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CADRUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII C.J.P. IAȘI 

Casa Județeană de Pensii Iași este organizată și funcționează ca serviciu  

public deconcentrat, în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, fiind 

investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 ți a 

H.G. 118/06.03.2012 privind Statutul CNPP. 

 Viziune 

Casa Județeană de Pensii Iași își dorește să asigure servicii publice 

bazate pe transparență, eficiență și egalitate de șanse, contribuind la 

aplicarea coerentă și susținută a politicilor și strategiilor privind pensiile și 

alte prestații sociale. 

 Misiune 

C.J.P. Iași asigură aplicarea unitară a legislației în domeniul pensiilor și 

altor drepturi de asigurări sociale, precum și în domeniul asigurărilor pentru 

accidente de muncă și boli profesionale. 



OBIECTIVE STABILITE ȘI ÎNDEPLINITE ÎN 2021 

 

 

 Soluționarea în termenele prevăzute de actele normative specifice a cererilor de 

stabilire a drepturilor de pensie, a petițiilor, sesizărilor și reclamațiilor, a cererilor de 

informații de interes public. 

 Asigurarea plății corecte și la timp a drepturilor de pensie și a indemnizațiilor 

stabilite prin legi speciale, cu respectarea principiilor bugetare și de 

responsabilitate financiară. 

 Eficientizarea activității sistemului public de pensii prin îmbunătățirea capacității 

instituționale, dezvoltarea unui corp de funcționari publici cu abilități şi competențe 

la nivel european, reducerea costurilor și a timpului de așteptare în furnizarea 

serviciilor publice solicitate. 

 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile și 

obligațiile lor și îmbunătățirea imaginii instituției, prin aplicarea instrumentelor 

moderne de management și comunicare. 

 Gestionarea responsabilă a resurselor din bugetul de stat și bugetul asigurărilor 

sociale prin eliminarea plăților de drepturi în situație de incompatibilitate 

 Organizarea și controlul riguros al activității de expertiză medicală, în vederea 

creșterii calității acesteia, prin organizarea incidenței invalidității și a 

depensionărilor 

 



ACTIVITATEA BIROULUI JURIDIC ȘI EXECUTARE SILITĂ 

• A fost înregistrat un număr de 1036 dosare pe rolul instanțelor față 

de 846 dosare în anul 2020 repartizate astfel: 

 
2020 2021 

favorabile nefavorabile în curs de 
soluționare 

favorabile nefavorabile în curs de 
soluționare 

119 61 666 237 137 662 

Gradul de soluționarea favorabil CJP Iași în 2021: 64 %. 

            Dosare rămase pe rol la 31.12.2021: 662 din numărul total de 

dosare instrumentate în 2021. 



ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE 

80 

13 

Structura posturilor 

functionari publici

personal contractual

 Statul de funcții al Casei Județene de Pensii Iași a inclus un 

număr total de 93 de posturi. 



ACTIVITATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 

  Au fost consiliate 36.550 persoane pe probleme de pensii şi asigurări sociale. 
Pentru un număr de 905 persoane s-au verificat conditiile  de pensionare în 
sistemul public  

 

 Au fost instrumentate un număr de 5.625 petiţii, structurate după cum urmează: 

 - 5.576 de scrisori, petitii, adresate de persoane fizice, privind domeniul pensiilor; 

 -      49 scrisori, petitii, memorii adresate de persoane juridice. 

 DOMENII DE INTERES 2019 2020 2021 

Petiţii referitoare la pensii si calcul estimativ al condiţiilor de pensionare 2868 2336 2566 

Petiţii referitoare la stagii de cotizare 166 144 31 

Petiţii referitoare la alte drepturi de asigurări sociale - - - 

Petiţii referitoare la legi speciale - 3 - 

Solicitări eliberare cupoane mov 5949 3380 2235 

Alte categorii de petiţii 567 406 793 

Total petiţii 9.550 6.269 5.625 



ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ SI RECUPERARE A CAPACITĂTII 
DE MUNCĂ  

