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Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna, funcţionează în baza O.U.G. nr.
113/2011 și H.G. nr. 151/2012, ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică,
ordonator terțiar de credite, în subordinea Agentiei Naţionale pentru Plăți și Inspecție Socială
din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Scopul agenției este de administrare și gestionare într-un sistem unitar de plată a beneficiilor
de asistență socială, evaluarea și monitorizarea serviciilor sociale, precum și controlul măsurilor
de asistență socială în județul Covasna.
Conform statului de funcţii aprobat pentru anul 2012, la 31 decembrie 2012, structura de
personal al instituţiei era următoarea:


Funcţionari publici 20, din care 2 funcții de conducere



Personal contractual 2

AJPIS Covasna cu efectivul de 22 persoane, a asigurat atât activităţile de administrare şi gestiune
a beneficiilor sociale, informatică, juridic, inspecție socială, autorizare formare profesională a
adulților, acreditare furnizori de servicii sociale, cât şi celelalte activităţi specifice: resurse
umane, contabilitate, achiziţii publice, casierie, arhivă, registratură.
Activitatea AJPIS Covasna este structurată pe următoarele compartimente:
1. Audit public intern
2. Juridic şi contencios
3. Autorizare formare profesională
4. Serviciul beneficii de asistență socială, programe servicii sociale, incluziune socială,
egalitate de șanse
5. Economic, financiar și contabilitate, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice
6. Inspecție Socială
ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE ŞI GESTIONARE A BENEFICIILOR DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
A.J.P.I.S. Covasna a înregistrat lunar, la termenele stabilite de legislație, documentația
beneficiarilor privind stabilirea drepturilor la:
- alocația de stat pentru copii,
- indemnizația pentru creșterea copilului/stimulentului pentru creșterea copilului,
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- alocația pentru susținerea familiei,
- venitul minim garantat,
- alocația de plasament,
- indemnizația lunară de hrană HIV/SIDA,
- indemnizații persoane adulte cu handicap grav/accentuat,
- indemnizația de însoțitor handicap vizual grav,
- ajutor de încălzire.
Fundamentarea drepturilor la beneficiile de asistență socială s-a facut pe baza informațiilor
introduse în aplicatia informatică SAFIR, actualizată lunar din punct de vedere al bazei de date.

Acordarea/neacordarea dreptului la toate beneficiile sociale s-a stabilit prin decizie a directorului
executiv al agentiei, iar plata drepturilor se realizează către beneficiari, în functie de opțiunea
acestora prin mandat postal, cont curent personal sau cont de card.
Pe parcursul anului 2012, agenţia a administrat și gestionat un număr total de 16 beneficii de
asistență socială, efectuând plăți în valoare de 76.994.771 lei pentru un număr mediu de
71.274 beneficiari, astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Beneficii de asistență socială
Alocații de stat pentru copii
Alocație pentru susținerea familiei
Alocație de plasament
Indemnizații creștere copil
Stimulent creștere copil
Indemnizații creștere copil pentru
persoane cu handicap grav sau accentuat
care are în întreţinere un copil cu
handicap cu vârsta între 0-3 ani
Indemnizații creștere copil pentru
persoane cu handicap grav sau accentuat
care are în întreţinere un copil cu
handicap cu vârsta între 3-7 ani
Indemnizații creștere copil pentru
persoane cu handicap grav sau accentuat
care are în întreţinere un copil cu vârsta
între 0-2ani
Indemnizații creștere copil pentru
persoane cu handicap grav sau accentuat
care are în întreţinere un copil cu vârsta
între 2-7ani
Indemnizații persoane cu handicap
grav/accentuat (L 448/2006 art. 58 alin.4)
2

Număr mediu
beneficiari
43.175
2.911
544
1.875
135
4

Sume plătite în 2012
(lei)
30.855.759
1.968.361
718.129
18.172.696
693.232
15.600

36

187.425

8

48.600

14

27.450

3.126

6.907.643

AGENTIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ COVASNA - Raport de activitate 2012-

