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Stimate Domnule Prefect,
Vă transmitem principalii indicatori ai activităţii desfăşurate de Agenţia pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Botoşani pentru trimestrul IV, anul 2015 (anexa).

Cu deosebită 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

ANEXA
RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE AL AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA BOTOŞANI
- Trimestrul IV 2015 –
Activităţi planificate
Nr.
crt.

0

Conţinut
1

Val.
Ţinta
realiz
stabilită
ată
2
3
100% 100%

Primirea dosarelor privind
1 alocaţia de stat pentru copii
de la cele 78 de primării

Constatări
4

Au fost primite in procent de 100%
dosare complete

Modul de acţiune stabilit în cazul neatingerii ţintei stabilite
Resurse suplimentare alocate
Term
Cauzele
Corecţii şi
Responsab en de
neatingerii ţintei
acţiuni
il
imple
stabilite
financiare umane infrastructură
corective
intern menta
re
7
8
9
10
11
12
13

Observaţii

14
Primăriile
transmit până la
data de 05 a
fiecărei luni
cererile
înregistrate în
luna anterioară

100% 100%
Verificarea dosarelor
Au fost verificate toate dosarele
privind alocaţia de stat
primite
pentru copii – cazuri noi 100% 100%
Introducerea datelor
Au fost introduse in baza de date
privind alocaţia de stat
3
toate dosarele primite. Au fost
pentru copii în baza de date
înregistrate 3472 cazuri noi
Stabilirea dreptului
100% 100%
Fundamentarea
S-au fundamentat credite pentru
necesarului de credite
4
toti beneficiarii aflati in baza de
privind plata alocaţiei de
date
stat pentru copii
2

Suspendarea, încetarea si
reluarea drepturilor privind
5 alocaţia de stat pentru copii

6

Efectuarea plăţilor privind
alocaţia de stat pentru copii

100% 100%
Au fost înregistrate 274
de
suspendări de la plata dreptului ,
1926 de încetări si 182 reluari

Au fost operate
toate cazurile de
suspendare si
incetare

100% 100% S-a plătit suma de 25.144.520 lei
pentru un număr mediu lunar de
85.378 beneficiari

Au fost efectuate
plati in procent
de 100%.

2

100%

96%
Neraportarea de
către primării a
La 30.09.2015 suma debitelor era
situaţiei copiilor
2.216 lei.
decedaţi;instituir
Debite noi 23256 lei. Debite
ea unor masuri
recuperate–24600 lei
de protectie
speciala

Urmărirea şi recuperarea
7 debitelor privind alocaţia de
stat pentru copii

Primirea dosarelor privind
alocaţia pentru susţinerea
familiei
de la cele 78 de primării

100% 100%

Verificarea dosarelor
privind pentru susţinerea
familiei
Introducerea datelor
privind alocaţia pentru
susţinerea familiei în baza
10
de date
Stabilirea dreptului

100% 100%

8

Au fost primite in procent de 100%
dosare complete

9

X

La 31.12.2015
soldul era 872.
Numarul
debitorilor la
31.12.2015 –5

Primăriile
transmit până la
data de 05 a
fiecărei luni
cererile
înregistrate în
luna anterioară

Au fost verificate toate dosarele
primite

100% 100%
Au fost introduse in baza de date
761 cazuri noi

100% 100%
Fundamentarea
necesarului de credite
S-au fundamentat credite pentru
pentru plata alocaţiei pentru
11
toti beneficiarii aflati in baza de
susţinerea familiei
date
Suspendarea, încetarea si 100% 100%
reluarea drepturilor privind
Au fost înregistrate
466 de
suspendări de la plata dreptului,
alocaţia pentru susţinerea
12
familiei
518 de încetări si 253 reluari ;sau operat 473 modificari de
cuatum
Efectuarea plăţilor privind
13 alocaţia pentru susţinerea
familiei

Urmărirea
stabilirii
dreptului
la alte
prestaţii
sociale
asupra
cărora se
poate
institui
poprirea

100% 100%

S-a plătit suma de 4.722.516 lei
pentru un număr mediu lunar de
9.098 de familii beneficiare.

Fundamentarea
necesarului de
credite se face in
functie de
programarea
ANPIS
Suspendarea şi
încetarea
drepturilor se
relizează pentru
a evita
producerea
debitelor
Au fost efectuate
plati in procent
de 100%.