În anul 2021 s-a înregistrat o creștere față de anul 2020 al 

propunerilor la pensie de invaliditate astfel: 

2019 2020 2021 

Propuneri – cazuri noi 1365 1081 1269 

Încadrați în grade de invaliditate 1251 939 1092 

Cazuri respinse 114 142 177 

       Statutul persoanelor la momentul expertizării medicale cu privire la 

pierderea capacității de muncă 

2019 2020 2021 

Proveniți din activitate 318 
23% 

290 
27% 

316 
25% 

Din afara activității 1047 
77% 

791 
73% 

953 
75% 



ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII 
DE MUNCĂ 

Conform criteriilor de încadrare în grade de invaliditate și a normelor 

metodologice de aplicare a acestora pe parcursul anului 2021, persoanele 

evaluate la termen au evoluat astfel: 

 

2019 2020 2021 

ameliorări 164 122 151 

depensionări 44 43 52 

agravări 292 221 262 

Conform criteriilor de încadrare în grade de invaliditate și a normelor 

metodologice de aplicare a acestora pe parcursul anului 2021, persoanele 

evaluate la termen au evoluat astfel: 

 



EVIDENȚA BENEFICIARILOR DE PRESTAȚII SOCIALE ȘI LEGI SPECIALE 

Numărul de beneficiari aflați în evidențele CJP Iași la sfârșitul anului 2021 a fost 
de 162.732, județul Iași aflându-se pe locul 4 din total județe. 

 

2019 2020 2021 

Număr total de pensionari  166.873 165.585 162.732 
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Pensionarii din sectorul de stat 

 Categoria pensionarilor din sectorul de stat are un trend constant 

ascendent, mai ales în ceea ce privește pensionarii pentru limită de vârstă. Se 

menține constantă scăderea numărului de pensionari de invaliditate, în medie 

cu 5%/an. 

Categorii de pensii din sectorul 
de stat 

2019 2020 2021 

Limită de vârstă 120.717 122.938 122.549 

Anticipat și aticipat parțial 3.529 3.168 3.279 

invaliditate 11.644 10.461 9.892 

Urmași 14.715 14.384 14.378 

total 150.605 150.951 150.098 



Pensionarii din sectorul agricol 

 Anul 2021 a confirmat tendința de scădere a pensionarilor din sectorul 

agricol cu 13,66 % / an, justificată de faptul că în această categorie nu mai 

există intrări curente, iar beneficiarii au o vârstă înaintată, ieșirile din sistem 

fiind naturale. 

Categorii de pensii din sectorul 
agricol 

2019 2020 2021 

Limită de vârstă 15.152 13.658 11.828 

invaliditate 35 27 27 

Urmași 1.081 949 779 

total 16.268 14.634 12.634 



Pensia medie (stat), comparativ jud. Iaşi – nivel naţional 

Judeţul Iaşi este pe locul 20 pe ţară în funcţie de nivelul pensiei medii. 

Categorii de pensii 2019 2020 2021 

Pensie pentru limită de vârstă 1474 1692 1699 

Pensie anticipată 1613 2045 2231 

Pensie anticipată parțial 1079 1331 1470 

Pensie de invaliditate 684 730 709 

Pensie de urmaș 624 715 713 

Pensia medie 1322 1526 1536 

2019 2020 2021 

PENSIA MEDIE – județul Iași 1322 1526 1536 

PENSIA MEDIE – nivel național 1373 1592 1609 

         Din numărul total de beneficiari aflați în evidențele CJP Iași (162.732) 23 % 

beneficiază de indemnizație socială pentru pensionari (37.159) 



STABILIREA PRESTAŢIILOR DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE ŞI 
BUGETUL DE STAT  

  Cereri noi de stabilire a drepturilor de pensie 

 În cursul anului 2021 s-au primit 8764 cereri de stabilire de drepturi noi 

de pensie conform Legii 263/2010. 