11
12
13

Buget complemetar Legea 448/2006 art.
58 alin. 4
Indemnizații lunare de hrană HIV/SIDA,
copii/adulți
Indemnizații de însoțitor handicap vizual

4.168

3.602.856

16

76.531

256

1.720.683

3180
4.229
7.597

8.431.259
2.066.742
1.501.805

71.274

76.994.771

grav

14
15
16

Venit minim garantat
Ajutor de încălzire gaz și energie termică
Ajutor încălzire lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri
TOTAL

UTILIZAREA FORMULARELOR EUROPENE
În utilizarea formularelor europene se aplică prevederile Regulamentelor Consiliului (CCE) nr.
883/2004 și nr. 987/2009 privind aplicarea regimurilor de securitate socială, lucrătorilor salariaţi,
lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul
Comunității.
Salariații și lucrătorii independenți care au reședinta într-un stat membru al Uniunii Europene sau
membre ale Spațiului Economic European și desfășoară o activitate într-un stat membru,
beneficiază de prestații familiale conform statului respectiv urmare completării formularelor
europene E 401, E 411 partea A și B.
Formularele europene s-au primit prin intermediul organismelor de legătură al Agentiei
Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau direct de la beneficiar. Aceste documente au
fost soluționate în termenul legal.

Situația statistică de soluționare a formularelor europene pentru perioada 01.01.201231.12.2012 este următoarea:
Stat membru
UE
AUSTRIA
ELVEȚIA
GERMANIA
ITALIA
UNGARIA
SPANIA
TOTAL

Formulare
E 401/E411
Partea A
ParteaB
0
0
0
6
4
3
13

9
1
33
10
15
0
68

3

Număr cazuri
suspendare
drepturi

Număr cazuri
deschideri
drepturi

10
1
32
11
14
0
68

0
0
2
1
8
0
11
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ACTIVITATEA DE CENTRALIZARE DATE PRIVIND ACORDAREA VENITULUI
MINIM GARANTAT
Din centralizarea datelor transmise de cele 45 de primării, în urma întocmirii lunare a raportului
statistic privind venitul minim garantat prevăzut de Legea nr. 416/2001, pentru perioada 01
ianuarie – 30 noiembrie 2012, situaţia la nivelul judeţului Covasna era următoarea:
Numărul de familii şi persoane singure beneficiare de ajutor social: 31.942 persoane, din care:
-

persoane singure: 8.075

- familii cu 2 persoane: 5.983
- familii cu 3 persoane: 5.636
- familii cu 4 persoane: 5.756
- familii cu 5 persoane: 3.461
- familii cu peste 5 persoane: 3.031
Total sumă plătită cu titlu de ajutor social este de 6.716.051 lei, iar contribuţia de asigurări
soaciale de sănătate plătită pentru această categorie este de 1.715.208 lei.
Ajutoare de urgenţă au fost acordate de Primăria Bixad, Brețcu, Catalina, Covasna, Întorsura
Buzăului, Reci, Sf. Gheorghe, Sita Buzăului pentru:
- număr beneficiari: 116
- total sumă platită: 169.858 lei.
Ajutoare de înmormântare au fost acordate de Primăria Baraolt, Bodoc, Boroșneul Mare,
Brețcu, Catalina, Covasna, Întorsura Buzăului, Malnaș, Ojdula, Sf. Gheorghe, Sita Buzăului,
Vîlcele, Vârghiș pentru:
- număr beneficiari: 21
- total sumă platită: 9.164 lei.
ACTIVITATEA DE INLUZIUNE SOCIALĂ
În anul 2012, Secretariatul Tehnic al Comisiei J udeţene de Incluziune Socială Covasna,
asigurat de personalul din cadrul A.J.P.I.S. Covasna a redactat, pe baza datelor şi documentelor
puse la dispoziţie de reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate, organelor administraţiei
publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale reprezentantive din judeţul Covasna Raportul
judeţean de monitorizare a incluziunii sociale pentru Semestrul II/2011 și Raportul judeţean
de monitorizare a incluziunii sociale pentru Semestrul I 2012.
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În luna aprilie 2012, s-au centralizat situaţiile statistice transmise de autorităţile publice locale
privind Activitatea în domeniul incluziunii sociale pe anul 2011 precum şi Activitatea privind
combaterea marginalizării sociale corespunzătoare anului 2011.
ACTIVITATEA DE MONITORIZARE ŞI PLATA SUBVENŢIILOR ACORDATE DE
LA BUGETUL DE STAT
În baza Legii nr. 34/1998 furnizorii de servicii sociale priviți (asociații și fundații), pot
beneficia de subvenţii de la bugetul de stat. În anul 2012, la nivelul judeţului Covasna, au
beneficiat de subvenţii 2 furnizori de servicii sociale pentru 6 servicii sociale:

1. Asociaţia Caritas Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia – CARITAS COVASNA
pentru următoarele servicii sociale:
 Serviciul rezidenţial pentru persoane vârstnice – Căminul de bătrâni „Sfânta Clara”
din localitatea Sânzieni, arondat pentru coordonare şi management Filialei Caritas Tg. Mureş
județul Mureş - a fost aprobată suma de 51.000 lei/an pentru 17 beneficiari.
 Serviciul de îngrijire la domiciliu – Centrul de îngrijire medicală şi asistenţă socială
la domiciliu Tg. Secuiesc, arondat pentru coordonare şi management Filialei Caritas din
județul Harghita – a fost aprobată suma de 151.200 lei/an pentru 225 beneficiari.
 Centru de zi pentru copii provenind din familii în dificultate Sf. Gheorghe

-

arondat pentru coordonare şi management Filialei Caritas Târgu Mureş - a fost aprobată suma
de 76.800lei/an pentru 80 beneficiari;
 Program de asistenţă familială Sf. Gheorghe - arondat pentru coordonare şi
management Filialei Caritas Târgu Mureş - a fost aprobată suma de 79.200 lei/an pentru 100
beneficiari.
2. Fundaţia Creştină „Diakonia” Filiala Sf. Gheorghe pentru serviciile sociale:
 Unitate de îngrijire la domiciliu din localitatea Sf. Gheorghe – a fost aprobată suma de
230.100 lei/an pentru un număr de 300 beneficiari.
 Serviciul de reintegrare pentru persoane adulte cu handicap Sf. Gheorghe – a
fost aprobată suma de 61.440 lei/an pentru un numar de 30 beneficiari.
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Subvenţiile s-au derulat prin A.J.P.I.S. Alba respectiv A.J.P.I.S. Cluj, întrucât sediile oficiale ale
ONG-urilor în cauză sunt în aceste judeţe, în judeţul Covasna fiind doar puncte de lucru.