3

Urmărirea şi recuperarea
debitelor privind alocaţia
pentru susţinerea familiei

100%

65%
La 30.09.2015 suma debitelor era
de 0 lei. Debite noi 28257 lei.
Debite recuperate –
17.395 lei

14

Primirea dosarelor privind 100% 100% Au fost primite si puse la plata in
15 ajutorul social de la cele 78
procent de 100% cererile si
de primării
declaratiile solicitantilor
100% 100%
Introducerea datelor
privind ajutorul social în
Au fost introduse in baza de date
16
baza de date
462 cazuri noi
Stabilirea dreptului
Suspendarea, încetarea si 100% 100%
reluare drepturilor privind
ajutorul social
Au fost înregistrate 350 suspendari
17
, 299 incetari a dreptului si 297
reluari la plata

18

Efectuarea plăţilor privind
ajutorul social (inclusiv
polite de asigurare)
Urmărirea şi recuperarea
debitelor privind ajutorul
social

100% 100% S-a plătit suma de 3.167.595 lei
pentru un număr mediu lunar
de 4.780 familii beneficiari
100% 50 %
La 30.09.2015 suma debitelor era
1238 lei , debite noi constituite
24.536 lei. Debite recuperate –
12401 lei

19

Primirea borderourilor de
la D.G.A.S.P.C. pentru
stabilirea dreptului la
20
alocaţia de plasament

100% 100%

Introducerea datelor în
baza de date
21 Stabilirea dreptului la plata
alocaţiei de plasament
- cazuri noi Fundamentarea
22
necesarului de credite

100% 100%

Au fost primite in procent de 100%

La 31.12.2015
soldul era de
10.862 lei.
Numarul
debitorilor la
31.12.2015 era
61 .

Suspendarea şi
încetarea
drepturilor se
relizează pentru
a evita
producerea
debitelor
Au fost efectuate
plati in procent
de 100%.
La 31.12.2015
soldul era de
13.373 lei.
Numarul
debitorilor la
31.12.2015 – 26
familii
D.G.A.S.P.C.
transmite până
pe data de 05 a
fiecărei luni
pentru luna
anterioară

Au fost înregistrate 49 cazuri noi

100% 100% S-au fundamentat credite pentru
toti beneficiarii aflati in baza de

Fundamentarea
necesarului de

4

pentru plata alocaţiei de
plasament

date

Încetarea drepturilor de la 100% 100%
plata alocaţiei de plasament
23

24

25

Efectuarea plăţilor pentru
alocaţia de plasament

100% 100%

Urmărirea şi recuperarea 100%
debitelor privind alocaţia de
plasament

100
%

S-a plătit suma de 2.005.203 lei
pentru un număr mediu lunar de
999 de beneficiari.

credite se face in
functie de
programarea
ANPIS
Încetarea
drepturilor se
relizează pentru
a evita
producerea
debitelor
Au fost efectuate
plati in procent
de 100%.

La 30.09.2015 existau debite în
valoare de 0 lei. Debite noi – 0
lei. Debite recuperate 0 lei.

Sold la
31.12.2015 – 0
lei

Au fost suspendate 16 cazuri,
Încetate 48 cazuri de la plata si
reluate 22 cazuri

Primirea dosarelor privind 100% 100%
indemnizaţia pentru
creşterea copilului în vârstă
Au fost primite in procent de 100%
26 de până la 2 ani, respectiv 3
dosare complete
ani în cazul copilului cu
handicap
de la cele 78 de primării
Verificarea documentelor 100% 100%
justificative pentru
indemnizaţia pentru
creşterea copilului în vârstă
Au fost verificate toate dosarele
27 de până la 2 ani, respectiv 3
primite
ani în cazul copilului cu
handicap
- cazuri noi Introducerea datelor în
baza de date
Stabilirea
dreptului la indemnizaţia
28
pentru creşterea copilului
în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 3 ani în cazul
copilului cu handicap
29

Fundamentarea

Primăriile
transmit până la
data de 10 a
fiecărei luni
cererile
înregistrate în
luna anterioară