 S-a emis un număr de 8683 de decizii de înscriere nouă la pensie, 6230 

decizii de modificare a drepturilor de pensie și 2832 decizii din oficiu (treceri la 

pensie limită de vârstă și suspendări/sistări drepturi de pensie). 

     Tip 
pensie 

 

Limita de 
vârstă 

Anticipată 
Anticipată 

parțială 
Invaliditate Urmași  TOTAL 

Inregis
-trate 

Soluți-
onate 

Inregis-
trate 

Soluți-
onate 

Inregis 
trate 

Soluți
onate 

Inregis
-trate 

Soluți-
onate 

Inregis-
trate 

Soluți-onate 
Inregis-

trate 
Soluți-
onate 

Total 

2021 
4447 4416 148 145 1570 1549 1055 1051 1544 1522 8764 8683 



STABILIREA PRESTAŢIILOR DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE ŞI 
BUGETUL DE STAT  

 Cereri de recalculare a drepturilor de pensie 
În cursul anului 2021, au fost înregistrate 6.290 cereri de recalculare a 

drepturilor de pensie. S-a emis un număr de 6.230 de decizii de modificare a  
drepturilor de pensie aferente cererilor înregistrate pe final de 2020 și în 2021.  

Cererile de recalculare au avut ca obiect modificarea drepturilor de pensie prin: 

adăugări de stagiu, adăugări de sporuri, grupe de muncă, schimbare nume, 
numire/schimbare/renunțare mandatar, schimbări de grad de invaliditate, 
suspendare/încetare sau reluare plată, suspendare/opțiune pentru pensie M.I. sau 
M.Ap.N.,numire/schimbare tutore, modificare număr urmași, debite.  

 

     Tip 
recalc. 

 

2021 

Adaugare stagiu Revizuiri Altele TOTAL 

Inregis-
trate 

Soluți-
onate 

Inregis-
trate 

Soluți-
onate 

Inregis-
trate 

Soluți-
onate 

Inregis-
trate 

Soluți-
onate 

TOTAL 3700 3688 217 215 2373 2327 6290 6230 



STABILIREA PRESTAŢIILOR DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE ŞI 
BUGETUL DE STAT  

 Situația soluționării trecerilor din oficiu la pensie de limită de 
vârstă 
 

     Tip 
pensie 

 
2021 

Trecere INV-LV Trecere  A-LV,AP_LV Trecere AP-LV TOTAL 

Inregis-
trate 

Soluţio-
nate 

Inregis-
trate 

Soluţio-
nate 

Soluţionate din oficiu 
Total 
cazuri  

Soluţio
nate 

TOTAL 
AN 922 907 997 991 934 2853 2832 

 Legi speciale 
 
S-au primit 4240 cereri de stabilire a indemnizațiilor prevăzute de legi speciale 
din care au fost soluționate 4096 cereri. Aceste indemnizații sunt indemnizații 
prevăzute de Legea nr.8/2006, Legea nr. 309/2002, Legea nr. 44/1994, Legea 
nr.189/2000, Decret-Legea nr. 118/1990 



STABILIREA PRESTAŢIILOR DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE ŞI 
BUGETUL DE STAT  

 Pensii comunitare 

S-au constituit 872 dosare de pensie dintre care 636 dosare depuse 

la CJP Iași iar 236 au fost primite de la instituțiile competente din 

Uniunea Europeană. Dintre acestea au fost soluționate prin emitere 

de decizie un număr de 384 dosare. 

S-au intreprins un număr de 2923 demersuri intermediare (formulare 

E001 prin intermediul cărora se solicită documentele necesare 

soluționării cererilor, adresele prin care se solicită actele necesare 

punerii în plată) 

S-au emis 581 decizii conform regulamentelor europene  

S-au emis 719 formulare E205RO 

S-au emis 486 decizii de recalculare 



STABILIREA PRESTAŢIILOR DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE ŞI 
BUGETUL DE STAT  

 
Institutia de 

instrumentare 
 ( la care s-a depus 
cererea de pensie ) 

  

