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  COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI HUNEDOARA 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  îmbunătățirea activității desfășurate de  

Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara 
 

          Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara; 
         Întrunit în şedinţa din data de 26 aprilie 2018, conform Ordinului Prefectului 
nr.116/23.04.2018; 

În temeiul prevederilor art.7 și art.8 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.460/2006 
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru îmbunătățirea activității desfășurate de 
Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara, pe parcursul anului 2018: 

1. Finalizarea lucrărilor de recalculare din oficiu a dosarelor care fac obiectul Legii nr. 
192/2016 și a lucrărilor de recalculare a pensiilor anticipate prevăzute de Legea nr. 
216/2017; 

2. Eficientizarea activității sistemului public de pensii prin îmbunătățirea capacității 
instituționale, dezvoltarea unui corp de funcționari cu abilități și competențe la nivel 
european, reducerea costurilor și a timpului de așteptare în furnizarea serviciilor 
publice solicitate și exploatarea optimă a aplicațiilor informatice dezvoltate pentru 
activitățile Casei Judeţene de Pensii Hunedoara; 

3. Gestionarea responsabilă a resurselor din bugetul asigurărilor sociale prin eliminarea 
plăților de drepturi în situație de incompatibilitate, prin identificarea și înlăturarea 
eventualelor fraude, prin eficientizarea activității de recuperare a debitelor și 
prevenirea apariției debitelor prescrise; 

4. Organizarea și controlul riguros al activității de expertiză medicală, prin monitorizarea 
incidenței invalidității și a depensionărilor, precum și prin identificarea și prevenirea 
riscurilor specifice activității; 

5. Atragerea în sistem de noi asigurați pe baza contractelor de asigurare, prin informarea 
privind condițiile și efectele acestui tip de asigurare; 

6. Îmbunătățirea comunicării cu beneficiarii sistemului public de pensii, pentru a asigura 
o mai bună informare a acestora cu privire la drepturile și obligațiile în domeniu, dar și 
în scopul îmbunătățirii imaginii instituției, prin aplicarea instrumentelor moderne de 
management și comunicare, precum și aplicațiile informatice dezvoltate la nivel 
național. 

       Termen:  31.12.2018 
Răspunde:   Directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Hunedoara 
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Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință instituțiilor interesate de către 

secretariatul Colegiului Prefectural și se afișează pe site-ul Instituției Prefectului – județul 
Hunedoara. 

 
PREFECT, 

Fabius-Tiberiu KISZELY 
 

Deva, 26.04.2018 
Nr. 9 
 