100% 100%
Au fost înregistrate
noi

311 cazuri

100% 100% S-au fundamentat credite pentru
toti beneficiarii aflati in baza de

Au fost introduse
in baza de date
toate dosarele
primite

Fundamentarea
necesarului de

5

necesarului de credite
pentru plata indemnizaţiei
pentru creşterea copilului
în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 3 ani în cazul
copilului cu handicap

date

credite se face in
functie de
programarea
ANPIS

Suspendarea şi încetarea 100% 100%
drepturilor de la plata
indemnizaţiei pentru
Au fost operate 8 suspendari de la
creşterea copilului în vârstă
30
plata dreptului , 446 încetări si 3
de până la 2 ani, respectiv 3
reluari .
ani în cazul copilului cu
handicap
Efectuarea plăţilor privind 100% 100%
indemnizaţia pentru
S-au plătit 5.291.927 lei pentru un
creşterea copilului în vârstă
31
număr mediu lunar de 2.227 de
de până la 2 ani, respectiv 3
beneficiari
ani în cazul copilului cu
handicap
Urmărirea
Urmărirea şi recuperarea 70% 100
debitelor privind
%
stabilirii
dreptului
indemnizaţia pentru
la alte
creşterea copilului în vârstă
Necorespondenţă
Soldul la 30.09.2015 era de 0 lei.
prestaţii
de până la 2 ani, respectiv 3
între veniturile
32 ani în cazul copilului cu
Debite noi –2708 lei. Debite
sociale
declarate şi cele
recuperate –2708 lei
asupra
handicap
realizate
cărora se
poate
institui
poprirea
100% 100%
Fundamentarea
necesarului de credite şi
S-a plătit suma de 314.713
lei
plata contribuţiei de
33 asigurări sociale pentru
pentru un număr mediu lunar de
beneficiarii de indemnizaţia
2.528 de
beneficiari
lunară pentru creşterea
copilului
100% 100%
Fundamentarea
S-a plătit suma de 175.621 lei
necesarului de credite şi
34
pentru un număr mediu lunar de
plata contribuţiei de
asigurări sociale pentru
4.780 de beneficiari
beneficiarii de ajutor social
35 Primirea dosarelor privind 100% 100% Au fost primite in procent de 100%

Suspendarea şi
încetarea
drepturilor se
relizează pentru
a evita
producerea
debitelor

Au fost efectuate
plati in procent
de 100%.

X

Soldul la
31.12.2015 –0
lei.

Au fost efectuate
plati in procent
de 100%.

Au fost efectuate
plati in procent
de 100%.
Primăriile

6

stimulentul pentru
creşterea copilului în vârstă
de până la 2 ani, respectiv 3
ani în cazul copilului cu
handicap/stimulentul de
inserţie
de la cele 78 de primării
Verificarea documentelor 100% 100%
justificative dosarelor
privind stimulentul pentru
creşterea copilului în vârstă
de
până la 2 ani, respectiv 3
36
ani în cazul copilului cu
handicap/stimulentul de
inserţie
- cazuri noi -

dosare complete

transmit până la
data de 10 a
fiecărei luni
cererile
înregistrate în
luna anterioară

Au fost verificate toate dosarele
primite

100% 100%
Introducerea datelor
privind stimulentul pentru
creşterea copilului în vârstă
de până la 2 ani, respectiv 3
ani în cazul copilului cu
37
Au fost înregistrate 100 cazuri noi
handicap/stimulentul de
inserţie
în baza de date
Stabilirea
dreptului
100% 100%
Fundamentarea
necesarului de credite
pentru plata stimulentului
S-au fundamentat credite pentru
privind creşterea copilului
38 în vârstă de până la 2 ani,
toti beneficiarii aflati in baza de
date
respectiv 3 ani în cazul
copilului cu
handicap/stimulentului de
inserţie
Suspendarea şi încetarea 100% 100%
drepturilor de la plata
stimulentului privind
Au fost operate 5 suspendari, 94
creşterea copilului în vârstă
39
încetări.
de până la 2 ani, respectiv 3
ani în cazul copilului cu
handicap/stimulentului de
inserţie

Au fost introduse
in baza de date
toate dosarele
primite

Fundamentarea
necesarului de
credite se face in
functie de
programarea
ANPIS

Suspendarea şi
încetarea
drepturilor se
relizează pentru
a evita
producerea
debitelor

