
                                                                                                                              
  Nesecret 

 

                         
Birou Resurse Umane, Comunicare si Relatii Publice 
Str. Științei, nr. 97, Galați   
Tel.: +4 0236 310192;  Fax: +4 0236 470177 
pensiigalati@gmail.com 
www.cnpp.ro / www.cjpgalati.ro 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. 
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit 
acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

 

                                                     

RAPORT DE ACTIVITATE 

IANUARIE-SEPTEMBRIE 2022 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII GALAŢI 

 

 

http://www.cnpp.ro/
http://www.cjpgalati.ro/


 Casa Națională de Pensii Publice  

Casa Județeană de Pensii Galați  

 

Birou Resurse Umane, Comunicare si Relatii Publice 
Str. Științei, nr. 97, Galați   
Tel.: +4 0236 310192;  Fax: +4 0236 470177 
pensiigalati@gmail.com 
www.cnpp.ro / www.cjpgalati.ro 
________________________________________________________________________________________________________________________________  
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. 
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit 
acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
 
 

Ministerul Muncii 

și Solidarităţii Sociale 

Casa Judeţeană de Pensii Galaţi este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, în 

subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza 

prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi modificările 

ulterioare, privind statutul propriu al C.N.P.P., a deciziilor consiliului de administraţie şi a 

regulamentelor şi a normelor C.N.P.P. 

Casa Judeţeană de Pensii Galaţi asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor 

şi asigurărilor sociale de stat, a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi prestaţiilor 

internaţionale. 

Activitatea instituţiei are ca obiectiv general asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, 

transparent, eficient şi impartial, în interesul cetăţeanului. 

Casa Judeţeană de Pensii Galaţi are ca atribuţii principale: 

> asigură evidenţa la nivel teritorial a contribuabililor la sistemul public de pensii; furnizează 

C.N.P.P. informaţiile necesare gestionării acestora la nivel naţional; 

> încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii; 

> stabileşte cuantumul drepturilor de asigurări sociale efectuează plata acestora, potrivit legii; 

> reţine şi virează şi alte tipuri de contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

> asigură îndrumarea şi controlul activităţii caselor locale de pensii; 

> ia măsuri, în conditiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului 

sistemului public de pensii încredinţat, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia; 

> stabileşte şi plăteşte indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la 

bugetul de stat, în condiţiile legii; 

> emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit, urmăreşte recuperarea 

acestora, în condiţiile legii; 

> coordonează şi controlează din punct de vedere administrativ activitatea de expertiză medicală şi 

recuperare a capacităţii de muncă; 

> asigură execuţia bugetară în plan teritorial şi organizează contabilitatea acesteia; 

> îndeplineşte obligaţiile care îi revin în aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale de 

asigurări sociale la care România este parte, precum şi a reglementărilor comunitare în domeniul 

propriu de competenţă şi asigură plata în străinătate a prestaţiilor în bani, potrivit prevederilor 

legale în vigoare; 

> distribuie persoanelor îndreptăţite biletele de tratament balnear şi de odihnă, în limita locurilor 

repartizate; 

> asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte, ca urmare a 

aplicării dispozitiilor legale specifice domeniului propriu de activitate, ori în litigiile în care parte 

este C.N.P.P., pe baza împuternicirii primite din partea preşedintelui C.N.P.P.; 

> asigură întocmirea documentaţiei necesare în ceea ce priveşte reprezentarea în faţa instanţelor 

judecatoreşti; 

> asigură comunicarea cu asiguraţii, contribuabilii şi beneficiarii sistemului public de pensii şi ai 
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sistemului de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale, inclusiv cu persoanele care 

fac obiectul instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte, al 

legilor cu caracter reparatoriu, cu reprezentanţii altor autoritaţi sau instituţii, precum şi cu 

reprezentanţii mass-media; 

> îndeplineşte orice alte atributii prevăzute de lege, de Statutul C.N.P.P., aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 118/2012, modificată şi completată ulterioar, ori stabilită de preşedintele 

C.N.P.P., potrivit legii. 