Nr. dosarelor de 
pensie comunitară 

complete pentru 
care s-au emis 

decizii in anul 2021 
(cuprinzând 

formularele E202/ 
E203 / E204, E205 şi 

eventual E210) 

Nr. de formulare 
E 205 RO privind 

cariera de 
asigurat în 
România 

transmise în 
străinătate 

Nr. de pensii stabilite conform 
regulamentelor europene 

  

Pensii 
naţionale 

Pensii 
comunitare 

Nr. decizii de 
respingere 

România 377 304 148 181 48 

Anglia 2 3 2 0 0 

Austria 0 1 0 0 0 

Belgia 2 3 0 1 1 
Cipru 0 2 0 0 0 

Franta 4 5 4 0 0 

Germania 6 13 4 1 1 
Irlanda 1 0 1 0 0 

Italia 170 366 68 84 18 

Norvegia 1 1 1 0 0 

Olanda 1 1 1 0 0 

Portugalia 0 1 0 0 0 

Spania 17 15 13 2 2 

Suedia 0 2 0 0 0 

Ungaria 0 2 0 0 0 

TOTAL 581 719 242 269 70 



STABILIREA PRESTAŢIILOR DIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE ŞI 
BUGETUL DE STAT  

Poli de competență 

SCOP: aplicarea unitară și eficientă a Regulamentelor (CE) nr.883/2004 și 987/2009 

REGLEMENTARE: Ordinele nr. 1043/07.09.2017 și nr.1887/06.08.2018 ale Președintelui 
Casei Naționale de Pensii Publice 

Casa Județeană de Pensii Iași este pol de competență pentru toate solicitările transmise 
transmise din Regiunea Lazio: 

 
Solicitarile primite din cadrul regiunii INPS 

LAZIO FROSINONE 

LAZIO LATINA 

LAZIO RIETI 

LAZIO ROMA 

LAZIO CIVITA VECCHIA 

LAZIO POMEZIA 

LAZIO TUSCOLANO 

LAZIO VITERBO 



PLATA DREPTURILOR DE PENSII ŞI A INDEMNIZAŢIILOR 

 Numărul   total de tranzacţii a fost de 52.938, din care: 

 - comunicări de drepturi noi şi modificări/ recalculări de pensii şi indemnizaţii; 

 - modificări de adrese, modificări de nume, schimbarea modalităţii de plată, 

corecţii CNP, acordare taloane CFR, comunicări în conturi, reordonanțari 

pensii, etc. 

  În anul 2021 s-au înregistrat şi acordat 10.153 ajutoare de deces 

 lunar, sunt operate în medie 4.480 reţineri din pensii în baza titlurilor 

executorii comunicate de executorii judecătorești, DGFP, ANAF, primării, pensii 

de întreținere, etc. 

 lunar s-a efectuat verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a scutirii de la 

plată a abonamentului telefonic pentru beneficiarii de legi speciale. De această 

facilitate au beneficiat in medie 1488 persoane, suma decontată la TELECOM 

în anul 2021 fiind de 392,128 lei. 



PLATA DREPTURILOR DE PENSII ŞI A INDEMNIZAŢIILOR 

 Beneficiari ai indemnizației sociale pentru pensionari – 37.165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plata pensiilor în cont 

TOTAL 

Plăţi în România 88633 

Plăţi în străinătate 650 

Pensionari din sistemul public 

(Asig. Soc. de STAT) 

Pensionari agricultori 

Număr beneficiari Valoare medie suportată de 

la BS 

Număr 

beneficiari 

Valoare medie suportată 

de la BS 

28.645 320 8.520 149 



Structura beneficiarilor de legi speciale 

Număr beneficiari de legi speciale 2019 2020 2021 

-beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR 119 112 91 

-beneficiari Legea 42/1990 şi Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revoluţiei) 104 102 99 

-beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată la 06.03.1945 

499 443 2407 

-beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii şi văduvele de război 2747 2258 1743 

-beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice 

de regimul instaurat în perioada 06.09.1940-06.03.1945 

2677 2499 2284 

-beneficiari Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar 

2968 2667 2264 

-beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul 

supravieţuitor 

3194 2931 2660 

-beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor,  125 142 152 

-beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru membrii 

uniunilor de creatori + Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei 

pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din 

Romania 

611 619 613 

TOTAL 13044 13793 14334 



EVIDENŢA CONTRIBUABILILOR LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE 
DIN JUDEȚUL IAȘI  

Având în vedere că în anul 2020 erau înregistraţi 173.534 salariaţi 

cu  contract de muncă, rezultă o creștere a numărului de persoane 

astfel asigurate cu un procent de 11,24 % faţă de anul precedent. 