7

100% 100%
Efectuarea plăţilor
stimulentului privind
creşterea copilului în vârstă
S-au plătit 765.888 lei pentru un
de până la 2 ani, respectiv 3
40
număr mediu lunar de 456
ani în cazul copilului cu
beneficiari
handicap/stimulentului de
inserţie
Urmărirea şi recuperarea 100% 100%
debitelor privind
stimulentul pentru
creşterea copilului în vârstă
Soldul la 30.09.2015 era de 0 lei.
de până la 2 ani, respectiv 3
41
Debite noi –1733 lei. Debite
ani în cazul copilului cu
recuperate -1733 lei
handicap/stimulentul de
inserţie, respectiv pentru
indemnizatia copilului cu
handicap
100% 100%
Primirea borderoului
centralizator si a
dispoziţiilor de acordare şi
Borderourile au fost verificate in
încetare a ajutoarelor
42
vederea efectuarii platilor
pentru incalzirea locuinţei
cu energie termică, gaze
naturale, lemne, cărbuni şi
combustibili petrolieri

Au fost efectuate
plati in procent
de 100%.

Soldul la
30.12.2015 –0 lei

100% 100%
Fundamentarea
necesarului de credite
pentru plata ajutoarelor
S-au fundamentat credite pentru
pentru incalzirea locuinţei
43 cu energie termică, gaze
toti beneficiarii aflati in baza de
date
naturale, lemne, cărbuni şi
combustibili petrolieri
Efectuarea plăţilor privind
ajutoarele pentru incalzirea
44
locuinţei cu energie
termică, electrica, gaze
naturale
Efectuarea plăţilor privind

-

S-au plătit in anul 2015 2.408.427
lei pentru un număr mediu lunar
de de 5.843 beneficiari
S-au plătit in anul 2015 2.051.612

8

lei pentru un număr mediu lunar
ajutoarele pentru incalzirea
locuinţei cu , lemne,
de de 9.673 beneficiari
cărbuni şi combustibili
petrolieri
Primirea dosarelor privind 100% 100%
indemnizaţia pentru
Au fost primite dosarele in procent
creşterea copilului cu
45
de 100%
handicap cu vârsta
cuprinsă între 3 şi 7 ani
de la primării
Verificarea documentelor 100% 100%
justificative pentru
indemnizaţia pentru
Au fost verificate toate
46
creşterea copilului cu
documentele
handicap cu vârsta
cuprinsă între 3 şi 7 ani
100% 100%
Introducerea datelor
privind indemnizaţia pentru
Au fost introduse toate dosarele
creşterea copilului cu
47
în baza de date
handicap cu vârsta
cuprinsă între 3 şi 7 ani
Stabilirea dreptului
100% 100%
Fundamentarea
necesarului de credite
pentru plata indemnizaţiei
S-au fundamentat credite pentru
48
toti beneficiarii
pentru creşterea copilului
cu handicap cu vârsta
cuprinsă între 3 şi 7 ani
100% 100%
Introducerea datelor în
baza de date
49.
Stabilirea
Au fost înregistrate 39 cazuri noi
dreptului la indemnizaţia
pentru creşterea copilului
cu handicap
Suspendarea şi încetarea 100% 100%
50.
drepturilor de la plata
Au fost operate 86 suspendari
de la plata dreptului, 66 reluari şi
indemnizaţiei pentru
creşterea copilului cu
34 încetări
handicap
Efectuarea plăţilor privind 100% 100% S-a plătit suma de 549.857 lei
51
pentru un număr mediu lunar de
indemnizaţia pentru
creşterea copilului cu
506 de beneficiari

Primăriile transmit
până la data de 10
a fiecărei luni
cererile înregistrate
în luna anterioară

Fundamentarea
necesarului de
credite se face in
functie de
programarea
ANPIS

Au fost efectuate
plati in procent
de 100%

9

handicap
Urmărirea şi recuperarea
debitelor privind
indemnizaţia pentru
creşterea copilului cu
handicap

100% 100%

Primirea situatiilor
centralizatoare privind
indemnizatiile lunare de
hrană de tip HIV/SIDA

100% 100%

Soldul la 30.09.2015 era de 0 lei.
Debite noi –656 lei. Debite
recuperate –656 lei

52

53

Au fost primite toate situaţiile
centralizatoare

Urmărirea
stabilirii
dreptului
la alte
prestaţii
sociale
asupra
cărora se
poate
institui
poprirea

Soldul la
31.12.2015 –0
lei.

