
         
 

Pagina 1 / 2

          ANEXA 
 
 
 
                                                                Casa Judeţeană de Pensii Botoşani 

A P R O B, 
Cristina-Elena ANTON 

DIRECTOR EXECUTIV 

 
Macheta nr. 1 
  Nr. 8.455 din 15.02.2021 
 

OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE STABILITE A SE REALIZA ÎN ANUL 2021 LA CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BOTOŞANI 
 
Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 propus în vederea implementării la 

nivel judeţean a  politicilor sectoriale, în 
domeniul de competenţă, în anul 2021 

Acţiunile/Activităţile care se vor 
realiza pentru atingerea obiectivului 

propus 

Indicatorii de realizare şi de 
performanţă – (măsurabili)  
unităţi fizice şi/sau valorice 

Observaţii 

1. Reducerea numărului de cereri de 
pensionare soluţionate peste termenul 
legal 

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

■ 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)

Termen de realizare: 
Lunar 

■ 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) 

Termen de realizare: 
Lunar 

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

Termen de realizare: 
Lunar 

■ 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) 

Termen de realizare: 
Lunar 

■ 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) 

Termen de realizare: 
Lunar 
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Nr. 
crt. 

Obiectiv 
 propus în vederea implementării la 

nivel judeţean a  politicilor sectoriale, în 
domeniul de competenţă, în anul 2021 

Acţiunile/Activităţile care se vor 
realiza pentru atingerea obiectivului 

propus 

Indicatorii de realizare şi de 
performanţă – (măsurabili)  
unităţi fizice şi/sau valorice 

Observaţii 

2. Reducerea timpului mediu de 
soluţionare a cererilor de acordare a 
drepturilor 

2.1. 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) 

Termen de realizare: 
Lunar 

3. Creșterea veniturilor la bugetul 
asigurărilor sociale de stat 

3.1. Îmbunătățirea valorificării biletelor 
de tratament prin sucursalele Societatea 
de Tratament Balnear și Recuperare a 
Capacității de Muncă ”TBRCM” SA 

■ Gradul de valorificare a biletelor de tratament 
distribuite prin sucursalele TBRCM (F1.3 Gradul de 
valorificare a biletelor de tratament balnear 
distribuite prin sucursalele TBRCM SA) 

Termen de realizare: 
Trimestrial 

4. Optimizarea cheltuielilor 4.1. Reducerea cheltuielilor de 
funcționare ale Casei Județene de Pensii 
Botoșani 

■ Cheltuiala de funcţionare pentru un beneficiar de 
prestaţii (F2.2 Cheltuiala de funcţionare pentru un 
beneficiar de prestaţii) 

Termen de realizare: 
Trimestrial 

5. Promovarea comunicării la distanţă cu 
beneficiarii sistemului de pensii publice 

5.1. 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) 

Termen de realizare: 
Lunar 

 
Elaborat, 

Ciprian COSTIUC, auditor intern 
Compartimentul Audit Public Intern 


