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Finalul de an aduce o recalculare a pensiilor la mai multe categorii de pensionari, printre cei
mai afectaţi fiind cei care au fost încadraţi în grupa I de muncă. O recunosc cei de la Casa de
Pensii Maramureş, care spun că deja au fost înregistrate sute de contestaţii din acest punct de
vedere.
Lucica Pop, directorul Casei Judeţene de Pensii, a arătat, în cadrul şedinţei
privind încasările la bugetul consolidat al statului de la Prefectura Maramureş, că 6.696 dosare
de pensie beneficiază de recalculare conform Legii nr.192/2015, fiind emise 4.090 de decizii.

„Legat de recalcularea pensiilor, noi avem în desfăşurare, conform Legii 192/2015, din totalul de
pensii 6696 care au intrat în această recalculare, până la finele lunii noiembrie noi am emis
4090 de decizii, iar 2606 sunt în curs de soluţionare. După cum ştiţi, marea parte a acestor
decizii, aproximativ 90%, din calcul a reieşit o sumă mai mică decât cea care era în plată, mai
ales, pentru persoanele care au lucrat în grupa I de muncă, în subteran. Ne-am ales cu peste
300 de contestaţii doar pe această lege şi, la cum evoluează lucrurile, se pare că vom mai
înregistra şi alte contestaţii. La Legea 155/2016, din 522 de cereri au fost soluţionate 512, am
emis 346 de decizii, au fost 166 de răspunsuri administrative, ceea ce înseamnă că nu făceau
obiectul acestei legi. Mai sunt de soluţionat 10 dosare”, a spus Lucica Pop.

Recalcularea pensiilor se face şi pentru cei care au ieşit la pensie anticipat după luna ianuarie
2011: „Între timp a mai apărut o altă lege de recalculare a pensiilor anticipate pentru cei care
s-au pensionat din ianuarie 2011 până în iulie 2016. Am înregistrat deja şi pentru această lege
undeva la 400 de cereri, ele urmează să fie rezolvate pe măsura în care vom beneficia de
modificarea aplicaţiei informatice”.

În evidenţele Casei Judeţene de Pensii Maramureş erau înregistraţi, la sfârşitul lunii noiembrie,
117.495 de pensionari. Dintre aceştia peste 74.000 beneficiază de pensie pentru limită de
vârstă, peste 1500 de pensie anticipată, mai mult de 19.700 de pensie de invaliditate, peste
16.800 de pensie de urmaş. La aceştia se mai adaugă peste 4.900 de pensionari agricultori.
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