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CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII GALAȚI 
 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE ÎN SEMESTRUL I 2021 
 
 
 
 Casa Județeană de Pensii Galați este organizată și funcționează ca serviciu public 
descentralizat, în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, fiind investită cu 
personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu completările și modificările ulterioare privind statutul propriu al CNPP, 
a deciziilor consiliului de administrație și a regulamentelor și a normelor CNPP.  

CJP Galați asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislației din domeniul pensiilor 
și asigurărilor sociale de stat. 

 
 

OBIECTIVE GENERALE 
 

1. Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi 
imparţial în interesul cetăţenilor prin: îmbunătăţirea performanţelor activităţii, creșterea 
calității serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii, îmbunătăţirea 
sistemului de comunicare cu beneficiarii și cu reprezentanții mass-media, dezvoltarea  
unui sistem eficient și transparent de asigurare la accidente de muncă şi boli 
profesionale, eficientizarea colaborarii cu institutiile corespondente din alte state, 
eficientizarea activității de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.  
  
 2. Simplificare operațională prin : exploatarea sistemului informatic integrat,  în 
vederea furnizării unor servicii publice electronice  de calitate asiguraţilor din sistemul 
public de pensii, reducerea numărului de contestații formulate împotriva deciziilor de 
pensii  şi ale drepturilor prevăzute de legi speciale. 
 
 3. Implementarea si imbunătăţirea cadrului legal prin : aplicarea unitară a 
legislaţiei specifice, 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 care 
România este parte, implementarea Regulamentului european nr. 679/2016 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
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privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 94/46/CE                
(Regulamentul general privind protectia datelor). 
 
 4. Prevenirea riscurilor şi cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire şi 
plată a pensiilor prin: 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), 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), implementarea și dezvoltarea sistemului de control 
intern managerial, la nivelul CTP. 
 
 5. Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului public de pensii și 
sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale prin : reducerea 
cheltuielilor bugetare cu transmiterea şi plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurari 
sociale, asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului public de pensii și al 
sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, optimizarea 
cheltuielilor, atragerea în sistem de noi asiguraţi pe baza contractelor de asigurare. 
 

 

Activitatea compatimentelor funcționale din cadrul instituției s-a concretizat prin 
realizarea următoarelor activități și indicatori: 

 
 
PENSII DE ASIGURĂRI SOCIALE 
 

Categoria de 
pensionari 

 

TOTAL SISTEM 
 
 

Asigurari Sociale  
de Stat 

 

Agricultori  
 
  

Numar 
pensionari 

 

Pensia 
medie  
luna 

curentă 
(lei) 

Număr 
pensionari 

Pensia 
medie 
neta 

Numar 
pensionari 

Pensia 
medie 
neta 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1.ASIGURARI SOCIALE  136.059 1.668 128.034 1.733 8.025 632 

1.1 Limita de varsta 111.863 1.848 104.564 1.930 7.299 665 

> stagiu complet 89.233 1.966 85.459 2.020 3.774 
759 

 

> stagiu incomplet 22.630 1.380 19.105 1.530 3.525 564 

1.2 Pensie anticipata  231 2.114 231 2.114 - - 

1.3 Pensie anticipate 
partiala  

1.584 1.459 1.584 1.459 
- - 

1.4 Invaliditate 
7.028 676 7016 677 12 

283 
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> gradul I 1.026 494 1.026 494 - - 

> gradul II 3.691 749 3.679 750 12 283 

> gradul III 2.311 642 2.311 642 - - 

   1.5 Urmași 
15.348 

831 14.634 857 714 306 

  1.6. Ajutor social 5 452 5 452 - - 

 
 
 
INDEMNIZAȚIA SOCIALĂ PENTRU PENSIONARI 
 

An Nr. 
beneficiari 

% din nr. 
total de 

pensionari 

Pensionari 
de stat 

Indemnizație 
socială 

medie stat 

Pensionari 
agricultori 

Indemnizație 
socială 

medie agric. 

Realizat 
cumulat la 
30.06.2021  

 
26.642 

 
19,55% 

 
21.844 

 
301 

 
4.798 

 
169 

 
 
 
PLĂȚI PRESTAȚII 

Activitate 
 

Realizat cumulat la 
30.06.2021 

 

Număr total comunicări la plată, din 
care: 

decizii 6.990 

alte comunicări 6.925 

Ajutoare de deces Număr total cazuri de decese acordate 3.248 

Total sumă achitată cu titlu de ajutor de 
deces 

17.314.055 

 
 
INDEMNIZAȚII PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE 

Număr beneficiari de legi speciale 
 

Realizat cumulat la 
30.06.2021 

Legea 49/1999 – IOVR 12 

Legea 341/2004 – a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care 
au contribuit la Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 

91 

D.L. 118/1990 - persoanele persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată la 06.03.1945 

558 

Legea 44/1994 - veteranii şi văduvele de război 1.030 

Legea 189/2000 - persoanele persecutate din motive etnice în 
perioada 06.09.1940-06.03.1945 

1.482 

Legea 309/2002 - persoane care au efectuat stagiul militar in cadrul 
DGSM 5.083 

1.979 

Legea 578/2004- ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor 3.013 

Legea 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru membrii 
uniunilor de creatori 

209 

Legea nr. 109/2005–artisti sau executanti liber-profesionisti 17 

TOTAL 8.391 
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STABILIRI PRESTAȚII 