Numărul mediu de persoane asigurate în 
sistemul asigurărilor sociale de stat pe bază 

de contract individual de muncă 

Număr mediu angajatori din 
judeţul Iaşi 

193.041 19.396 



EVIDENŢA CONTRIBUABILILOR LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE 
DIN JUDEȚUL IAȘI  

 În anul 2021, 244 persoane au încheiat contracte noi de 

asigurare socială, conform Legii nr. 263/2010,  iar 439 persoane 

au reziliat contracte de asigurare.  

 Încasările din achitarea obligaţiilor rezultate din contracte 

de asigurare au fost în  sumă totală de 7.912.843,13 lei 

  

Contracte încheiate 

în 2021 
Contracte reziliate 

în 2021 
Contracte active 

la final de 2021 
Venit asigurat la 

final de 2021 

244  439  1.181 2.819.590 lei 



ACTIVITATEA SERVICIULUI FINANCIAR CONTABILITATE 

PLAȚI EFECTUATE ÎN ANUL 2021                                              lei 

Bugetul de Asigurări Sociale   2.743.807.506 lei  

Bugetul de Stat       469.690.446 lei  

Fondul de Risc şi Accident          3.649.933 lei 

• Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 
 Încasarea veniturilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat se 

realizează de către Agenţia Naţională a Finanţelor Publice începând din 

ianuarie 2004.  

Casa Teritorială de Pensii Iaşi colectează veniturile persoanelor asigurate 

prin contracte asigurare sociale, contribuţia pentru biletele tratament precum 

şi încasări din alte surse (debite, tarife). 

Veniturile totale realizate la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat în 

anul 2021 au fost de 2.576.616.759 lei. 

S-au aprobat credite bugetare în valoare de 2.745.569.820 lei. Din 

creditele alocate s-au efectuat plăți de 2.743.667.144 lei pe următoarele 

capitole: 
 

 



BUGETUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 

 La finele anului 2021 Bugetul de Asigurări Sociale a înregistrat un 

deficit de 167.190.747 lei. 

Evoluția cheltuielilor cu pensiile din bugetul de asigurări sociale de stat 

- pensii de asigurări sociale: 97,21% 2.667.050.835 

- ajutoare de deces, acordate pentru un număr de 10153 cazuri , 2% 53.522.363 

- cheltuieli cu transmiterea pensiilor : 0,46% 12.827.423 

- cheltuieli de personal :  0,30% 9.079.396 

- cheltuieli materiale şi servicii : 0,03% 1.018.083 

- alte cheltuieli 91.692 

- active fixe 77.352 

  2018 2019 2020 2021 

Cheltuieli  

Pensii (lei) 

1.879,157.340 2.082.198.539 2.422.000.620 3.667.050.835 



BUGETUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 
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BUGETUL  DE STAT 

 Plățile efectuate din Bugetul de Stat în anul 2021 au fost de 

496.739.327 lei în creștere față de 2020 cu 27.048.881 lei 

repartizate astfel: 

Lei 

 Pensii I.O.V.R. 293.098 

Ajutor de deces 0 

Indemnizatie Veterani de razboi (legea 49/1991 si legea 44/1994) 20.934.617 

Indemnizatie D.L.118/1990 (persoane persecutate politic) 25.729.283 

Indemnizatie Legea 341/2004 (revolutionari) 2.909.318 

Indemnizatie Legea 189/2000 (persoane stramutate din loc.de domiciliu ) 11.680.076 
Indemnizație Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar în 
direcțiile de muncă) 2.380.309 