D.G.A.S.P.C.
transmite situatia
centralizatoare
pana pe data de
05 a fiecarei luni

100% 100%
Fundamentarea
S-au fundamentat credite pentru
necesarului de credite
54
privind indemnizatiile
toti beneficiarii aflati in baza de
date
lunare de hrană de tip
HIV/SIDA
Efectuarea plăţilor privind 100% 100%
indemnizatia lunară de
S-a plătit suma de 236.843 lei
hrana pentru copiii si
55
pentru un număr mediu lunar de
adultii infectati cu HIV sau
200 de beneficiari
bolnavi de SIDA
100% 100%
Primirea situatiilor
centralizatoare privind
privind drepturile
persoanelor cu handicap
(indemnizatia insotitorului
persoanei cu handicap
vizual grav,ind.lunara
56 pentru adultul cu handicap
grav si accentuat, bugetul
personal complementar
lunar pentru adultul cu
handicap grav, accentuat si
mediu , bugetul personal
complementar lunar pentru
adultul cu handicap grav,

Au fost primite toate situaţiile
centralizatoare

D.G.A.S.P.C.
transmite situatia
centralizatoare
pana pe data de
16 a fiecarei luni

10

accentuat si mediu ,
indemnizatia lunară de
hrana pentru copiii si
adultii infectati cu HIV sau
bolnavi de SIDA)
100% 100%
Fundamentarea
necesarului de credite
privind drepturile
persoanelor cu handicap
(indemnizatia insotitorului
persoanei cu handicap
vizual grav,ind.lunara
pentru adultul cu handicap
grav si accentuat, bugetul
S-au fundamentat credite pentru
personal complementar
57 lunar pentru adultul cu
toti beneficiarii aflati in baza de
date
handicap grav, accentuat si
mediu bugetul personal
complementar lunar pentru
adultul cu handicap grav,
accentuat si mediu ,
indemnizatia lunară de
hrana pentru copiii si
adultii infectati cu HIV sau
bolnavi de SIDA)
Efectuarea plăţilor privind 100% 100%
drepturile persoanelor cu
handicap (indemnizatia
insotitorului persoanei cu
handicap vizual
grav,ind.lunara pentru
adultul cu handicap grav si
S-a plătit suma de 11.290.340 lei
accentuat, bugetul
58 personal complementar
pentru un număr mediu lunar de
lunar pentru adultul cu
23.449 beneficiari
handicap grav, accentuat si
mediu bugetul personal
complementar lunar pentru
adultul cu handicap grav,
accentuat si mediu ,
indemnizatia lunară de
hrana pentru copiii si

Au fost efectuate
plati in procent
de 100%

11

adultii infectati cu HIV sau
bolnavi de SIDA)

59

60

61

62

Primirea si completarea
formularelor europene
( E401, E411, E405) in
partea B
Primirea si completarea
formularelor europene
(E411, E405) in partea A
Suspendarea drepturilor
la prestatii sociale din
Romania care intra sub
incidenta
Regulamentului Consiliului
(CEE) nr. 883/2004
Deschiderea drepturilor
la prestatii sociale din
Romania care intra sub
incidenta
Regulamentului Consiliului
(CEE) nr. 883/2004

100% 100%

Au fost primite şi completate de
268 formulare, din care 12 E401,
251 E411 si 5 formulare F002

100% 100%
Au fost emise 90 formulare E411
100% 100%
Au fost suspendate 172 de cazuri
de la plată.

Statul competent
cu acordarea
prestatiilor
sociale este statul
membru UE.

Au fost deschise 110 drepturi
reprezentând alocaţia de stat
pentru copii.