Atribuţiile instituţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, au vizat verificarea lunară
a acordării serviciilor de asistenţă socială, precum şi corectitudinea utilizării sumelor primite cu
titlu de subvenţie, calitatea serviciilor acordate de asociaţiile şi fundaţiile subvenţionate,
respectarea standardelor de calitate corespunzătoare serviciilor pe care le acordă.
În anul 2012 au fost efectuate un număr de 71 vizite finalizate cu rapoarte de evaluare, fără a
se constata nereguli care să conducă la sistarea acordării subvenţiei de la bugetul de stat.
Rapoartele întocmite lunar s-au transmis către A.J.P.I.S. Alba şi A.J.P.I.S. Cluj.
La solicitarea Comisiei de evaluare şi selecţionare din cadrul MMFPS privind acordarea de
subvenţii de la bugetul de stat în anul 2013, în urma evaluărilor de teren efectuate în luna
noiembrie –decembrie 2012, s-au întocmit şi transmis la MMFPS 7 rapoarte de oportunitate
privind acordarea de subvenţii de la bugetul de stat în anul 2013 după cum urmează:
1. Fundația SF. FRANCISC Hunedoara - Casa cu modul de tip familial „Boldog Apor
Vilmos” cu sediul în oraș Covasna
2. Organizația CARITAS Alba Iulia - Căminul pentru bătrâni „Sfânta Clara” Sânzieni
3. Organizația CARITAS Alba Iulia - Centrul de îngrijire medicală și asistență socială
la domiciliu Tg. Secuiesc
4. Organizația CARITAS Alba Iulia - Centru de zi pentru copii provenind din familii
aflate în dificultate Sf. Gheorghe
5. Organizația CARITAS Alba Iulia – Program de asistență familială Sf. Gheorghe
6. Fundația Creștină DIAKONIA Cluj - Napoca – Centru de zi „Casa Irisz” Sf.
Gheorghe
7. Fundația Creștină DIAKONIA Cluj - Napoca - Unitate de îngrijire la domiciliu Sf.
Gheorghe
În anul 2012, în cadrul AJPIS Covasna au funcționat 5 tipuri de comisii județene, ai căror
activitate este detailată mai jos:
1. ACTIVITATEA COMISIEI JUDEŢENE ÎN DOMENIUL EGALITĂŢII DE
ȘANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI
Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi a funcţionat în anul
6
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2012 în baza:
- Ordinului Nr.1534/18.05.2011 al Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
- Ordinului NR.118/23.06.2011 emis de Instituţia Prefectului – Judeţul Covasna.
Pe parcursul anului 2012 comisia a avut pe ordinea de zi următoarele teme de dezbatere şi a
desfăşurat următoarele acţiuni:
-

Dezbatere în cadrul proiectului multiplicator:„Împuternicirea femeilor rome pe piaţa

muncii – Priveşte-mă aşa cum sunt! ”, în parteneriat cu Agenţia „Împreună” – în data de
02.03.2012
-

Dezbatere cu tema: „Un pas - de la judecată la discriminare” – în data de 29.03.2012

-

Prezentare şi dezbatere cu tema: „Poveşti de succes ale femeilor antreprenor/manager

din judeţul Covasna” – în data de 28.06.2012.