Categorie Cereri înregistrate 
în perioada 01.01.-

30.06.2021 

Cereri soluționate în 
perioada 01.01.-

30.06.2021 

Grad de soluționare 
% 

Înscrieri noi pensii 3.072 2.772 90% 

Recalculări/modificări 6.308 5.090 80% 

Total 9.380 7.862 83% 

 
 
BILETE DE TRATAMENT 
 
Situația privind biletele rapartizate in perioada 01.01.-30.06.2021 

 

Trimestrul  Realizat cumulat 01.01.-30.06.2021 

Total bilete Din care cu regim gratuit 

I 71 6 

II 954 74 

Total 1.025 80 

 
 
EVIDENȚĂ ASIGURAȚI 

Activitate Realizat cumulat la 
01.01.-30.06.2021 

Declaraţii nominale depuse de angajatori si preluate in sistem informatic 54.704 

Contracte de asigurare socială active aflate in evidenta CJP 943 

Contracte încheiate în baza OUG nr.163/2020 370 

 
 
BIROUL RESURSE UMANE, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

Categorie Petiții înregistrate în 
perioada 01.01.-30.06.2021 

Petiții soluționate în perioada 
01.01.-30.06.2021 

Petiții directe 1.017 978 

Petiții electronice 431 431 

Petiții alte instituții 57 57 

Petiții indirecte 31 31 

Petiții Legea 544/2001 1 1 

TOTAL 1.537 1.498 

 
ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 

Tipuri de risc Realizat cumulat 01.01.-
30.06.2021 

Accidente cu incapacitate ITM 28 

Accidente cu deces 5 

Accidente soldate cu invaliditate 0 

Boli profesionale 0 
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EXPERTIZĂ MEDICALĂ 
 

Compartimentul de expertiză medicală din cadrul CJP Galaţi are în structură 3 cabinete 
medicale asupra capacităţii de muncă, din care 2 cabinete pentru municipiul Galaţi şi 
localităţile arondate şi 1 cabinet pentru municipiul Tecuci şi localităţile arondate.  
 

 

 

În activitatea de zi cu zi instituția noastră se confruntă cu numeroase dificultăți datorate 
lipsei de personal și volumului mare de muncă, rezultata din  modificările legislative 
privind sistemul de pensii publice: 

- Ordinul nr. 487/31.01.2021 care completează Legea nr. 127/2019 privind 
efectuarea operațiunilor de evaluare a  pensiilor din sistemul public stabilite 
până la data de 1 septembrie 2023; 

- Legea nr. 207/18.09.2020 pentru modificarea alin. (5), art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără 
penalizarea prevăzută la alin (4) pentru persoanele care au locuit cel puțin 
30 ani în zonele afectate de poluare; 

- Legea nr. 188/21.08.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
263/2010 privind recalcularea drepturilor de pensie pensie aferente 
persoanelor care au desfășurat activități încadrate în grupa I de muncă 
anterior datei de 01.04.2001 - sectorul construcții navale;  

- Legea nr. 232/05.11.2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege 
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

Nr. 
crt 

Indicatori specifici de activitate 
expertizei medicale Realizat cumulat 

01.01.-30.06.2021 

1 
  
  
  
  

persoane expertizate cazuri noi din care: 335 

> gradul   I  invaliditate 40 

> gradul  II  invaliditate 168 

> gradul III  invaliditate 111 

> respinşi 16 

2 
  
  
  
  

persoane revizuite total, din care: 2.011 

       înainte de revizuire: 2.011 

> gradul I invaliditate 183 

> gradul II  invaliditate 1.025 

> gradul III invaliditate 803 

3 
  
  
  

     după revizuire nr. total : 2.011 

> gradul I invaliditate 207 

> gradul II  invaliditate 
1.008 

> gradul III invaliditate 785 

4. > depensionati 11 

mailto:galati@gmail.com


Compartiment Audit Public Intern 

Str. Științei nr. 97, Galați 

Tel : +4 0236 416585 Fax : 0236 470177 

cjp galati@gmail.com 

www.cjpgalati.ro 

 

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie, precum și 
celor deporate în străinătate ori constituite în prizonieri; 

- Legea nr. 154/04.06.2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernuluinr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. 

 Aceste acte legislative succesive, care au modificat și/sau completat Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice au reprezentat și prezintă 
provocări majore din punct de vedere al proiectării, testării și instalării de noi 
versiuni ale aplicațiilor de stabilire și plată a pensiilor şi au un impact asupra  
sistemului unitar de pensii publice cu o frecvență care nu  poate fi prevăzută, 
generand în unele cazuri, întarzieri în emiterea unor decizii de recalculare. 

 Lipsa resurselor financiare pentru achiziţionarea unor echipamente hardware noi, 
de ultima generaţie şi completarea acestora cu aplicaţii informatice actualizate 
conform modificărilor legislative, necesare pentru dotarea instituției în vederea 
bunei desfășurări a activităților curente pentru implementarea obiectivelor 
entităţii; 

 
Pentru îmbunătățirea activității instituției este necesară suplimentarea numărului de 
posturi, achiziționarea de echipamente hardware noi, de ultimă generație, dotate cu 
aplicații informatice necesare entității în vederea atingerii obiectivelor specifice. 
 
 
 
 

Cu deosebită considerație, 
 
 
Ana-Denis ARAMĂ, 
Director executiv 
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