Persoanele
carora le-a
incetat
contractul de
munca in unul
din statele
europene si se
intorc in
Romania se reia
dreptul la
alocatie

Nu au existat cereri cu acest titlu

Pana la data de 5
a fiecarei luni,
Oficiul National
pentru Refugiati
transmite cererile

100% 100%

100% 100%
Primirea cererilor privind
ajutorul rambursabil
63
pentru refugiati de la
Oficiul National pentru
Refugiati
Acordarea ajutorului
rambursabil începând cu
luna următoare depunerii
64 cererii, pe baza anchetei
sociale şi a documentelor
transmise de Oficiul
Naţional pentru Refugiaţi.
Plata ajutoarelor pentru
persoanele cu afecţiuni de
65
sănătate deosebit de grave
acordat pentru tratament

100% 100%
Nu au fost alocate sume cu aceasta
destinatie

100% 100%
Nu au existat cereri

12

medical şi intervenţii
medicale în străinătate
100% 100%
Realizarea anchetelor
sociale pentru stabilirea
dreptului la ajutorul de
urgenta
Au fost instrumentate 14 cazuri
cu probleme majore de sanatate sau
afectate de calamitati naturale in
vederea acordarii de ajutoare de
urgenta.

66

Anchetele
sociale cu
document
atia
specifica
au fost
transmise
catre
ANPIS.,
urmând ca
in functie
de
fondurile
disponibil
e sa fie
aprobate
prin
Hotarâre
de Guvern

100%
67

68

69

70

71

Plata ajutoarelor de
urgenta

Nu au fost platite sume cu titlu de
ajutoare de urgenta

X

Personal
intern cu
atribuţii
specifice

100% 100% Derularea contractului de finantare
cu C.L Trusesti pentru Caminul de
Sprijin acordat pentru
batrini pe perioada 05.05.2011.infiintarea si administrarea
31.12.2013,prelungita pina pe
unităţilor de asistenţă
31.10.2015 din care s-a acordat Nu a fost cazul
socială-Pin ,,Dezvoltarea
suma de 140.294 lei, aferenta
retelei nationale de camine
acestui trimestru, pentru plata
pentru persoane virstnice,,
cheltuielilor de functionare si a
personalului
100%
Sprijin acordat
100%
Subventii acordate Fundaţiei
organizatiilor
„Hand of Help” in suma de
neguvernamentale care
37800 lei
presteaza servicii sociale
Centralizarea rapoartelor 100% 100%
Număr mediu lunar de raportări –
statistice privind aplicarea
78 de primării.
prevederilor Legii nr.
416/2001
Acordarea unor drepturi 100% 100% Comisia a fost investita cu doua
cereri pentru stabilirea drepturilor
persoanelor persecutate din

13

motive politice de dictatura
din care una a primit solutia de
instaurată cu începere de la
admitere iar cealalta solutie de
6 martie 1945, precum şi
respingere
celor deportate în străinătate
ori constituite în prizonieri
100% 100%
Punerea in executare a
hotararilor prin care a fost
Comisia nu a fost învestită cu nicio
72
stabilita calitatea de
cerere.
luptător în rezistenţa
anticomunistă
100% 100% Institutia a fost investita cu o
Activitatile specifice
cerere care a fost inaintata spre
autorizari isi functionarii
autorizare la Directia Politici de
73
agentului de munca
Ocupare , Competente si
temporara in temeiul H.G.
Mobilitate Profesionala din cadrul
nr. 1256/2011
MMFPSPV.
100% 100% Au fost soluţionate: 117 cereri
de
infiintare
a
propririi,
contestatii, cereri şi petiţii
privind dreptul si
plata
ajutorului social acordat în baza
Legii nr. 416/2001, privind
Solutionarea de cereri,
74
venitul
minim
garantat,
petitii si contestatii
indemnizaţiei şi stimulentului
prevazut de OUG nr. 111/2010
privind
concediul
si
indemnizaţia
lunară
pentru
cresterea copilului
Reprezentarea intereselor 100% 100%
instituţiei în dosare de
instanţă având ca obiect :
pretentii banesti, contestaţii
privind stabilirea si plata
indemnizaţiei de crestere a
copilului , a ajutorului social
Au fost reprezentate un numar de
75
a alocaţiei pentru susţinerea
20 dosare de instanţă.
familiei, a alocatiei de stat
pentru copii litigii Curtea de
Conturi ( L. 94/1992 ), litigii
privind functionarii publici
(legea 188/1999)
76