2. ACTIVITATEA COMISIEI JUDEȚENE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR
DE SERVICII SOCIALE
La nivelul A.J.P.I.S. Covasna, funcționează comisia de acreditare județeană a furnizorilor de
servicii sociale, formată din 8 membri, iar secretariatul tehnic este asigurat de 2 persoane din
cadrul agenției.
Secretariatul tehnic al comisiei de acreditare județene a verificat exactitatea situaţiilor descrise
de furnizori în dosarele de acreditare depuse, întocmind fişele şi rapoartele de evaluare, pentru
fiecare serviciu social pentru care furnizorii au solicitat acreditarea, şi le-a înaintat comisiei de
acreditare în cadrul şedinţelor.
În anul 2012 au fost acreditaţi un număr total de 16 furnizori de servicii sociale, din care 9
publici și 7 privați. La finele anului 2012 erau acreditați un număr total de 54 de furnizori de
servicii sociale (46 publici și 8 privați) care acordă 113 servicii sociale/compartimente de
asistenţă socială din cadrul primariilor din judeţ, din care 57 servicii cu caracter primar
(servicii de consiliere şi informare) și 56 servicii specializate (centre de zi, centre
rezidențiale).
Toţi furnizorii de servicii sociale acreditaţi sunt introduşi în Registrul electronic, astfel toate
persoanele interesate pot avea acces la aceste informaţii pe site-ul www.mmuncii.ro/Portaluri/
Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
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3. ACTIVITATEA COMISIEI DE SELECŢIE ŞI EVALUARE INIŢIALĂ A
DOCUMENTAŢIILOR DEPUSE ÎN BAZA ORDINULUI MMFPS NR. 2765/2012
În baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2765/2012 privind
aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare din bugetul
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii
capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, în luna decembrie 2012 au fost transmise către
MMFPS propunerile de finanţare în cazul a doi furnizori de servicii sociale pentru 3 obiective:
1. DGASPC Covasna pentru serviciile sociale/obiectivele:
- Centrul de zi Sf. Gheorghe din str. Godri Ferenc nr.3 - reparaţii capitale,
mansardare,
- Centrul de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc - reabilitare termică.
2. Căminul ”ZATHURECZKY BERTA OTTHON” Sf. Gheorghe, pentru
serviciul social/obiectivul:
- Căminul de bătrâni Sf. Gheorghe – dotări.
4. ACTIVITATEA COMISIEI DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE
FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Covasna, prin comisia de autorizare formată din 5 membri, autorizează furnizorii de
formare profesională a adulţilor la nivelul judeţului. Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat
de 2 persoane din cadrul agenției.
În anul 2012 au fost autorizaţi 17 furnizori de formare profesională cu 35 programe de
formare din diferite domenii ocupaţionale: alimentaţie publică, turism, comerţ, construcţii,
estetică corporală, competenţe de limbi străine (engleză, germană), competenţe antreprenoriale.
La finele anului 2012 au fost autorizaţi 28 furnizori cu 90 programe de formare.
Pe parcursul anului s-au înscris la programe de formare un număr de 2.566 persoane,
au absolvit 2.515 persoane, din care 1.514 au absolvit programe de calificare, 153 de
specializare, 697 de iniţiere şi 142 programe de perfecţionare.
Au fost acordate un număr de 135 de avize pentru desfăşurarea de programe de formare în alte
judeţe decât în cele în care s-au autorizat furnizorii, astfel au fost acordate 99 de avize pentru
8
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furnizori din alte judeţe care au desfăşurat programe în judeţul Covasna (în special din Braşov,
Alba, Sibiu, Harghita, Galaţi, municipiul Bucureşti) şi 36 avize pentru furnizorii din judeţ care
au deşfăşurat programe în alte judeţe (în Harghita şi Braşov).
5. ACTIVITATEA COMISIEI D.L. 118/1990
Conform prevederilor Decret – Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, în anul 2012, au fost
soluţionate un număr total de 184 cereri. În toate cazurile au fost respectate termenele
prevăzute de lege.
ACTIVITATEA DE AUTORIZARE A AGENTULUI DE MUNCĂ TEMPORARĂ
În anul 2012 a fost depusă şi analizată o cerere în vederea autorizării ca agent de muncă
temporară, conform prevederilor H.G. nr. 1256/2011. Cererea însoțită de documentația
prevăzută în legislație a fost transmisă MMFPS în vederea acordării autorizației, astfel o
societate comercială cu sediul în Tg. Secuiesc a fost autorizată pe o perioadă de 2 ani.
În baza prevederile Legii nr. 198 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială, şi a Protocolului de predare-preluare încheiat între ANOFM şi ANPIS nr.
16778/10.12.2012 respectiv nr. 15269/12.12.2012, începând cu data de 20.12.2012, activitatea
privind ucenicia la locul de muncă a fost preluată de AJOFM Covasna.
ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR
În anul 2012 au fost soluţionate 26 de petiţii cu respectarea prevederilor O.G. nr. 27/2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 şi
7.088 îndrumări, consilieri şi eliberări de adeverinţe privind stabilirea şi plata drepturilor de
prestaţii sociale/beneficii de asistenţă socială.
În perioada analizată au fost adresate instituţiei 8 cereri în scris privind liberul acces la
informaţiile de interes public în baza Legii nr. 544/2001.

