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Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna, funcţionează în baza O.U.G. nr.
113/2011 şi H.G. nr. 151/2012, ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică,
ordonator terţiar de credite, în subordinea Agentiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Scopul agenţiei este de administrare şi gestionare într-un sistem unitar de plată a beneficiilor
de asistenţă socială, evaluarea şi monitorizarea serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor
de asistenţă socială în judeţul Covasna.
Conform statului de funcţii aprobat pentru anul 2013, la 31 decembrie 2013, structura de
personal al instituţiei era următoarea:


Funcţionari publici 23, din care 2 funcţii de conducere



Personal contractual 1

AJPIS Covasna cu efectivul de 22 persoane, a asigurat atât activităţile de administrare şi gestiune
a beneficiilor sociale, informatică, juridic, inspecţie socială, autorizare formare profesională a
adulţilor, acreditare furnizori de servicii sociale, cât şi celelalte activităţi specifice: resurse
umane, contabilitate, achiziţii publice, casierie, arhivă, registratură.
În anul 2013 nu au fost alocate resurse financiare pentru formare profesională.
Pe parcursul anului 2013 situaţia de formare profesională se prezintă astfel:
-

Participare la Cursul de formare profesională a inspectorilor sociali organizat de ANPIS
(aprilie 2013 – 4 persoane );

-

Participare la Schimbul de experienţă organizat de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) România la Bucureşti finanţat POSDRU (3-4 octombrie 2013 – 1
persoană);

-

Curs Competenţe antreprenorială (1 persoană);

-

Curs de Manager Proiecte – finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional
(octombrie 2013, 2 persoane);

-

Curs de Evaluator de furnizori şi programe de formare – suportat de cursanţi (decembrie
2013, 6 persoane);
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-

Curs de instruire în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a
sistemului de protecţie a copilului aflat în România” organizat de MMPSPV (iunie 2013,
1 persoană).

Activitatea AJPIS Covasna este structurată pe următoarele compartimente:
1. Audit public intern
2. Juridic şi contencios
3. Autorizare formare profesională
4. Serviciul beneficii de asistenţă socială, programe servicii sociale, incluziune socială,
egalitate de şanse, stabilire, monitorizare și recuperare debite
5. Economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice
6. Inspecţie Socială

ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE ŞI GESTIONARE A BENEFICIILOR DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
A.J.P.I.S. Covasna a înregistrat lunar, la termenele stabilite de legislaţie, documentaţia
beneficiarilor privind stabilirea drepturilor la:
- alocaţia de stat pentru copii,
- indemnizaţia pentru creşterea copilului/stimulentului pentru creşterea copilului,
- alocaţia pentru susţinerea familiei,
- venitul minim garantat,
- alocaţia de plasament,
- indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA,
- indemnizaţii persoane adulte cu handicap grav/accentuat,
- indemnizaţia de însoţitor handicap vizual grav,
- ajutor de încălzire.
Fundamentarea drepturilor la beneficiile de asistenţă socială s-a facut pe baza informaţiilor
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 opţiunea
acestora prin mandat postal, cont curent personal sau cont de card.
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Pe parcursul anului 2013, agenţia a administrat şi gestionat un număr total de 16 beneficii de
asistenţă socială, efectuând plăţi în valoare totală de 78.451.741 lei pentru un număr mediu
total de 73.871 beneficiari, astfel:

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Beneficii de asistenţă socială
Alocaţii de stat pentru copii
Alocaţie pentru susţinerea familiei
Alocaţie de plasament
Indemnizaţii creştere copil
Stimulent de insertie creştere copil
Indemnizaţii şi ajutoare art.31-art.32 OuG 111/2010
Venit minim garantat
Polite asigurare VMG
Indemnizaţii lunare hrana (HIV/SIDA)
Ajutor de încălzire energie termică
Ajutor de încălzire gaz
CASS – aferent indemnizaţii creştere copii
CASS – aferent VMG
Drepturi persoane cu handicap art.58 L.448/2006
Ajutor încălzire lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri
Finanţare investiţii institutii si unitati de asistenta
medico-sociale
TOTAL

