CASA JUDETEANA DE PENSII NEAMT

PLANUL DE ACTIUNI PE ANUL 2015
Pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare
JUDETUL NEAMT
Nr.
Obiectivul
Actiuni/activitati pentru realizarea
Institutia
Termen
crt.
obiectivului
responsabila
CAPITOLUL MUNCA – SUBCAPITOLUL PENSII din Anexa 2, PROGRAMUL DE GUVERNARE 2013 - 2016 din H.G. Nr. 45/21.12.2012,
1. Eliminarea inechitatilor existente intre diferitele categorii de pensionari, functie de anul inscrierii la pensie
Eficientizarea activitatii de solutionare a cererilor de Revizuirea pensiilor pe baza documen- Casa Judeteana de
Permanent
inscriere la pensie si a altor drepturi care se acorda telor in completare depuse de pensio- Pensii Neamt –
beneficiarilor.
nari ulterior procesului de recalculare Directia Stabiliri si
Eliminarea inechitatilor existente intre diferitele a pensiilor.
plati prestatii
categorii de pensionari, functie de anul inscrierii la Potrivit legii, in situatia in care pensiopensie si conditiile in care si-au desfasurat activitatea
narii vor depune alte acte doveditoare
care contin elemente noi, in temeiul
carora sa solicite modificarea drepturilor recalculate initial, acestea vor fi
revizuite.
2. Cresterea numarului de asigurati in sistemul public de pensii
Atragerea in sistem de noi asigurati pe baza contrac- Organizarea de actiuni de promovare/ Directia Economica , Permanent
telor de asigurare.
mediatizare a beneficiilor asigurarii evidenta
facultative, prin toate canalele de contribuabili –
comunicare
Serviciul Evidenta
contribuabili
3.

4.

Imbunatatirea gradului de colectare a contributiilor
Imbunatatirea gradului de colectare a contributiilor
datorate de asiguratii care au incheiat contracte de
asigurare.
Imbunatatirea colaborarii cu A.N.A.F. si cu alte institutii competente in vederea cresterii colectarii veniturilor la BASS

Identificarea, preluarea in evidenta
proprie si urmarirea tuturor debitorilor, inclusiv prin procedurile legale
de executare silita.
Valorificarea informatiilor si datelor
existente in evidenta organismelor
fiscale teritoriale (A.N.A.F.) precum si
a Registrului Comertului prin intarirea
colaborarii C.J.P. Neamt cu acestea

Intarirea capacitatii institutionale
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Directia Economica ,
evidenta
contribuabili Serviciul Evidenta
contribuabili
Compartiment
Legislatie, contencios, executare silita

Permanent

CASA JUDETEANA DE PENSII NEAMT
Nr.
crt.

Obiectivul

Actiuni/activitati pentru realizarea
obiectivului
Perfectionarea profesionala.
1. Crearea unui corp al functionarilor
Programul de formare profesionala in domeniul admi- publici de cariera, profesionist si stabil
nistratiei publice, la care vor fi cuprinsi functionarii prin cursuri care urmaresc dobandirea
publici de conducere si de executie.
anumitor abilitati necesare indeplinirii
cerintelor functiei/postului.
2. Ridicarea gradului de competenta,
astfel incat, fiecare salariat sa contribuie la realizarea componentelor tehnice, functionale si financiare ale sistemului public de pensii prin :

- cursuri de perfectionare a cunostintelor profesionale cu durate de 5 – 7
zile, cu scoaterea din activitate

5.

Institutia
responsabila
CNPP in limita
fondurilor ce vor fi
aprobate prin Legea
bugetului asigurarilor
sociale de stat.

Termen
01.01.2015 –
31.12.2015

Compartiment
Resurse umane

- programme de instruire profesionala
a personalului, cu durate de 1 – 3 zile/
program, organizate la nivelul CNPP
sau al caselor teritoriale de pensii, pe
domenii de activitate.
3. Utilizarea corespunzatoare a noilor
tehnologii informationale, in conformitate cu standartul euopean prin:
- Programe de instruire primara in informatica pentru obtinerea Certificatului European de Utilizare a Computerului, cu durate de 80 – 120 ore
(15 – 20 zile).
- Programe de specializare in informatica , cu scoatere din activitate.
- Programe de instruire a personalului
in vederea insusirii cunostintelor necesare utilizarii noilor aplicatii informatice ce se implementeaza de la
nivel central.
Reformarea sistemului public de pensii prin aplicarea prevederilor Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii
publice
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CASA JUDETEANA DE PENSII NEAMT
Nr.
crt.

a)

b)

c)

