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ANEXA
- AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA BOTOŞANI –
- anul 2015 MACHETA NR. 1
Nr.
crt.

1.

2.

3.

ACŢIUNEA /ACTIVITATEA /
PROIECTUL
cuprinsă în „Planul de
acţiuni pe anul 2015 al
judeţului Botoşani pentru
realizarea obiectivelor
cuprinse în programul de
guvernare”
Asigurarea echilibrului socioeconomic
al
familiilor,
persoanelor cu dizabilităţi şi
al familiilor aparţinătoare prin
plata beneficiilor sociale date
în competenţă
Acordarea
de
subvenţii
organizaţiilor
neguvernamentale care acordă
servicii sociale categoriilor
defavorizate
în
scopul
îmbunătăţirii acestora

Proiectul de interes naţional:

Realizat
sau
nerealizat

Rezultatele
concrete dacă acţiunea
a fost implementată

Realizat

In anul 2015 au fost
acordate beneficii sociale
pentru
150.006
beneficiari
si
familii
beneficiare
cu
suma
totala de 55.960.120.
Prin
programul
de
subvenţionare
al
organizaţiilor
neguvernamentale derulat
anual prin Legea 34/1998,
pentru anul 2015 s-a plătit
suma de 37.800 lei pentru
susţinerea
şi
imbunătăţirea
serviciilor
sociale
acordate
de
Fundaţia ,,Hand of Help,,
Botoşani pentru îngrijirea
în sistem rezidenţial a 70
copii în dificultate.

Realizat

Realizat

Motivele
nerealizării
acţiunii/
activităţii

Alte
observaţii

BS
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„Dezvoltarea reţelei naţionale
de cămine pentru persoanele
vârstnice”

4.

Certificarea formării
profesionale a adulţilor

Conform Ordinului MMFPS
nr. 325/28.02.2014 s-a
aprobat
prelungirea
finantarii si modificarea
sumei totale
( majorarea) la 3.912.703
lei pentru
funcţionarea
Căminului Truşeşti.
Suma alocată de la bugetul
de stat în anul 2015 a fost
de 140.194 lei. Căminul
pentru persoane vârstnice
Truşeşti
a fost înfiinţat
prin reorganizarea unităţii
sanitare existente conform
standardelor de calitate
pentru persoane vârstnice,
prin program , Ministerul
Muncii
finanţând
cheltuielile de funcţionare
a unităţii şi pentru plata
personalului. Capacitatea
unităţii este de 60 de
locuri,
la
data
de
31.12.2015 fiind asistaţi
un
numar
de
55
beneficiari.

Realizat

Au fost emise 427 de
decizii privind examinarea,
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(emiterea deciziilor privind
examinarea, autorizarea;
solutionarea solicitarilor
furnizorilor; inregistrarea
contractelor de formare
profesionala; eliberarea
certificatelor de absolvire si
de calificare; aplicarea
timbrelor seci

5.

Inspecţia socială a derulat
pentru realizarea planului de
acţiuni în trim. III, 6 campanii:
I. Campania tematică privind
,,Controlul serviciilor sociale
dezvoltate prin Programul
Operaţional RegionalMinisterul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice”;

Realizat

autorizarea; au fost
soluţionate 3489 solicitări
ale furnizorilor; au fost
înregistrate 3874 contracte
de formare pentru cursuri
de calificare; au fost
eliberate 2326 certificate
de absolvire şi 3431
certificate de calificare; au
fost aplicate 5757 timbre
seci ; au fost autorizaţi 17
furnizori pentru 39
programe de formare.
I. În perioada anul 2015
au fost realizate 5 misiuni
de monitorizare realizate
după controlul iniţial:
- la Unitatea de Asistenţă
Medico-Socială (U.A.M.S.)
Flămânzi,
- la Centrul de Plasament
„Prietenia” Botoşani din
cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Botoşani şi
-la Unitatea de Asistenţă
Medico-Socială (U.A.M.S.)
Săveni, judeţul Botoşani,
-la Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă (C.I.A.) Adăşeni
din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă
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Socială şi Protecţia
Copilului Botoşani şi
- la Unitatea de Asistenţă
Medico-Socială (U.A.M.S.)
Mihăileni, judeţul Botoşani.
Misiunile de inspecţie s-au
realizat împreună cu
reprezentantul Agenţiei de
Dezvoltare Regională NordEst, cu respectarea
calendarului de efectuare a
acţiunilor de control.
Nu au fost aplicate
sancţiuni în timpul
controlului şi nu au fost
sesizate alte instituţii, ca
urmare a neconformităţilor
constatate. Spre sfârşitul
anului fost realizate 5
misiuni de monitorizare
realizate după controlul
iniţial nefiind cazul
aplicării de sancţiuni
contravenţionale în
activitatea de control.
II. Campaniei privind
realizarea activităţii de
control a beneficiilor de
asistenţă socială