Cadrul legislativ în baza căruia funcţionează instituţia 

Principalele acte normative care formează cadrul juridic necesar desfăşurării activităţii sunt : 

 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

 H.G. nr.118/2012 privind aprobarea statutului C.N.P.P., a deciziilor consiliului de 

administraţie şi a regulamentelor şi a normelor C.N.P.P.; 

 H.G.nr.257/2011 - Normele de aplicarea a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice; 

 Legea nr.189/2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea 

Decretului Lege nr.118/1990; 

 Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi aprobarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-

1961; 

 Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii; 

 Legea nr.346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu 

completările şi modificările ulterioare. 

Conducerea instituţiei este asigurată de către directorul executiv, exercitarea acestei prerogative 

făcându-se prin intermediul celor doi directori executivi adjuncţi coordonatori ai direcţiilor de 

specialitate, al compartimentelor funcţionale direct subordonate directorului executiv şi al Casei Locale 

de Pensii Tecuci. 

     Compartimentele funcţionale subordonate directorului executiv: 

 Biroul Resurse Umane, Comunicare şi Relaţii Publice 

 Compartimentul expertiză medicală 

 Compartimentul informatică 
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Ministerul Muncii 

și Solidarităţii Sociale 

 Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale 

 

 Direcţia Economică Evidenţă Contribuabili are în subordine: 

 Serviciul Financiar Contabilitate 

 Compartimentul Gestiune Bilete de Tratament 

 Biroul Evidenţă Contribuabili 

 Compartimentul Arhivă 

 Compartimentul Achiziţii Publice 

 

Directia Stabiliri si Plăţi Prestaţii are în subordine: 

* Serviciul Stabiliri Prestaţii 

• Biroul Pensii Internaţionale 

• Serviciul Plăţi Prestaţii 

                   

Casa Judeţeană de Pensii Galaţi are în subordine Casa Locală de Pensii Tecuci, care este subordonată 

ierarhic directorului executiv. 

    Date relevante privind managementul resurselor umane la 30.09.2022: 

Casa Judeţeană de Pensii Galaţi are prevăzut ïn organigramă şi în statul de funcţii, un număr de 86 

posturi, din care: 

- conducere: 10 posturi-funcţionari publici 

- execuţie: 76 posturi (68 funcţionari publici+8 contractual) 

- posturi ocupate : 86 

- posturi vacante: 0 

- posturi temporar vacante:0 

 

I.1.ACTIVITATEA DE COMUNICARE 

Activitatea de comunicare este structurată în doua direcţii principale: relaţiile publice (mass media, 

instituţiile şi autoritătile publice, agenti economici) şi relaţiile cu publicul beneficiar al serviciilor 

oferite de Casa Judeţeană de Pensii Galaţi. 

Principalul obiectiv al serviciului de comunicare, relaţii publice si resurse umane a fost reprezentat 

de desfăşurarea în condiţii de maximă eficienţă şi operativitate a activităţii de relaţii publice la 

nivelul Casei Judetene de Pensii Galaţi. 

Liberul acces la informaţia de interes public a fost asigurat cu respectarea prevederilor Legii 544/2001 

privind liberul acces la informaţii de interes public, precum şi ale HG nr.123/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. 

În perioada 01.01.2022-30.09.2022, la nivelul instituţiei au fost înregistrate un număr de 3 cereri 
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formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. 

Au fost postate pe pagina web a instituţiei comunicate privind modificările intervenite în legislaţia din 

domeniul pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale. 

Referitor la informaţiile de interes public comunicate din oficiu, acestea au fost puse la dispoziţia 

persoanelor interesate prin punctele de informare (ghişee) la sediul C.J.P. Galaţi, a Casei Locale de 

Pensii Tecuci, precum şi pe pagina de internet a institutiei www.cjpgalati.ro. 

