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PLANUL DE ACŢIUNI REZULTATE DIN ACTIVITATEA CASEI JUDEŢENE DE PENSII SUCEAVA,PROPUSE PENTRU RAPORTARE
ÎN ANUL 2015

Nr.crt.

Acţiune

Entitatea
implicată

Persoana
responsabilă

Termen de
finalizare

Stadiul la 30.06.2015

Observaţii(cauze
ale nerealizării
acţiunii)

1

2

3

4

5

6

7

În perioada 01.01.2015-30.06.2015,
au fost soluţionate 5.520 cereri, din
totalul de 5.567 depuse, gradul de
realizare fiind de 99,15 % la data de
30.06.2015.

Cererile
nesoluţionate
vizează dosare
pentru care s-au
solicitat diverse
înscrisuri,
necesare
soluţionării.

1.

Soluţionarea în termen a cererilor de
stabilire şi modificare a pensiilor.

Casa
Judeţeană de
Pensii Suceava

Director
Executiv
Adjunct,
Direcţia
Stabiliri şi
Plăţi Prestaţii
Şef Serviciu
Stabiliri Pensii

Permanent

2.

3.

Soluţionarea cererilor de acordare a
îndemnizaţiilor prevăzute de legi speciale.

Valorificarea biletelor de
tratament , inclusiv U.T.B.uri.

odihnă

şi

Casa
Judeţeană de
Pensii Suceava

Casa
Judeţeană de
Pensii Suceava

Director
Executiv
Adjunct,
Direcţia
Stabiliri şi
Plăţi Prestaţii
Şef Serviciu
Stabiliri
Pensii

Director
Executiv
Adjunct,
Direcţia
Economică,
Comp.
Gestiune
Bilete de
Tratament

4.

Notificarea respingerii cererii de emitere a
formularului E101.

Casa
Judeţeană de
Pensii Suceava

Persoana
nominalizata
pentru
emiterea
formularului
E101

5.

Soluţionarea în termen a scrisorilor,
sesizărilor
,
petiţiilor,
solicitanţilor,
referitor la probleme legate de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale.

Casa
Judeţeană de
Pensii Suceava

Director
Executiv,
Serviciul
Resurse
Umane,

Permanent

În perioada 01.01.2015-30.06.2015,
au fost soluţionate 81 cereri din
totalul de 81 cereri depuse pentru
acordarea îndemnizaţiilor prevăzute
de legi speciale, gradul de realizare
fiind de 100%.

Permanent

Până la data de 30.06.2015, au fost
repartizate Casei Judeţene de
Pensii Suceava,472 bilete de
tratament, la foste UTB-uri, fiind
valorificate 464, procent de
realizare ,98,30 % şi 1.454 bilete de
tratament ,exclusiv U.T.B.,din care
valorificate 1.418 bilete de
tratament,procent de
realizare,97,52 % .

Permanent

La data de 30.06.2015, obiectivul a
fost realizat în proporţie de 100%,
fiind eliberate un număr de 8.328
formulare.
Formularele
se
eliberează persoanelor care pleacă
să muncească în Germania, şi atestă
faptul că solicitantul nu este
asigurat în sistemul de securitate
socială din România.

Permanent

La data de 30.06.2015, obiectivul a
fost finalizat în proporţie de 100%,
fiind soluţionat un număr de 1.456
petiţii, din totalul de 1.456
adresate instituţiei.

Stadiul de
realizare al acestui
obiectiv nu este de
100%,întrucât
solicitanţii au
refuzat acordarea
biletelor de
tratament în alte
staţiuni decât cele
pe care le-au
menţionat în
cerere.

Juridic şi
Comunicare

6.

7.

Reprezentarea C.J.P.Suceava în instanţele
judecătoreşti în litigiile în care este parte.

Realizarea veniturilor BASS din CAS datorat

Casa
Judeţeană de
Pensii Suceava

Casa
Judeţeană de
Pensii Suceava

Director
Executiv,
Serviciul
Resurse
Umane,
Juridic şi
Comunicare

Director
Executiv
Adjunct,
Direcţia
Economică,
Şef Serviciu
Evidenţă
Contribuabili,
Şef Serviciu
Financiar
Contabilitate

8.

Activitatea de expertiză medicală şi
recuperarea
capacităţii
de
muncă,
încadrarea în grad de invaliditate.

Casa
Judeţeană de
Pensii Suceava

Director
Executiv,
Şef Serviciu
Expertiză
Medicală

1

2

3

4

Permanent

Numărul total de litigii pe rol, la
data de 30.06.2015 este de 110.

Permanent

Obiectivul la data de 30.06.2015
a fost realizat în proporţie de
86,38 %.
Activitatea constă în achitarea
obligaţiilor asumate prin contracte
de asigurare de către solicitanţi.În
perioada 01.01.2015-30.06.2015,din
totalul de 2.920.767 lei contribuţii
datorate, s-au încasat 2.522.894
lei.

Permanent

În perioada 01.01.2015-30.06.2015,
s-au prezentat pentru expertiză,
(pensii invaliditate,ajutoare sociale,
concedii medicale,alte expertize),
un număr de 13.140 cazuri ,15
cazuri au fost respinse şi 22 au fost
depensionate - revizuire la termen.

5

6

7

Activităţi specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.conform Legii nr. 346/2002.

a.soluţionarea
cererilor
conform Legii 346/2002

de

a.până la data de 30.06.2015,
s-au soluţionat 143 cereri , din
totalul de 143 depuse.

drepturi

b. consilierea angajatorilor

b.au fost consiliate 06 întreprinderi

c.elaborarea tablourilor de prevenire a
accidentelor de muncă şi a blilor
profesionale

9.

d.achitarea
contravalorii
serviciilor
medicale acordate prin Casele de Asigurări
de Sănătate

c.s-au elaborat 43 tablouri de
prevenire înaintate angajatorilor.

Casa
Judeţeană de
Pensii Suceava

Director
Executiv,
Compartiment
accidente de
munca si boli
profesionale

Permanent

d.achitarea contravalorii serviciilor
medicale acordate prin Casa de
Asigurări de Sănătate s-a făcut
pentru un număr de 62 accidente
de muncă.

e.acordarea de prestaţii în bani pe termen
scurt şi lung, sub formă de îndemnizaţii şi
compensaţii pentru atingerea integrităţii şi
despăgubiri pentru deces.

e. acordarea de prestaţii în bani pe
termen scurt şi lung, sub formă de
îndemnizaţii şi compensaţii pentru
atingerea integrităţii şi despăgubiri
pentru deces,s-a făcut pentru un
număr 202 cazuri.

f.preluarea
declaraţiilor
pe
propria
răspundere
privind
asigurarea pentru
accidente de muncă şi boli profesionale,
de la noii angajatori şi de la angajatorii
care îşi modifică codul CAEN.

f.până la data de 30.06.2015 a fost
preluată o declaraţie pe propria
răspundere
privind
asigurarea
pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.

