
Casa Judeţeană de Pensii Vaslui popularizează avantajele asigurării facultative pe
contribuabili.
bază de contract de asigurare folosind toate canalele de comunicare (site-ul C.J.P
Vaslui, mass-media locale, afişajul la sediul C.J.P sau întâlnirile cu asiguraţii din
judeţ)
Nr.
crt.

Isabel BOGDAN
DIRECTOR EXECUTIV
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Compartiment Juridic,
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