În vederea asigurării accesului liber şi neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public, 

serviciul comunicare, relaţii publice a colaborat cu toate structurile componente ale Casei Judeţene de 

Pensii Galaţi. 

Activitatea de asigurare a audienţelor s-a realizat conform programului de audienţe stabilit la nivelul 

conducerii instituţiei. 

Principalele subiecte ce au fost mediatizate în cursul anului 2022 au fost reprezentate de: 

- Modificări legislative în domeniul pensiilor; 

- Majorarea punctului de pensie; 

- Contractul de asigurare socială. 

Reflectarea în mass-media a activităţii instituţiei:  

 Comunicate presă – 19 

 Apriţii TV - 2 

 Interviuri radio 

În domeniul relatiilor cu publicul, instituţia s-a organizat astfel încât prezenţa solicitanţilor la ghişee să 

fie cât mai scurtă, operativă si eficientă. Sunt organizate ghişee pentru activitatea de realţii cu 

publicul, pe domenii specifice de activitate. 

Programul cu publicul este de luni pana vineri între orele 800 -16.3000, vineri între orele 8 00 - 1300. 

Pentru evitarea deplasării la sediul Casei Judeţene de Pensii Galaţi şi a evitării contactului direct cu 

personalul instituţiei în scopul protejării beneficiarilor sistemului public de pensii care reprezintă 

categorie vulnerabilă, s-a recomandat utilizarea numerelor de telefon, a adreselor de e-mail puse la 

dispoziţie în acest sens. 
 
BIROUL RESURSE UMANE, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

Categorie Petiții înregistrate în 
perioada 01.01.2022-

30.09.2022 

Petiții soluționate în perioada 
01.01.2022-30.09.2022 

Petiții directe 1380 1299 

Petiții electronice 567                    514 

Petiții alte instituții 50 62 
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Ministerul Muncii 

și Solidarităţii Sociale 

Petiții indirecte 16 19 

Petiții Legea 544/2001 3 3 
 

TOTAL  2016 1897 

 

I.2.ACTIVITATE JURIDICĂ 

Obiectul litigiilor in care C.J.P. Galaţi a fost/este parte: 

 contestaţii la deciziile de pensie pentru limită de vârstâ, pensie anticipată, pensie anticipată 

parţială şi pensie de invaliditate gradul I, II sau III cu privire la cuantumul pensiilor rezultate, la 

valorificarea adeverinţelor pentru muncă în condiţii speciale şi deosebite (grupa I şi a II-a de 

muncă), cât şi nevalorificarea de către instituţia noastră a adeverinţelor eliberate de angajatori 

privind unele sporuri acordate foştilor angajaţi, care nu aveau caracter permanent, aşa cum sunt 

cerute de legislaţia în vigoare, precum şi sporurile acordate în acord global unor persoane; 

 contestaţii la deciziile de recalculare a pensiilor de serviciu ale unor categorii de beneficiai ai 

acestora şi anume aviatori, controlori de curte de conturi, personal auxiliar al instanţelor de 

judecată;  

 hotărâri de admitere sau respingere emise în baza Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat, cu modificările ulterioare sau ale Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea 

unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţei Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961; 

În perioada 01.01.2022 – 30.09.2022 au fost susţinute 893 litigii cu persoane fizice. Dintre acestea, 

287 cauze au fost finalizate, în sensul că 287 cauze au fost soluţionate în favoarea Casei Judeţene de 

Pensii Galaţi şi un număr de 51 cauze au fost soluţinate în defavoarea instituţiei. Pe rolul instanţelor 

de judecată se mai află 706 cauze. 

