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          ANEXA 

               Casa Judeţeană de Pensii Botoşani 

A P R O B, 
Cristina-Elena ANTON 

DIRECTOR EXECUTIV 
Nr. 83.051 din 18.01.2019 
 

MACHETA NR. 1 
 

ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan 1 Nr. 
crt. Denumire Indicatorii de realizare şi cei de 

performanţă 2 (în exprimare măsurabilă) 
Stadiul 

realizării (%) 
Motivele şi consecinţele 

nerealizării (dacă este cazul) 

Alte informaţii 
relevante 

Reducerea numărului de cereri de pensionare soluţionate peste termenul legal 
■ Ponderea cererilor de înscrieri noi la pensie 
soluţionate în termenul legal, în totalul 
cererilor de înscrieri noi soluţionate (P1.1 
Pondere cazuri noi soluţionate în termen) 

01/2018: 93,19 % 
02/2018: 95,67 % 
03/2018: 91,58 % 
04/2018: 94,07 % 
05/2018: 95,58 % 
06/2018: 98,67 % 
07/2018: 96,71% 
08/2018: 90,19% 
09/2018: 85,45% 
10/2018: 91,45% 
11/2018: 91,23% 
12/2018: 93,16% 

Nu a fost cazul 

Lunar, s-a respectat 
indicatorul de rezultat, 

prin depăşirea ţintei 
(stabilite de Casa 

Naţională de Pensii 
Publice) de 75%  

■ Ponderea cererilor de înscriere la pensie 
înregistrate în perioada de referinţă şi 
nesoluţionate, în media lunară a cererilor 
înregistrate în ultimele 12 luni calendaristice 
(P1.2 Pondere cazuri nesoluţionate în termen) 

01/2018: 4,86 % 
02/2018: 7,39 % 
03/2018: 6,30 % 
04/2018: 5,04 % 
05/2018: 2,55 % 
06/2018: 3,44 % 
07/2018: 3,18% 
08/2018: 7,87% 
09/2018: 4,21% 
10/2018: 7,01% 
11/2018: 4,97% 
12/2018: 4,40% 

Nu a fost cazul 

Lunar, s-a respectat 
indicatorul de rezultat, prin 

menţinerea ponderii sub 
valoarea de 20%, ţintă 

stabilită de CNPP 

1 Asigurarea unui număr suficient de 
personal, perfecţionat în activitatea de 
stabiliri prestaţii, precum şi a dotării IT 
necesare 

■ Ponderea cererilor de recalculare 
soluţionate în termenul legal din totalul 
cererilor de recalculare soluţionate (P1.3 
Pondere recalculări soluţionate în termen) 

01/2018: 97,39 % 
02/2018: 98,20 % 
03/2018: 58,50 % 
04/2018: 70,62 % 
05/2018: 95,44 % 
06/2018: 89,30 % 
07/2018: 94,43% 
08/2018: 93,26% 
09/2018: 87,40% 
10/2018: 86,84% 
11/2018: 96,32% 
12/2018: 96,28% 

Neactualizarea aplicaţiilor informatice 
integrate, la nivelul Casei Naţionale de 

Pensii Publice, în corelaţie cu unele 
reglementări legislative (Legea nr. 
192/2015 şi Legea nr. 216/2017) 

S-a respectat indicatorul de 
rezultat, prin depăşirea 
ţintei de 75% stabilite de 
Casa Naţională de Pensii 
Publice, cu excepţia lunii 

martie şi aprilie 2018 

                                                 
1 Planul de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 
2 Suplimentar, pot fi menţionaţi şi alţi indicatori decât cei stabiliţi prin Plan 1 
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan 1 Nr. 
crt. Denumire Indicatorii de realizare şi cei de 

performanţă 2 (în exprimare măsurabilă) 
Stadiul 

realizării (%) 
Motivele şi consecinţele 

nerealizării (dacă este cazul) 

Alte informaţii 
relevante 

■ Ponderea cererilor de recalculare a pensiei 
înregistrate în perioada de referinţă şi 
nesoluţionate, în media lunară a cererilor de 
recalculare a pensiei înregistrate în ultimele 12 
luni calendaristice (P1.4 Pondere recalculări 
nesoluţionate în termen) 

