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Nr. 1164 /03.02.2016
Către:
Ref:

Instituţia Prefectului - Judeţul Botosani
Direcţii de acţiune pentru anul 2016 – AJPIS Botoşani.

Stimate Domnule Prefect,
Vă transmitem direcţiile de acţiune pentru anul 2016, raportate la aria de competenţă a
instituţiei noastre.

Cu deosebita consideraţie,
Sebastian TOCARIU
Director executiv
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani

Calea Naţională, nr. 85, Municipiul Botoşani, Judeţ Botoşani
Tel.: 0231536726; Fax: 0231515331.
ajps.botosani@prestatiisociale.ro

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
JUDEŢUL BOTOŞANI
Macheta nr. 1
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Obiectiv
propus în vederea implementării
politicilor publice la nivel judeţean, în
domeniul de competenţă
Asigurarea echilibrului socio-economic
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

Activităţile care se
Indicatorii de performanţă
vor realiza pentru
– (măsurabili)
atingerea obiectivului
unităţi fizice şi/sau
valorice
Instrumentarea
şi - Nr. solicitări
acordarea de beneficii - Nr. beneficii acordate
sociale persoanelor şi - Suma totală acordată
familiilor solicitante
Acordarea de subvenţii -nr. beneficiari
prin
AJPIS
către -suma alocată
Fundaţia Hand of Help trimestrial/total an
Botoşani
pentru
îngrijirea în sistem
rezidenţial a copiilor
cu
măsură
de
plasament.
Autorizarea tuturor furnizorilor de Emiterea de decizii -nr. decizii emise
formare profesională care desfaşoară privind comisiile de -nr. certificate eliberate
cursuri de formare
examinare
-nr. furnizori autorizaţi
Eliberarea certificatelor
de
calificare
şi
absolvire
Aplicarea
timbrelor
seci
Autorizarea
furnizorilor de formare
Eficientizarea utilizării fondurilor în Efectuarea
de -nr. de misiuni de control
sistemul de asistenţă socială
controale bazate pe efectuate
risc privind stabilirea, -nr. de monitorizări

Observaţii

5.

6.

acordarea
şi
plata
beneficiilor
de
asistenţă
socială
Aplicarea
sistemului
de
sancţionare
în
vederea
descurajării
potenţialelor solicitari
frauduloase
pentru
obţinerea de beneficii
Creşterea calităţii serviciilor sociale Desfăşurarea
de
publice şi private destinate persoanelor misiuni de control,
vulnerabile
monitorizare
şi
verificare
a
standardelor
minime
de calitate specifice

efectuate
-nr. măsuri dispuse
-nr. măsuri îndeplinite
-nr. de verificări efectuate
-nr. de sancţiuni aplicate
-valoarea sancţiunilor

-nr. misiuni de control
efectuate
-nr. de monitorizări
effectuate
-nr. măsuri dispuse
-nr. măsuri îndeplinite
-nr. de verificări efectuate
-nr. de sancţiuni aplicate
-valoarea sancţiunilor
-nr. misiuni de control
efectuate
-nr. de monitorizări
efectuate
-nr. măsuri dispuse
-nr. măsuri îndeplinite
-nr. de verificări efectuate
-nr. de sancţiuni aplicate
-valoarea sancţiunilor

Respectarea dreptului persoanei cu Verificarea
accesului
handicap de a avea acces la mediul persoanelor
cu
fizic, informaţional şi comunicaţional
handicap la mediul
fizic în unităţile de
învăţământ:
primar,
gimnazial,
liceal,
universitar
Verificarea
accesibilizării
mijloacelor
de
transport în comun
din mediul urban
7. Aplicarea prevederilor legale privind Verificarea îndeplinirii -nr. furnizori verificaţi
licenţierea furnizorilor de servicii standardelor
de -nr. soluţionări favorabile
sociale
calitate
pentru - nr. respingeri
serviciile
sociale

acordate
de
către
furnizorii publici şi
privaţi
în
vederea
licentierii.