ACTIVITATEA INSPECŢIEI SOCIALE
În anul 2012, compartimentul de inspecţie socială prin desfăşurarea unor campanii tematice la
nivel naţional, dar şi a unor controale inopinate a efectuat verificări asupra modului în care sau respectat prevederile legale:
9
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- privind stabilirea, acordarea şi promovarea drepturilor sociale ale cetăţenilor de către
autorităţile publice, precum şi de către alte persoane fizice şi juridice, publice şi private;
- privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a licenţierii/acreditării furnizorilor de servicii
sociale şi a serviciilor furnizate de către aceştia;
- privind integrarea/reintegrarea în familia naturală a copilului care beneficiază de măsura
plasamentului (la asistentul maternal profesionist, rude până la gradul lV, inclusiv,
familie/persoană);
- privind modul de implicare şi colaborare al instituţiilor abilitate în soluţionarea cazurilor de
abuz sexual asupra copiilor precum şi calităţii serviciilor oferite acestora (evaluarea modalităţii
de instrumentare a cazurilor de mame minore);
- privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanei cu dizabilităţi la mediul fizic,
informaţional şi comunicaţional;
- a acordat consiliere autorităţilor publice locale şi persoanelor fizice şi juridice, publice sau
private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a
activităţii şi a perfecţionării acesteia şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.
În cadrul PROGRAMULUI VMG (stabilire şi acordare ajutor social)
Controlul modului de stabilire, acordare şi plata a ajutorului social a vizat toate cele 45 de
primării de la nivelul judeţului.

Au fost verificate un număr de 1.792 dosare (51,42% din totalul dosarelor aflate în plată la data
controlului – 2.994) şi s-au realizat 456 vizite în teren.
În urma controalelor efectuate au fost identificate:
- 1.613 dosare cu nereguli, (46,28 %);
- 180 dosare cu suspiciune de fraudă (5,16% ), din care s-au confirmat 159.

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 6 amenzi contravenţionale, în cuantum de
20.000 lei la Primăria Boroşneul Mare (3x1.000, 1x5.000 și 1x7.000 lei) şi Primăria Mereni
(1x5.000 lei).

În cadrul PROGRAMULUI ASF (alocaţia pentru sţinerea familiei)
Urmare controalelor efectuate au fost verificate 1.756 dosare, (50,81% din totalul dosarelor
aflate în plată la data controlului – 3.456) şi realizate un număr de 656 vizite în teren.
Au fost identificate:
- 1.590 dosare cu nereguli ( 46%);
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-

6 dosare au fost propuse spre suspendare
89 dosare estimate cu suspiciune de fraudă (2,57%), din care s-au confirmat 78.

În cadrul PROGRAMULUI AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE
La data efectuării controlului au fost în plată un număr de 13.295 titulari.
Au fost verificate :
- 6.720 dosare (50,54%)
- s-au realizat 902 vizite în teren.

În urma controalelor efectuate au fost identificate:
- 4.989 dosare cu nereguli (37,52%);
- 224 dosare estimate cu suspiciune de fraudă, din care s-au confirmat 129.

Tipuri de erori:
-

anchete sociale sumar întocmite şi care nu reflectă situaţia socio-economică reală,
deoarece nu conțin toate informaţiile cu privire la starea de sănătate, nu se identifică
nevoilor speciale ale persoanei/familiei, anchetele nu au au fost datate și nu au purtat viza
primarului;

-

alte aspecte: cererile şi declaraţiile pe propria răspundere nu au fost semnate de beneficiari.

Toate aceste erori au fost de natură administrativă ce ţin de obligaţiile Primăriilor controlate.

În cadrul PROGRAMULUI ICC (indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului)
Controlul modului de stabilire, acordare şi plata a ICC a vizat 212 beneficiari, titularii
selectaţi s-au obţinut în urma suprapunerii bazelor de date ale Casei Naţionale de Pensii cu
declarațiile de asigurare privind stagiul asigurat.
S-au identificat :
- 10 dosare cu suspiciuni, iar în cazul a cinci dosare au fost emise decizii de debit,
pentru suma de 4.541 lei, reprezentând sume acordate necuvenit cu titlu de indemnizație
pentru creșterea copilului, respectiv 250 lei drepturi aferente cu titlu de contribuție de asigurări
sociale de sănătate necuvenit.
În aceste cazuri s-a constatat că persoanele respective au realizat venituri profesionale supuse
impozitării, concomitent cu încasarea drepturilor de indemnizație pentru creşterea copilului,
neregurile constatate ţin de obligațiile beneficiarului/angajatorului.
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În cadrul PROGRAMULUI DE BENEFICII ACORDATE PERSOANELOR CU NEVOI
SPECIALE
La data de 30.11. 2012 au fost în plată 7.739 titulari.
Din cei 14 beneficiari verificaţi, au fost identificaţi 7 cu suspiciuni de riscuri. Aceste
suspiciuni nu au confirmat frauda financiară şi s-au datorat:
• lipsei de comunicare a deceselor survenite la nivelul unităţilor administrative din judeţ, din
partea autorităţilor publice locale, a Serviciului Comunitar de Evidenţă a Persoanelor către
AJPIS,
• necorelarea actelor legislative care prevăd că până la instituirea tutelei prin sentinţă
judecătorească, moştenitorii vor prelua sarcina tutelei.