01/2018: 81,69 % 
02/2018: 91,03 % 
03/2018: 35,70 % 
04/2018: 12,25 % 
05/2018: 11,44 % 
06/2018:   9,29 % 
07/2018:  10,05% 
08/2018:  13,32% 
09/2018:  12,34% 
10/2018:   9,26% 
11/2018:   8,90% 
12/2018:   9,92% 

Neactualizarea aplicaţiilor informatice 
integrate, la nivelul Casei Naţionale de 

Pensii Publice, în corelaţie cu unele 
reglementări legislative (Legea nr. 
192/2015 şi Legea nr. 216/2017) 

În primele 3 luni ale 
anului, indicatorul de 

rezultat nu a fost 
menţinut sub nivelul 

ţintei de 25% stabilit de 
CNPP. În următoarele 3 
luni, s-a reuşit reducerea 

procentului sub 25% 

■ Ponderea modificărilor din oficiu a 
drepturilor de pensii, soluţionate în termen de 
45 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor 
standard, în totalul modificărilor efectuate din 
oficiu (P1.5 Pondere modificări din oficiu) 

01/2018: 94,24 % 
02/2018: 98,11 % 
03/2018: 97,98 % 
04/2018: 97,73 % 
05/2018: 99,04 % 
06/2018: 98,11 % 
07/2018: 98,91% 
08/2018: 93,42% 
09/2018: 87,93% 
10/2018: 85,71% 
11/2018: 92,47% 
12/2018: 97,09% 

Nu a fost cazul 

Lunar, s-a respectat 
indicatorul de rezultat, 
prin depăşirea ţintei de 
75% stabilite de Casa 
Naţională de Pensii 

Publice 

Reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor 
2 Asigurarea infrastructurii software şi 

hardware la nivel optim 
■ Timpul mediu de soluţionare a cererilor de 
înscriere nouă la pensie (P2.1 Timpul mediu de 
soluţionare a cererilor de înscriere nouă la 
pensie) 

01/2018: 34,07 zile 
02/2018: 23,38 zile 
03/2018: 26,48 zile 
04/2018: 25,63 zile 
05/2018: 27,42 zile 
06/2018: 22,79 zile 
07/2018: 29,56 zile 
08/2018: 34,21 zile 
09/2018: 37,76 zile 
10/2018: 37,09 zile 
11/2018: 36,40 zile 
12/2018: 31,50 zile 

Nu a fost cazul 

Lunar, s-a respectat 
indicatorul de rezultat, 
prin menţinerea valorii 

timpului mediu de 
soluţionare sub 45 zile, 
ţintă stabilită de Casa 
Naţională de Pensii 

Publice 
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan 1 Nr. 
crt. Denumire Indicatorii de realizare şi cei de 

performanţă 2 (în exprimare măsurabilă) 
Stadiul 

realizării (%) 
Motivele şi consecinţele 

nerealizării (dacă este cazul) 

Alte informaţii 
relevante 

Creşterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat 
■ Gradul de creştere a numărului de contracte 
de asigurare sociala active (F1.1 Gradul de 
creştere a numărului de contracte de 
asigurare socială active) 

T1/2018: -18,50 % 
 

T2/2018: -24,62 % 
 

T3/2018: -36,64 % 
 

T4/2018: -48,95 % 

▪ Creşterea venitului minim asigurat 
de la 1.096 lei (decembrie 2017) la 
1.457 lei (trim. I 2018), din cauza 

creşterii câştigului salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat de la 3.131 
lei (2017) la 4.162 lei (2018). 

Cadrul legal – OUG nr. 116/2017 şi 
Legea nr. 3/2018. 

▪ Creşterea venitului minim asigurat 
la 1.900 lei (începând cu luna 

04/2018), care nu poate fi mai mic 
decât salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată. 
Cadru legal – OUG nr. 18/2018. 

▪ Începând cu luna 01/2018, obiectul 
contractului este asigurarea în 

sistemul public de pensii pentru 
obţinerea pensiei limită de vârstă sau 
pentru completarea venitului asigurat 
Cadru legal – Legea  nr. 263/2010. 

Efect: reziliere CA din iniţiativa 
asiguratului. 

 
▪ Intrarea în vigoare, începând cu 1 
ianuarie 2018, a OUG nr. 103/2018 

prin care contractele de asigurări 
sociale care înregistrează debite 
restante mai vechi de şase luni 
consecutive să fie reziliate din 

iniţiativa asigurătorului. 
Efect: reziliere CA din iniţiativa 

asigurătorului. 