Obiectivul

Actiuni/activitati pentru realizarea
obiectivului
Aplicarea prevederilor Legii nr. 263/2010 referitor la Implementarea aplicatiilor informatistabilirea si plata pensiilor si a altor drepturi de asigu- ce inclusv formarea profesionala si
rari sociale prin:
instruirea personalului in vederea punerii in aplicare a prevederilor legale
privind stabilirea si plata drepturilor
Soluţionarea dosarelor de pensii
Soluţionarea la timp şi cu respectarea
prevederilor Legii nr.263/2010 a dosarelor de pensii, urmărindu-se reducerea timpului necesar emiterii deciziei
de pensionare .
Punerea în plată a deciziilor emise
Punerea în plată a deciziilor emise cu
respectarea prevederilor Legii nr.263/
2010 si a Normelor Metodologice nr.
110/1983 cu modificările ulterioare
Acordarea de ajutoare de deces pentru pensionari şi Stabilirea şi plata ajutoarelor de deces
membrii familiilor acestora
conform prevederilor Legii nr.263/2010

Institutia
responsabila
Directia Stabiliri si
plati prestatii

Termen
Pe masura ce se
primesc de la
C.N.P.P. aplicatiile informatice

Serviciul Stabiliri
prestatii

Permanent

Serviciul Plati
prestatii

Permanent

Serviciul Plăţi
prestatii

La cerere

6. Cresterea gradului de vizibilitate a institutiei si definirea mai clara a identitatii sale

7.

Cresterea gradului de vizibilitate a institutiei si defini- a) Reflectarea in plan teritorial, a actiu- Compartimentul
rea mai clara a identitatii sale.
nilor si preocuparilor Casei Judetene de Comunicare si relatii
Imbunatatirea imaginii Casei Judetene de Pensii Neamt Pensii Neamt si imbunatatirea sistemupublice
in mass-media centrala si locala
lui de comunicare cu reprezentantii
mass-media precum si cu beneficiarii de
prestatii
b) Actualizarea periodică a site-ului oficial al Casei Judeţene de Pensii Neamţ
c) Difuzare de materiale informative
privind functionarea sistemului public
de pensii, noutati legislative etc.
d) Soluţionarea în termen a sesizărilor
primite din domeniul asigurărilor sociale, pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, conform prevederilor
O.G. nr.27/2002
Obtinerea acuratetei datelor din bazele de date
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Lunar sau de cate
ori primim
solicitari

De cate ori este
necesar

In termen de 30
de zile, conform
prevederilor
legale

CASA JUDETEANA DE PENSII NEAMT
Nr.
crt.

8.

Obiectivul

Actiuni/activitati pentru realizarea
Institutia
obiectivului
responsabila
Obtinerea acuratetei bazelor de date
Monitorizarea coerentei datelor din ba- Directia Stabiliri si
Identificarea si inlaturarea eventualelor fraude
zele de date de asigurati si de pensio- plati prestatii
nari ale Casei Judetene de Pensii
Neamt
Compartiment
Intensificarea procedurii de eliminare a Informatica
CNP-urilor eronate.
Suprapuneri ale bazelor de date proprii,
precum si ce cele ale autoritatilor competente pentru evidenta populatiei in
vederea identificarii unor posibile incompatibilitati care sa genereze debite,
in vederea recuperarii acestora;
Raportarea lunara a situatiilor identificate si a sumelor recuperate.
Aplicarea prevederilor legale in domeniul accidentelor de munca si bolilor profesionale (Legea nr. 346/2002)

Termen
Permanent

Promovarea şi stimularea activităţii de prevenire a acci- a) Aplicarea Programului – cadru de Compartimentul Acci- Periodic ori de
dentelor de muncă şi a bolilor profesionale conform prevenire;
dente de munca si
cate ori este
prevederilor Legii nr. 346/2002.
Acordarea de consultanţă tehnică cu boli profesionale
necesar
privire la organizarea, măsurile şi mijloacele de prevenire a accidentelor de
muncă sau îmbolnăvirilor profesionale .
b) Acordarea compensaţiilor pentru
La cerere
atingerea integrităţii celor care au suferit accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, despăgubiri în caz de
deces sau rambursări de cheltuieli ;
c) Urmărirea şi verificarea modului de
Permanent
acordare a concediilor medicale celor
care au suferit accidente de muncă şi
boli profesionale.
9. Imbunataturea starii de sanatate a asiguratilor prin acordarea de bilete de odihna si tratament balnear prin sistemul organizat si administrat de C.N.P.P.
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CASA JUDETEANA DE PENSII NEAMT
Nr.
crt.

Obiectivul
Acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament
balnear pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, conform
prevederilor H.G..nr.83 din 02 februarie 2011 si a Criteriilor specifice.

Actiuni/activitati pentru realizarea
obiectivului
Eliberarea la cererea pensionarilor si a
celorlalte persoane indreptatite a biletelor de odihna si tratament cu respectarea criteriilor stabilite in H.G.nr
83 din 02 februarie 2011.

Institutia
responsabila
Directia Economica
,evidenta contribuabili
Compartiment
Gestiune bilete de
tratament

Director Executiv ,

Auditor ,

SANDU CEZAR AANEGROAE

CONSTANTIN BALAN
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Termen
01.01.2015 –
31.12.2015