În

cadrul

CONTROLULUI

PRIVIND

EVALUAREA

ŞI

MONITORIZAREA

SERVICIILOR SOCIALE
În anul 2012, au fost inspectate un număr de 43 servicii sociale, după cum urmează:
- 8 servicii din cadrul DGASPC Covasna
- 31 de Primării din judeţ acreditate pe servicii primare
- 4 servicii din cadrul a 2 ONG-uri:
-

-

Fundaţia Sf. Francisc Hunedoara cu 2 servicii:
–

Centru de Zi Sfânta Rita Estelnic,

–

Centru Rezidenţial Boldog Apor Peter din oraşul Covasna.

Fundaţia Diakonia Sf. Gheorghe cu 2 servicii:
-

Serviciul de îngrijire la domiciliu,

-

Centru de Zi pentru tineri cu handicap prin terapie ocupaţională - Casa „IRIS”

În urma controalelor efectuate s-au constatat următoarele:
- insuficienţa personalului de specialitate,
- creşterea fenomenului gravide/mame minore la nivelul judeţului Covasna,
- lipsa asistenţilor sociali la nivelul unităţilor medicale,
- nu există o responsabilizare a părinților (majoritatea dintre părinţi manifestă dezinteres faţă de
copiii aflaţi în plasament, îşi schimbă domiciliul, nu informează autorităţile locale sau
DGASPC cu privire la adresele la care ar putea fi găsiţi),
- majoritatea familiilor locuiesc în zone defavorizate, confruntându-se cu un grad mare de
sărăcie, lipsa unui loc de muncă, lipsa de acces la o locuinţă socială sau la accesarea serviciilor
medicale specializate;
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- nu există control, reglementări legislative care să responsabilizeze persoanele care lucrează
fără forme legale în afara granițelor țării și care își părăsesc copiii, lăsându-i în grija rudelor,
vecinilor, la alte persoane, sau „ în grija statului“;
- starea de sănătate precară/handicap a părinţilor care împiedică îndeplinirea obligaţiilor şi
exercitarea drepturilor faţă de copii;
- părinţi aflaţi în penitenciare, părinţi decedaţi;
- mediu familial cu risc (cerşetorie, alcool, abuz, neglijenţă),
- mentalitatea de a considera statul „obligat” să îi ajute mereu, în general familia nu înţelege că
măsura de protecţie este temporară, limitată în timp şi că familia trebuie să facă eforturi pentru
reintegrarea copiilor în mediul de proveniență,
- serviciile sociale comunitare sunt inexistente la nivel local (nu există centre de zi, centre de
consiliere/servicii de sprijin pentru părinţi şi copii raportat la nevoia identificată), acţiuni de
sprijinire şi pregătire a părinţiilor în vederea facilitării reintegrării copiilor în familie;
- nu există o intervenţie reală pentru asigurarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile,
persistă excluziunea de la asigurarea unei locuinţe, de pe piaţa muncii, de la servicii de sănătate
şi educaţie;
- la nivel local intervenţia doar se constată și nu se intervine;
- comunicare şi colaborare dificilă cu serviciile publice de asistenţă socială, tergiversări repetate
în transmiterea documentaţiei solicitate sau transmitere de documente incomplete, cu conţinut
irelevant;
- consiliile comunitare consultative constituite nu sunt funcţionale;
- rolul autorităţii locale nu este înțeles ca fiind acela de partener al DGASPC (se consideră că tot
ceea ce ține de protecţia socială este responsabilitatea acestei instituţii), deși unele primării au
încheiat parteneriate cu DGASPC, acestea nu sunt funcționale;
- deși au fost acreditate pentru furnizarea de servicii sociale, rolul primăriilor în derularea
acțiunilor sociale este înțeles a se rezuma numai la stabilirea beneficiilor sociale, deşi nevoile
beneficiarilor, conştientizate sau nu, depăşesc această arie;
- personalul cu atribuţii de asistenţă socială din unităţile administrativ teritoriale nu este de
specialitate, ca formă de educație, majoritatea au terminat liceul, ca număr este insuficient,
de regulă există un singur lucrător social la nivelul unei primării, iar aria de competență conform
fișei postului depășește sfera socialului,
- dificultăți în constituirea și acționarea echipei multidisciplinare de intervenţie la nivelul
comunităților locale,
- nerespectarea în totalitate a standardelor minime obligatorii în acordarea serviciilor sociale.
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Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale pentru
neacreditarea serviciilor sociale în cazul a trei Primării din judeţ.