Acordarea de asistenta
juridica de specialitate

100% 100%

Permanent
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persoanelor fizice si juridice
solicitante pe problematica
specifica institutiei.
100% 100%
Certificarea formării
Au fost emise 114 de decizii
profesionale a adulţilor
privind examinarea, autorizarea,
(emiterea deciziilor privind
monitorizarea; au fost soluţionate
examinarea, autorizarea;
936 solicitări ale furnizorilor; au
solutionarea solicitarilor
fost înregistrate 705 contracte de
77 furnizorilor; inregistrarea
formare pentru cursuri de
contractelor de formare
calificare; au fost eliberate 694
profesionala; eliberarea
certificate de absolvire şi 1125
certificatelor de absolvire si
certificate de calificare; au fost
de calificare; aplicarea
aplicate 1819 timbre seci.
timbrelor seci )
Eliber
Eliberar area
ea
autori
autoriza zatii
tii
lor in
lor in terme
Autorizarea furnizorilor de termen n de Au fost autorizati 6 furnizori de
78
formare profesională a de 30 de 30 de formare profesională pentru 10
zile de zile
programe de formare.
adulţilor
la data de la
şedinţei data
de şedinţ
autoriza ei de
re
autori
zare
2
monitori
Monitorizarea furnizorilor zări
79
de formare profesională

Termenul a fost
respectat in
fiecare situaţie

Secretariat
ul Tehnic
al
Comisiei
de
autorizare

100% 100%
Atestarea calificării pregătire şi experienţă
profesională - dobândite în
România, în afara
In cursul trimestrului nu au existat
80
sistemului naţional de
cereri in acest sens
învăţământ, de către
cetăţenii români care doresc
să desfăşoare activităţi, în
mod independent sau ca
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salariaţi, pe teritoriul unui
stat membru al Uniunii
Europene
Asigurarea secretariatului
100% 100%
81 Comisiei judetene prinvind
incluziunea sociala

82

Asigurarea preşedinţiei
comisiei judeţene privind
egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţ

100% 100%

A fost organizata o sedinta a
Comisiei de incluziune sociala

X

A fost organizata o sedinta a
Comisiei privind egalitatea de
sanse intre femei si barbati

X

Personal
intern cu
atribuţii în
domeniu
Personal
intern cu
atribuţii în
domeniu
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83
Compartimentul Inspectie
sociala :

a.Efectuarea de controale
bazate pe risc privind
stabilirea, acordarea şi plata
beneficiilor de asistenţă
socială
Aplicarea sistemului de
sancţionare în vederea
descurajării potenţialelor
solicitari frauduloase pentru
obţinerea de beneficii

b. Desfăşurarea de misiuni
de control, monitorizare şi
verificare a standardelor
minime de calitate specifice
pentru serviciile sociale

c. Verificarea accesului
persoanelor cu handicap la
mediul fizic în unităţile
sanitare
Verificarea
accesibilizării
mijloacelor de transport în
comun din mediul urban

d.Consilierea/informarea cu
privire
la
modificările
legislative din domeniul

Inspectori
sociali

100% 100%

-nr. de misiuni de control efectuate
: 114
-nr. de monitorizări efectuate: 114
-nr. măsuri dispuse: 3143
-nr. măsuri îndeplinite: 2498
-nr. de verificări efectuate : 114

Termenul a fost
respectat in
fiecare situaţie

-nr. misiuni de control efectuate:
35
-nr. de monitorizări efectuate: 59
-nr. măsuri dispuse: 137
-nr. măsuri îndeplinite: 125+ 12
prelungiri de termene
-nr. de verificări efectuate : 59

-nr. misiuni de control efectuate: 4
-nr. de monitorizări effectuate: 57
-nr. măsuri dispuse: 38
-nr. măsuri îndeplinite: 22 + 16 cu
prelungire de termen
-nr. de verificări efectuate: 9

- nr. consilieri efectuate: 97
-nr. Participanţi: 97
-nr. Informări: 3 sesiuni
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asistenţei
sociale.
Consilierea
autorităţilor
administraţiei
publice
locale, a persoanelor fizice
şi juridice, publice sau
private, cu atribuţii în
domeniul asistenţei sociale

Misiuni stabilite
de catre ANPIS

Intocmit-Insp.Olteanu Daniela
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