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Raport de activitate pe anul 2015

Activitatea de stabiliri presta�ii
Nr. beneficiari, aflaţi în evidenţele CTP VASLUI , la sfârşitul anului 2015, din care:
 81776 pensionari din sectorul de stat;
  18187pensionari din sectorul agricol;
 11579 beneficiari de legi speciale (dintre care 3812 sunt veterani);
 613 beneficiari de pensii comunitare.

Cereri de înscriere şi recalculare pensii şi indemnizaţii
Tipuri de cereri înregistrate 2013 2014 2015

Cereri de înscrieri noi 4.458 4.786 4.873
Cereri de recalculare a pensiilor 3.427 3.235 4605
Cereri de stabilire şi recalculare a drepturilor prevăzute de 
legi speciale

327 373 292

Cereri de acordare ajutor lunar soţului supravieţuitor 
prevăzut de Legea nr. 578/2004

122 119 55

Total cereri înregistrate 8.334 8.513 9.828*

*nu sunt incluse dosarele venite prin transfer
În anul 2015 au fost stabilite un număr de   4863 dosare noi de pensie şi au fost 

soluţionate un număr 5306 de cereri de modificare de drepturi de pensie (recalculări, 
schimbări de grad, sistări de pensie, suspendări de pensie, modificare număr urmaşi, 
revizuiri ale dosarelor din oficiu).

Pe categorii de pensii, situaţia deciziilor de înscriere la pensie emise în perioada 
01.01.2015 – 31.12.2015, se prezintă astfel: 

 1842 decizii de înscriere la pensie de limită de vârstă;
 582 decizii de acordare a pensiei anticipate şi anticipate parţiale;
 1314 decizii de înscriere la pensie de invaliditate;
 688 decizii de acordare a pensiei de urmaş. 

De asemenea, au fost emise 125 decizii de acordare a unor indemnizaţii în baza 
legilor speciale (DL 118/1990, Legea 578/2004, Legea 309/2002, Legea 341/2004),  şi 312 
decizii de respingere.

Nr. contesta�ii înregistrate şi transmise la Comisia Centrală: 50 contesta�ii
Pensii interna�ionale

Nr. dosare comunitare prelucrate în 2015: 299, din care: 
 Nr. dosare soluţionate prin emiterea deciziei în situaţia în care CTP este instituţie în 

cauză: 34;
 Nr. dosare soluţionate prin emiterea deciziei în situaţia în care CTP este instituţie de 

instrumentare: 162;
 Nr. de solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din România: 69;
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Nr. de solicitări de confirmare a perioadelor de asigurare din străinătate: 34
Activitatea de plăţi prestaţii
 Nr.  total de tranzacţii,25339 din care:

comunicări de drepturi noi şi modificări/ recalculări de pensii şi indemnizaţii........... 9324

modificări de modificări de nume, schimbarea modalităţii de plată, 1205

corecţii CNP, 19

acordare taloane  CFR, 258

comunicări în conturi, etc. ............. 5067

înfiin�area �i lichidarea de popriri............ 7794

alte operatiuni 1645

 Nr. pensionari pentru care s-au reordonanţat pensii neachitate:1080.
 Nr. dosare de pensie şi indemnizaţii transferate în alte judeţe 300
 Nr. dosare de pensie şi indemnizaţii preluate de la alte judeţe 83
 Nr. dosare de pensie la care s-au făcut popriri 7025
 Nr. documente supuse vizei CFP:18621.
 Nr. dosare de pensie pentru care s-au emis şi scadenţat certificate de viaţă  si 

procuri.2343
 Nr. adeverinţe privind calitatea de pensionar:  3020 

Nr. ajutoare de deces acordate 4.641 ajutoare de deces în valoarea de 11.100.383

II Activitatea economică
Evidenţă contribuabili

Număr adeverinţe privind certificarea stagiului de cotizare realizat in sistemul public, eliberate

Din care:

An

Total

Eliberate de CTP 
VASLUI

Solicitate de către CTP 
VASLUI  altor CTP 

Eliberate de către CTP 
VASLUI  la solicitarea 
altor CTP

2014 8.730 8.730 1.023 743
2015 8.417 8.417 946 667

Activitatea privind contractele de asigurare
Situaţia  numărului de asiguraţi cu contract de asigurare

Număr de contracte de asigurare, 
în vigoare la sfârşitul anuluiNr. 

crt. 2014 2015 Varia�ie
%

931 968 +3,82%



Compartiment Comunicare şi Relaţii Publice   
Vaslui – 730113, str. Andrei Mureşanu, nr. 22,
Tel.: 0235/311260, 0235/314424, 0743121212
Fax: 0235/313515
petitii.vaslui@cnpp.ro vaslui@cnpp.ro ;   www.pensiivs.ro

Situaţia încasărilor din contribuţiile de asigurări sociale ale asiguraţilor cu contract de 
asigurare

An Valoarea totală a încasărilor la sfârşitul anului
2013 2.727.609
2014 2.597.694
2015 2.407.829

Activitatea privind biletele de tratament
An Număr cereri înregistrate Număr bilete 

repartizate
Număr bilete 
valorificate

Grad de valorificare

2013 6.125 4.087 3.791 92,76%
2014 6.346 5.354 4.294 80,21%
2015 6.687 5.659 4.506 79,63%

Activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul
DOMENII DE INTERES 2013 2014 2015

Petiţii referitoare la pensii 394 378 337
Petiţii referitoare la stagii de cotizare 24 31 61
Petiţii referitoare la alte drepturi de asigurări sociale 7 14 9
Petiţii referitoare la legi speciale 28 32 41

Alte categorii de petiţii 11 7 8
Total petiţii 444 448 456

Activitatea Juridică şi executare silită
DOMENII DE INTERES 2013 2014 2015

Litigii înregistrate:....... 139 123 129
                - soluţionate, din care : 138 121 84
                - favorabil 102 91 66
                - nefavorabil 36 30 18

                - suspendate 1 2 3

Executare silită 2015 – prestaţii 
Sold iniţial Intrări Ieşiri Sold final

Nr. Cazuri : 152        -
636019,88 349178,00 312749,22 672478,66

Debitori în executare: 152 cazuri (100 Vaslui) �i 52 Bârlad 
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Exemple:
Nr. crt Nume Debit
1 Spataru Marcel 69864 anulare certif revol
2 Popa Sorin 32218 lei – anulare certif revol

3 Ursan Ioan 13668  lei din – incompatibilită�i
4 Boncu Ganutiu 21489 lei din – incompatibilită�i
5 Bonea Nicu 15328 lei din – incompatibilită�i
6 Munteanu Neculai 10718 lei din – incompatibilită�i
7 Zaharia Calin 7654 incompatibil


