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Planul de acţiuni al Casei Jude�ene de Pensii Vaslui pe anul 2016 pentru realizarea în judeţ a obiectivelor 
cuprinse în Programul de Guvernare 2013 – 2016

Nr. 
crt.

Activitatea
(pentru realizarea obiectivului)

Institu�ia responsabilă
(parteneri) Termen de realizare

Obiectivul nr. 1 Îmbunătăţirea performanţelor activităţii Casei Jude�ene de Pensii Vaslui
Eficientizarea activită�ii de solu�ionare a cererilor de înscriere la 
pensie �i a altor drepturi care se acordă beneficiarilor. 

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV 

Eficientizarea activită�ii de plată a pensiilor �i a altor drepturi de 
asigurări sociale.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV 

Informarea permanentă a personalului privind modificările legislative  
din domeniul propriu de competenţă

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV 

Obiectivul nr. 2  Cre�terea calită�ii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii.
Revizuirea standardelor de timp pentru soluţionarea unei cereri:

 reducerea numărului de cereri solu�ionate peste termenul 
legal;

 reducerea timpului mediu de solu�ionare a cererilor.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 

Pensii

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Obiectivul nr. 3 Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii �i cu reprezentan�ii mass-media, pentru asigurarea unei imagini 
obiective a activită�ii institu�iei.

Elaborarea de comunicate, informări de presă şi precizări şi 
monitorizarea feed-back-ului.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Compartimentul de 
Comunicare �i rela�ii publice

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV 

Monitorizarea comportamentului funcţionarilor în rela�ia cu 
beneficiarii, precum �i cre�terea calită�ii informaţiilor furnizate 
acestora în cadrul activită�ii de rela�ii cu publicul

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Compartimentul de 
Comunicare �i rela�ii publice

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV 

Întâlniri periodice cu reprezentanţii organizaţiilor patronale, 
sindicale şi de pensionari.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Compartimentul de 
Comunicare �i rela�ii publice

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV 

Diseminare/difuzare materiale informative privind funcţionarea 
sistemului public de pensii, noutăţi legislative etc.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Compartimentul de 
Comunicare �i rela�ii publice

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV 

Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice Casa Jude�eană de Pensii trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV 
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şi asigurarea disponibilită�ii tuturor informaţiilor necesare pe pagina 
web a instituţiei.

Vaslui, Compartimentul de 
Comunicare �i rela�ii publice

Obiectivul nr. 4 Informarea, în domeniul propriu de competenţă, a persoanelor interesate cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin, în 
aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială �i a acordurilor bilaterale de securitate socială.

Actualizarea şi diseminarea informaţiilor referitoare la legislaţia 
europeană în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială 
�i a acordurilor bilaterale de securitate socială.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Obiectivul nr . 5  Dezvoltarea  unui sistem eficient �i transparent de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale
Eficientizarea activităţii de acordare a prestaţiilor pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Compartiment AMBP

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Cre�terea calităţii  serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, 
cu preponderenţă IMM-urilor.
Diseminarea informaţiilor privind sistemul de asigurare la accidente 
de  muncă şi boli profesionale.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Compartiment AMBP

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Eficientizarea activităţii privind lucrătorii migranţi beneficiari ai 
sistemului de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Compartiment AMBP

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Obiectivul nr. 6  Eficientizarea activită�ii de expertiză medicală �i recuperare a capacită�ii de muncă.
Aplicarea cu rigurozitate a normelor procedurale si criteriilor 
medicale pentru stabilirea gradului de invaliditate.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Compartimentul de 
Expertiză medicală

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Obiectivul nr. 7 Clarificarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de soluţionare a problematicii specifice, la nivelul CNPP �i CTP.
Sesizarea in timp util a tuturor aspectelor care necesită clarificare 
unitară.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii, Direc�ia Economică, 
eviden�ă contribuabili, 
Compartiment Juridic

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Obiectivul nr. 8. 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 �i a acordurilor bilaterale de securitate socială la nivel CTP.

Acordarea drepturilor de asigurări sociale lucrătorilor migran�i. Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii, Compartiment Pensii 
Interna�ionale

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Obiectivul nr. 9. 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)

Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele ale 
autorităţilor competente pentru evidenţa populaţiei, în vederea 
identificării unor astfel de cazuri, procedând la corectarea datelor, 
la constatarea debitelor şi la  recuperarea sumelor încasate 
necuvenit. 

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii, Direc�ia Economică, 
eviden�ă contribuabili, 
Compartiment  Informatică, 
eviden�ă contribuabili

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV
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Raportarea lunară a situa�iilor identificate �i a sumelor recuperate 
la DIESC/CNPP.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii, Direc�ia Economică, 
eviden�ă contribuabili, 
Compartiment  Informatică, 
eviden�ă contribuabili

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Obiectivul nr. 10. Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declara�iilor nominale de către angajatori (posibile 
erori, posibilitatea ca o persoană să fie declarată de doi angajatori sau entită�i asimilate angajatorului ca fiind în două stări care sunt 
incompatibile ex. �omaj cu venituri de natură salarială).

Suprapuneri ale bazelor de date proprii, precum şi cu cele ale 
autorităţilor competente pentru evidenţa populaţiei, în vederea 
identificării unor astfel de cazuri, procedând la măsurile necesare 
corectării acestor situa�ii.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii, Direc�ia Economică, 
eviden�ă contribuabili, 
Compartiment  Informatică, 
eviden�ă contribuabili

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Raportarea lunară a situa�iilor identificate �i corectate la 
DIESC/CNPP.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii, Direc�ia Economică, 
eviden�ă contribuabili, 
Compartiment  Informatică, 
eviden�ă contribuabili

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Obiectivul nr. 11. Implementarea �i dezvoltarea sistemului de control intern managerial, la nivelul C.J.P. Vaslui.
Actualizarea opera�iunilor specifice sistemului de control managerial 
(proceduri, riscuri, etc.).

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii, Direc�ia Economică, 
eviden�ă contribuabili

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Obiectivul nr. 12 Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul CTP, prin promovarea ac�iunilor în instan�ele de judecată.
Transmiterea cu celeritate a titlurilor executorii către serviciile 
specializate din cadrul CTP, astfel încât, să se prevină cazurile în 
care institu�ia este executată silit.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Compartiment Juridic

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV

Obiectivul nr. 13 Atragerea în sistem de noi asiguraţi pe baza contractelor de asigurare.
Organizarea de acţiuni de promovare/mediatizare a beneficiilor 
asigurării facultative, prin toate canalele de comunicare.

Casa Jude�eană de Pensii 
Vaslui, Direc�ia Stabiliri Plă�i 
Pensii, Direc�ia Economică, 
eviden�ă contribuabili.

trim. I, trim. II, trim. III �i trim. IV