II. În anul 2015, au fost
verificate toate cele 78 de
UAT-uri
S-au făcut încrucişări
şi comparări a
următoarelor baze de date:
-Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
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(ANAF),
-Casa Naţională de
Pensii Publice,
-Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă(ANOFM),
-programul informatic de
date SAFIR.
Nu au fost aplicate
sancţiuni contravenţionale
în activitatea de control.
Nu au fost sesizate
organele de urmărire
penală, sau alte instituţii

III. Campania de
informare şi consiliere
referitoarela legislaţia din
domeniul asistenţei sociale”

III. a) În cadrul
controlului tematic la 3
centre rezidenţiale de
recuperare şi reabilitare
pentru persoane cu
handicap(CRRPH) din
judeţ s-a realizat
informarea-consilierea
reprezentanţilor entităţilor
controlate, cu privire la
procedura de
acreditare/licenţiere a
serviciilor sociale, potrivit
prevederilor Legii
nr.197/2012 privind
asigurarea calităţii în
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domeniul serviciilor
sociale, respectiv
prevederilor HG
nr.118/2014 privind
normele metodologice de
aplicare a acestei legi.
b) O sesiune de
informare şi consiliere cu
reprezentanţii UAT-urilor
din judeţul Botoşani cu
privire la Ordonanţa de
Urgenţă nr. 25/2015
pentru modificarea
articolului 8 din Legea
416/2001privind venitul
minim garantat, cu
modificările şi completările
ulterioare, precum şi
diferite aspecte legislative
propuse de participanţi cu
privire la diverse speţe
particulare.
În cadrul controlului
inopinat la alte 32 centre
rezidenţiale din judeţ s-a
realizat informareaconsilierea reprezentanţilor
entităţilor controlate, cu
privire la procedura de
acreditare/licenţiere a
serviciilor sociale, potrivit
prevederilor Legii
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nr.197/2012 privind
asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor
sociale, respectiv
prevederilor HG
nr.118/2014 privind
normele metodologice de
aplicare a acestei legi.
IV. Control tematic privind
„Verificarea
modului
de
aplicare a prevederilor Legii
nr.448/2006 cu privire la
admiterea în Centrele de
Recuperare şi Reabilitare a
Persoanelor
Adulte
cu
Handicap/CRRPH”

IV. Au fost supuse
controlului următoarele
centre rezidenţiale de
recuperare şi reabilitare a
persoanelor adulte cu
handicap:
-Centrul de recuperare
şi reabilitare Dersca,
-Centrul de recuperare
şi reabilitare Ionăşeni care
cuprinde Casa Rosetti şi
Casa Ionaş,
-Centrul de recuperare
pentru persoane adulte cu
handicap din localităţile
Ionăşeni şi Botoşani situat
în comuna Stăuceni.
Au fost dispuse un
număr de 17 măsuri de
remediere
a
negulilor
constatate. Deşi au fost
dispuse măsuri, nu au fost
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constatate
probleme
majore
cu
privire
la
serviciile
acordate
beneficiarilor,
sau
elemente care să pericliteze
viaţa
şi
sănătatea
beneficiarilor.
Admiterea în centrele
de recuperare şi reabilitare
a beneficiarilor se face prin
hotârârea Comisiei de
evaluare a persoanelor
adulte cu handicap, cu
respectarea criteriilor de
eligibilitate, în conformitate
cu prevederile Ordinului
nr.67/2015 privind
aprobarea Standardele
minime de calitate pentru
serviciile sociale cu cazare
organizate ca centre
rezidentiale destinate
persoanelor adulte cu
dizabilităţi, anexa 1,
modulul IV.
Toţi beneficiarii
admişi în centrele supuse
controlului au certificate
de încadrare în grad de
handicap, în termen de
valabilitate, nu au existat
situaţii în care s-au
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V.
Control
tematic
privind
“Stadiul
aplicării
prevederilor Legii 272/2004
privind
protecţia
şi
promovarea
drepturilor
copilului, de către serviciile
publice de asistenţă socială
de la nivelul localităţilor cu
un număr de locuitori între
7.000 şi 10.000”