 

Comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 189/2000: 

Legea nr. 189/2000, modificată şi completată, privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea 

şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 06 septembre 1940 până la 06 martie 1945 

din motive etnice are aplicabilitate începând cu anul 2000. Soluţionarea cererilor depuse de către 

solicitant se face prin emiterea de către Comisia de specialitate a Hotârârilor de admitere sau de 

respingere a acestora şi stabilirea drepturilor cuvenite în cazul celor admise. 

Comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002: 

Prevederile Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

http://www.cnpp.ro/
http://www.cjpgalati.ro/


  

  

 
Birou Resurse Umane, Comunicare si Relatii Publice 
Str. Științei, nr. 97, Galați   
Tel.: +4 0236 310192;  Fax: +4 0236 470177 
pensiigalati@gmail.com 
www.cnpp.ro / www.cjpgalati.ro 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. 
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit 
acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
 
 
 

Ministerul Muncii 

și Solidarităţii Sociale 

 

Casa Națională de Pensii Publice  

Casa Județeană de Pensii Galați  

 

 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 sunt 

aplicate prin intermediul unei Comisii desemnate în acest sens. 

 
 

 

 

I.3.RESURSE UMANE 

Nr, 

crt. 
Denumirea (felul, tipul, natura) 2022 

1 Examen de promovare în grad profesional 1 
2 NumĂr de funcŢionari publici care au promovat 

examenul în grad profesional 
        1 

3 Àdeverinte eliberate pentru salariaţii C.J.P. Gl. 243 

4 Cereri de concedii de odihnă, fără plată, învoiri 2583 

5 Certificatele medicale înregistrate 98 

6 Încetări raporturi de serviciu 0 

7 

Modificări ale raportului de serviciu prin transfer la 

cerere la alte instituţii 1 
8 > Suspendări raporturi de serviciu 1 

9 > Decizii emise privind:  

10 > -transferuri interne definitive 1 
11 > -modificari spor vechime 5 
12 > -majorari salarii 84 
13 > -reîncadrări si reluâri de activitate 0 
14 > -suspendari 1 
15 Declaratii de avere şi interese depuse 76 

 Activitatea de Resurse umane mai presupune : 

> întocmirea si verificarea fişelor de pontaj; 

> gestionarea şi evidenţa evaluării anuale a personalului; 

> eiiberarea si evidenta legitimatiilor de serviciu; 

> întocmirea şi gestionarea Dosarelor profesionale ale angajaţilor; 

> întocmirea raportarilor lunare/trimestriale/semestriale/anuale. 

II.1.SERVICIUL STABILIRI PRESTAŢII 

Număr beneficiari de legi speciale 
 

Realizat cumulat  
01.01-30.09.2022 

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

1862 

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

1600 

TOTAL 3.462 
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Ministerul Muncii 

și Solidarităţii Sociale 

Activitatea de stabilire a drepturilor de pensii şi indemnizaţii s-a realizat prin Direcţia Stabiliri 
Prestaţii/Casa Locală de Pensii Tecuci. 

Serviciul stabiliri prestaţii din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi are ca obiectiv principal aplicarea 

prevederilor Legii nr. 263 din 20.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, coroborate cu 

Normele de aplicare a legii aprobate prin H.G. nr. 257 din 28.03.2011, cu modificările şi completările 

ulterioare referitoare la: 

 soluţionarea cererilor de înscrieri noi la pensie pentru următoarele categorii: pensie pentru 

limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială, pensie de invaliditate şi pensie de 

urmaş; 

 soluţionarea cererilor de recalculare ori de revizuire a drepturilor de pensie, în conditiile 

prevăzute de lege: recalculări prin adăugarea de stagii de cotizare realizate după pensionare, 

treceri din oficiu de la pensie de invaliditate, anticipată sau anticipată parţială la pensie pentru 

limita de vârstă, schimbări de grad de invaliditate, modificări număr de urmaş, revizuiri din 

oficiu ale drepturilor de pensie, etc; 

 soluţionarea cererilor de acordarea pensiilor de serviciu, precum şi actualizarea acestora cu 

respectarea actelor normative din domeniu; 

 soluţionarea cererilor de acordarea indemnizaţiilor, ajutoarelor lunare sau a altor drepturi 

prevăzute prin alte reglementării cu caracter special; 