În cadrul PROGRAMULUI ACCESULUI NEÎNGRĂDIT AL PERSOANEI CU
DIZABILITĂŢI LA MEDIUL FIZIC
Au fost verificate:
- 6 unităţi private
- 45 instituţii publice
Din analiza elementelor constatate din verificarea în teren, au rezultat următoarele aspecte :
- 19 instituţii au accesibilitate conform prevederilor legislative: 16 instituţii publice, respectiv 3
instituţii private
- 4 instituţii nu dispun de rampă de acces
- 9 instituţii publice cu rampă de acces neadaptată conform Normativului
- 24 instituţii publice, respectiv 1 entitate privată, la care s-a constatat lipsa mâinii curente
- 9 instituţii publice nu aveau uşa de acces adaptată conform Normativului
- în 6 cazuri au existat grupuri sanitare adaptate persoanelor cu dizabilităţi.

ALTE CONTROALE
S-au efectuat 13 controale în echipe mixte de control astfel:
-

2 controale împreună cu psihologul desemnat de directorul DSP Covasna în cadrul

campaniei comune privind evaluarea situaţiei copiilor părăsiţi în unităţile sanitare;
- 11 controale împreună cu inspectorii de muncă în cadrul Campaniei naţionale privind
prevenirea şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă.
În judeţul Covasna în anii 2009, 2010, 2011 şi până la data controlului nu au fost
înregistrate cazuri de copii/tineri exploataţi prin muncă.

În cadrul CAMPANIEI „Consilierea şi informarea autorităţilor administraţiei publice locale,
a persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei
sociale, privind modificările legislative majore din domeniul asistenţei sociale”, în anul 2012,
AJPIS Covasna a organizat 4 întâlniri de lucru la care au participat reprezentanţii desemnaţi
de către autorităţile locale din judeţ (din cele 45 primării).
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În urma analizei răspunsurilor din fişele de apreciere completate de cei 116 persoane
participante, sesiunile de informare au fost apreciate ca fiind foarte utile de 65% dintre
participanţi, iar materialele informative puse la dispoziţie au fost apreciate ca fiind foarte bune
de 78% dintre participanţi.
În vederea realizării obiectivelor, agenţia va acţiona încontinuare pentru:
-

plata la timp a beneficiilor de asistenţă socială,

-

urmărirea permanentă a plăţilor şi încasărilor, preîntâmpinarea plăţilor necuvenite şi

recuperarea sumelor încasate necuvenit,
-

protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi prin cunoaşterea şi aplicarea corectă a

actelor normative care reglementează plata acestora,
-

evaluarea şi monitorizarea permanentă a modului de acordare a serviciilor sociale.

Director executiv,

TÁMPA ÖDÖN
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