 
 
 
 

▪ Creşterea venitului 
minim asigurat a dus la 
creşterea contribuţiei de 
asigurări sociale minime 
de la 288 lei (decembrie 
2017) la 364 lei (trim. I 
2018), respectiv la 475 

lei (începând cu 
04/2018); în decembrie 
2017, aprox. 95% din 

contractele de asigurare 
socială aveau venitul 

asigurat la nivel minim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

3 Creşterea numărului de asiguraţi cu 
contracte de asigurare socială 

■ Gradul de creştere a valorii medii a 
sumelor asigurate pe baza de contract de 
asigurare socială (F1.2 Gradul de creştere a 
valorii medii a sumelor asigurate pe baza de 
contract de asigurare socială) 

T1/2018: 31,92 % 
 

T2/2018: 70,57 % 
 

T3/2018: 70,89 % 
 

T4/2018: 69,79 % 

Nu a fost cazul 

În trimestrul precedent, 
s-a respectat indicatorul 

de rezultat, prin 
depăşirea ţintei (stabilite 

de Casa Naţională de 
Pensii Publice) de 6%  

Optimizarea cheltuielilor 
4 Scăderea debitelor rezultate din plăţi 

necuvenite 
■ Ponderea debitelor în totalul cheltuielilor 
cu prestaţiile (F2.1 Ponderea debitelor în 
totalul cheltuielilor cu prestaţiile) 

T1/2018: 0,47 % 
 

T2/2018: 0,45 % 
 

T3/2018: 0,32 % 
 

T4/2018: 0,30 % 

Nu a fost cazul 

Trimestrial, s-a respectat 
indicatorul de rezultat, 

prin menţinerea ponderii 
debitelor în totalul 

cheltuielilor cu prestaţiile  
sub 1,50 %, ţintă stabilită 

de CNPP 
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ACŢIUNEA / ACTIVITATEA cuprinsă în Plan 1 Nr. 
crt. Denumire Indicatorii de realizare şi cei de 

performanţă 2 (în exprimare măsurabilă) 
Stadiul 

realizării (%) 
Motivele şi consecinţele 

nerealizării (dacă este cazul) 

Alte informaţii 
relevante 

5 Scăderea cheltuielilor cu plata prestaţiilor ■ Cheltuiala de funcţionare pentru un 
beneficiar de prestaţii (F2.2 Cheltuiala de 
funcţionare pentru un beneficiar de prestaţii) 

T1/2018: 7,87 lei 
(actualizat de CNPP) 

 
T2/2018: 7,43 lei 

(actualizat de CNPP) 
 

T3/2018: 7,81 lei 
(actualizat de CNPP) 

 
T4/2018: 7,85 lei 

Au crescut cheltuielile cu taxele şi 
comisioanele de transmitere a drepturilor 
de pensie, ca urmare a majorării valorii 
punctului de pensie de la 01 iulie 2018. 

 
Taxele la poştă sunt 1% la valoarea 

pensiilor transmise, iar la bănci 0,15% din 
valoarea pensiilor plătite prin cont curent 

În trimestrele I şi III 2018, 
nu s-a respectat 

indicatorul de rezultat, 
depăşindu-se valoarea 

cheltuielii de funcţionare 
pentru un beneficiar de 
prestaţii (7,50 lei - ţintă 

stabilită de CNPP) 

Promovarea comunicării la distanţă cu beneficiarii sistemului de pensii publice 
6 Creşterea numărului de utilizatori ai 

portalului on-line CNPP 
■ Număr de conturi deschise pe portalul on-
line CNPP (B1.1 Număr de conturi de 
utilizator deschise pe portalul on-line CNPP) 

01/2018: 43 
02/2018: 47 
03/2018: 43 
04/2018: 40 
05/2018: 43 
06/2018: 43 
07/2018: 40 
08/2018: 40 
09/2018: 41 
10/2018: 41 
11/2018: 40 
12/2018: 40 

Nu a fost cazul 

Lunar, s-a respectat 
indicatorul de rezultat, 

prin depăşirea ţintei 
(stabilite de Casa 

Naţională de Pensii 
Publice) de 38 de conturi 
de utilizator deschise pe 

portalul online CNPP 

  
Data elaborării: 
18.01.2019 

 

 

Elaborat, 
Ciprian COSTIUC 

Auditor intern 