 Identificarea, in colaborare cu serviciul plăţi prestatii din cadrul direcţiei precum şi a celorlalte 

compartimente din cadrul instituţiei, a situaţiilor de incompatibilitate dintre calitatea de 

pensionar şi cea de persoană care realizeză venituri din activităţi profesionale, situaţii prevăzute 

atât prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar public de pensii, cât şi de alte acte 

normative în vigoare (Legea nr. 329/2009, Legea nr. 341/2004, Legea nr. 95/2006, etc.) aşa cum 

au fost modificate şi completate; 

 Ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control încheiate cu ocazia verificărilor 

periodice efectuate atât de către inspectorii din cadrul corpului de control al C.N.P.P./M.M.S.S. 
 
    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  133.132 1.864 126.367 1.927 6.765 697 

http://www.cnpp.ro/
http://www.cjpgalati.ro/


  

  

 
Birou Resurse Umane, Comunicare si Relatii Publice 
Str. Științei, nr. 97, Galați   
Tel.: +4 0236 310192;  Fax: +4 0236 470177 
pensiigalati@gmail.com 
www.cnpp.ro / www.cjpgalati.ro 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. 
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit 
acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
 
 
 

Ministerul Muncii 

și Solidarităţii Sociale 

 

Casa Națională de Pensii Publice  

Casa Județeană de Pensii Galați  

 

 

1.1 Limita de 
varsta 109.745 2.063 103.565 2.143 6.180 730 

> stagiu complet 88.982 2.183 85.767 2.234 3.215 836 

> stagiu 
incomplet 20763 1.548 17.798 1.703 2.965 616 

1.2 Pensie 
anticipata  163 2.389 163 2.389 - - 

1.3 Pensie 
anticipate 
partiala  

1.453 1.689 1.453 1.689 
- - 

1.4 Invaliditate 
5.517 717 6.609 717 8 

307 

> gradul I 
972 508 972 508 0 

0 

> gradul II 
3.436 806 3.428 807 8 

307 

> gradul III 
2.209 671 2.209 671 - 

- 

   1.5 Urmași 
15.149 934 14.572 958 577 

341 

  1.6. Ajutor 
social 

5 497 5 497 - 
- 

    
 
 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 
30.09.2022 

31.901 23.96% 27.486 378 4.415 285 

 

Categorie Cereri înregistrate 
în perioada 01.01-

30.09.2022 

Cereri soluționate în 
perioada 01.01-

30.09.2022 

Grad de soluționare 
% 

Înscrieri noi pensii 2.195 2.195 100% 

Recalculări/modificări            2.421            2.421 100% 

Total            4.616 4.616 100% 

 
    
    INDEMNIZAȚII PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE 

Număr beneficiari de legi speciale 
 

Realizat cumulat  
01.01-30.09.2022 
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Ministerul Muncii 

și Solidarităţii Sociale 

 

 

    II.2.SERVICIUL PLĂŢI PRESTAŢII 

    Având în vedere caracterul social caracteristic drepturilor acordate prin acest serviciu, s-a avut în 
vedere atât legalitatea plăţii acestora, cât si efectuarea la timp a plăţilor, dat fiind impactul profund 
negativ asupra beneficiarilor datorat unor eventuale întârzieri sau. 

În acest sens s-a urmărit organizarea eficientă privind operaţiunile referitoare la plata drepturilor, 
reţinerilor pe baza titlurilor executorii, reluarea, suspendarea, sistarea şi modificarea de drepturi, 
respectiv: 

 Plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, prin conturi bancare sau de card; 

 Asigurarea exportului prestaţiilor, în condiţiile Legii si convenţiilor încheiate în acest scop; 

 Aplicarea întocmai a convenţiilor încheiate cu terţe instituţii si instituţii financiar - bancare, 
pentru plata pensiilor; 

 Asigurarea confidenţialităţii datelor ; 

 Organizarea evidenţei drepturilor pe suport de hârtie si informatizat. 