Pensie Legea 303/2004 (procurori și judecători magistrați) 35.074.655 

Pensie agricultori 230.603.025 

Indemnizație Legea 109/2005 (artiști) 30.129 



BUGETUL  DE STAT 

Lei 

 Indemnizație Legea 8/2006 (uniunile de creație) 10.895.587 
Ajutor lunar Legea 578/2004 (soț supraviețuitor) 3.178.582 
Pensie OUG 6/2010 (pensia socială minim garantată) 119.851.548 
Indemnizație însoțitor 20.451.929 
Abonamente telefonice veterani 72.344 

Abonamente telefonice DL 118/1990 31.472 
Abonamente telefonice Legea 189/2000 288.313 

Bilete călătorie L118/1990 82.446 

Bilete de călătorie L189/2000 426.605 

Indemnizație cf. Legii 323/2004 (367/2001) 7.368 

Prestații Legea 346/2002 (boli profesionale) 180.430 

Indemnizație Legea 96/2006 (parlamentari) 0 

Indemnizație Legea 215/2015 (funcționar parlamentar) 62.504 

Pensie  L 130 (personal auxiliar instanțe judecătorești și parchete) 2.833.383 

Pensie Legea 83/2015 (aviatori) 2.803.795 

Pensie Legea 7/2016 1.197.318 

Ajutor anual pentru veterani de război 83.200 

Prestări servicii pentru transmitere drepturi 4.139.477 



FONDUL DE ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 

 S-au înregistrat venituri în valoare de 4.473.112 lei. 

 Au fost deschise credite în sumă de 3.716.788 lei și efectuate plăți din 

credite în valoare de 3.699.032 lei astfel: 

Lei 

 Asistență socială în caz de boli 12,27% 453.868 

Cheltuieli de personal 5,15% 188.892 

Ajutoare acordate asiguraților pentru decese 6,67% 246.828 

Bunuri și servicii 0,45% 16.740 

Asistență socială în caz de invaliditate 22,17% 820.132 

Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 52,34% 1.953.516 

Sume aferente persoanelor cu handicap 0,05% 2.116 

-compensații pentru atingerea integrității 0,45% 16.940 

La finele anului 2021 Fondul de Accidente de Muncă și Boli profesionale a înregistrat 
un excedent de 774.080 lei. 



ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE BILETE DE TRATAMENT 

 Au fost primite în cursul anului un număr de 7.132 cereri de bilete pentru 

cele 17 serii 

 Au fost repartizate un număr total de 2497 bilete de tratament din care au 

fost valorificate 99 %. 

 Număr de bilete gratuite repartizate a fost de 445, reprezentând 17,8% din 

total bilete 

 Cele mai căutate stațiuni au fost cele din zona Moldovei: Nicolina, Vatra 

Dornei, Slănic Moldova, Bălțătești dar și cele renumite pentru eficiența 

tratamentului: Felix, Herculane, Mangalia, Techirghiol, Sovata, Covasna. 



OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2021 

 Soluționarea în termenele prevăzute de actele normative specifice a 

cererilor de stabilire a drepturilor de pensie, a petițiilor, sesizărilor și 

reclamațiilor, a cererilor de informații de interes public;  

 Asigurarea plății corecte și la timp a drepturilor de pensie și a indemnizațiilor 

cu respectarea principiilor bugetare; 

 Gestionarea responsabilă a resurselor din bugetul de stat și bugetul 

asigurărilor sociale; 

 Asigurarea activității privind AMBP și gestionarea responsabilă a fondului de 

risc și accidente de muncă prin respectarea procedurilor de decontare a 

prestațiilor acordate; 

 Organizarea și controlul riguros al activității de expertiză medicală 

 Atragerea în sistem de noi asigurați pe baza contractelor de asigurare. 



     

 

 

   Vă mulțumesc! 

     

     

 

 

    Director executiv  C.J.P. Iaşi, 

     Maria Andronache 

      