solicitat eronat sume de la
bugetul de stat pentru
întreţinerea beneficiarilor.
V. Au fost supuse
controlului structurile
specializate aflate în
aparatul de specialitate al
primarului, care asigură
aplicarea politicilor sociale
în domeniul protecţiei
copilului, familiei,
persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilităţi,
precum şi altor persoane,
grupuri sau comunităţi
aflate în nevoi sociale.
Acestea au ca atribuţii
administrarea şi acordarea
beneficiilor de asistenţă
socială şi a serviciilor
sociale.
Au fost verificate
următoarele entităţi:
1. Primăria oraşului
Darabani - Serviciul Public
de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
2. Primăria oraşului
Flămânzi - Serviciul de
Asistenţă Socială,
3. Primăria comunei
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VI. Control tematic „
Verificarea şi monitorizarea
asigurării accesului
neîngrădit al persoanelor cu
handicap la serviciile
medicale”

VII. Controlul aplicării
prevederilor legale cuprinse
la art. 25 din Legea nr.
17/2000 şi Ordinul MMFPS
nr. 73/2005, cu privire la
calculul contribuţiei datorate
de beneficiari/ aparţinătorii
acestora, pentru acoperirea
costului serviciilor sociale
acordate în centrele
rezidenţiale pentru
persoanele vârstnice (CRPV)”public

Vorona – Compartimentul
de Asistenţă Socială
Ca urmare a
neconformităţilor
constatate, au fost dispuse
un număr de 38 măsuri.
Nu au fost sesizate
organele de urmărire
penală, sau alte instituţii
de control abilitate.
VI. În cadrul campaniei, a
fost verificat accesul
neîngrădit al persoanei cu
dizabilităţi la mediul fizic,
informaţional şi
comunicaţional în 9
unităţi sanitare publice
locale şi judeţene.
Conform cadrului
metodologic, au fost
selectate pentru a fi
controlate, unităţi
medicale locale şi judeţene.
VII. Urmare activităţii
de control, autorităţile
locale au înţeles
necesitatea susţinerii
financiare a căminului
pentru persoane vârstnice,
precum şi respectarea
legislaţiei cu privire la
acoperirea costului de
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VIII. ’’ Controlul privind
stabilirea şi acordarea
beneficiilor de asistenţă
socială pentru sprijinirea
persoanelor cu nevoi speciale
și a drepturilor bănești pentru
asistenții personali”.

întreţinere a beneficiarilor
în instituţie, având în
vedere că Programului de
Interes Naţional
”Dezvoltarea reţelei
naţionale de cămine
pentru persoane vârstnice”
se încheie la data de
29.01.2016.
VIII. În 71 de UAT-uri
sunt angajați un număr de
1131 asistenți personali,
din care în 3 UAT-uri,
plata drepturilor salariale
pentru 27 de asistenți
personali s-a efectuat cu o
întârziere medie de 1,66
luni, drepturi care au fost
achitate în prima parte a
lunii decembrie 2015.
Au fost dispuse un
număr de 7 măsuri.
Nu au fost aplicate
sancţiuni contravenționale.
Nu au fost sesizate alte
instituţii.
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