    PLĂȚI PRESTAȚII 

Activitate 
 

Realizat cumulat  
01.01-30.09.2022 

Număr total comunicări la plată, 
din care: 

decizii 19.937 

alte comunicări 14.280 

Ajutoare de deces Număr total cazuri de decese acordate 4.827 

Total sumă achitată cu titlu de ajutor de 
deces 

28.460.669 
 

 
 

    III.BILETE DE TRATAMENT 
   Acordarea biletetor de tratament pentru pensionarii si asiguratii sistemului public de pensii, în mod    
   gratuit sau cu suportarea unei contribuţii s-a efectuat pe baza criteriilor generale şi specifice stabilite  

Legea 49/1999 – IOVR 9 

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

86 

Legea 44/1994 - veteranii şi văduvele de război 764 

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

1393 

Legea 578/2004- ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor 2703 

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

200 

Legea nr. 109/2005–artisti sau executanti liber-profesionisti 18 

TOTAL 5.173 
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Ministerul Muncii 

și Solidarităţii Sociale 

 

Casa Națională de Pensii Publice  

Casa Județeană de Pensii Galați  

 

 

   prin Ordinul Preşedintelui C.N.P.P. nr. 141 /16.03.2021. 

 În aplicaţia informatică au fost preluate toate elementele prevăzute în aceasta. S-au verificat şi s-

a analizat preluarea corectă şi completă a elementelor înscrise în cererea de acordare a bietului 

de tratament balnear. A fost asigurată repartizarea biletelor de tratament balner către beneficiari 

pe baza criteriilor C.N.P.P., utilizând aplicaţia informatică SPA, în urma afişării la sediul casei de 

pensii a listei cererilor aprobate. 

    Situația privind biletele rapartizate in perioada 01.01-30.09.2022 

Intervalul 
01.01-

30.09.2022 

Realizat cumulat 01.01-30.09.2022 

Total bilete Din care cu regim gratuit 

 3014 216 

    

    IV.EVIDENȚĂ ASIGURAȚI 
Activitate Intervalul 

01.01-30.09.2022 

Declaraţii nominale depuse de angajatori si preluate in sistem 
informatic 

33.987 

Contracte de asigurare socială active aflate in evidenta CJP 926 

Contracte încheiate în baza OUG nr.163/2020  
77 

 

    V.ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 
Tipuri de risc Realizat cumulat 01.01-30.09.2022 

Accidente cu incapacitate ITM 17 

Accidente cu deces 2 

Accidente soldate cu invaliditate 0 

Boli profesionale 0 

 

    VI.EXPERTIZĂ MEDICALĂ 
 
    Compartimentul de expertiză medicală din cadrul C.J.P. 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.  

Nr
. 
cr
t 

Indicatori specifici de activitate 
expertizei medicale Realizat cumulat 

30.09.2022 

1 
  
  

persoane expertizate cazuri noi din care: 205 

> gradul   I  invaliditate 17 

> gradul  II  invaliditate 102 
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                                         Cu deosebită consideraţie, 

                                                   Arama Ana Denis  

                                                   Director executiv 

 

 

 

 

  
  

> gradul III  invaliditate 67 

> respinşi 19 

2 
  
  
  
  

persoane revizuite total, din care: 968 

       înainte de revizuire: 968 

> gradul I invaliditate 62 

> gradul II  invaliditate 490 

> gradul III invaliditate 
416 

 

3 
  
  
  

     după revizuire nr. total : 968 

> gradul I invaliditate 69 

> gradul II  invaliditate 
475 

> gradul III invaliditate 408 

4. > depensionati 16 
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