Număr mediu
beneficiari
42.979
2.608
558
1.755
236
78
3.024
99
17
99
3.693
1.792
3.294
7.969
5.669

Sume plătite
în 2013 (lei)
30.954.396
2.083.573
734.680
16.671.292
1.473.486
335.621
8.051.639
15.699
81.458
61.345
1.607.115
924.678
488.468
13.080.315
1.701.650

1

186.326

73.871

78.451.741

Identificarea situaţiilor de efectuare a plăţilor necuvenite şi recuperarea acestora
În anul 2013, în urma verificărilor efectuate au fost constatate plăţi necuvenite către beneficiarii
de alocaţii de stat pentru copii, alocaţii pentru susţinerea familiei, indemnizaţii creştere copil,
stimulent lunar pentru creşterea copilului, alocaţie de plasament şi ajutor social.
Efectuarea plăţilor necuvenite au drept cauze: nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege de
către beneficiari în cazul modificării situaţiei acordării drepturilor, nedeclarea veniturilor,
netransmiterea de către primării a dispoziţiilor la termenul la care au intervenit modificările în
familiile beneficiare de drepturi,

necomunicarea la termen

de

către DGASPC

sentinţelor/hotărârilor prin care s-au dispus măsuri speciale de protecţie a copiilor etc.
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Situaţia constituirii şi recuperării debitelorîn această perioadă se prezintă astfel:
-leiValoare totala debite
recuperate din cele constituite

Tip beneficiu

Nr. decizii debite
emise

Alocatie de stat pentru copii
Indemnizaţie creştere copil
OuG 148
Indemnizaţie creştere copil
OuG 111
Stimulent de insertie
Alocatie sustinerea familiei
Ajutor social - VMG
Alocaţie de plasament
TOTAL

87
17

Valoare
totala
debite
constituite
10.752
7.046

71

38.028

34.801

14
347
403
8
947

4.443
104.388
256.650
1.795
423.102

4.443
50.830
191,683
1.795
300.198

9.600
7.046

Din totalul de 947 decizii pentru care valoarea totală a debitelor constituite a fost de 423.102:
-

376 decizii au fost emise în urma campaniilor de control ale compartimentului IS
– valoarea debitelor constituite fiind de 203.697 lei din care la data de
31.12.2013 a fost recuperată suma de 144.089 lei;

-

65 decizii au fost emise în urma controlului Camerei de conturi – valoarea
debitelor constituite fiind de 41.276 lei din care la data de 31.12.2013 a fost
recuperată suma de 33.173 lei;

-

506 decizii au fost emise de persoana responsabilă cu gestionarea drepturilor de
beneficii în cauză din cadrul AJPIS Covasna – valoarea debitelor constituite
fiind de 178.129 lei din care la data de 31.12.2013 a fost recuperată suma de
122.936 lei.

LUCRĂTORI MIGRANŢI - APLICAREA REGULAMENTULUI NR.1408/71
În utilizarea formularelor europene se aplică prevederile Regulamentelor Consiliului (CCE) nr.
883/2004 şi nr. 987/2009 privind aplicarea regimurilor de securitate socială, lucrătorilor salariaţi,
lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul
Comunităţii.
Salariaţii şi lucrătorii independenţi care au reşedinta într-un stat membru al Uniunii Europene sau
membre ale Spaţiului Economic European şi desfăşoară o activitate într-un stat membru,
beneficiază de prestaţii familiale conform statului respectiv urmare completării formularelor
europene E 401, E 411 partea A şi B.
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Formularele europene s-au primit prin intermediul organismelor de legătură al Agentiei
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sau direct de la beneficiar. Aceste documente au
fost soluţionate în termenul legal.

Situaţia statistică de soluţionare a formularelor europene pentru perioada 01.01.201331.12.2013 este următoarea:
Stat membru
UE

Formulare
E 401/ E405/
E411/F001/F002/F003
Partea A
ParteaB

AUSTRIA
SUEDIA
PORTUGALIA
ITALIA
UNGARIA
BELGIA
GERMANIA
LUXEMBURG
ELVETIA
MAREA BRITANIE
NORVEGIA
IRLANDA
DANEMARCA
SPANIA
TOTAL

1
1
1
30
24
1
1
0
0
0
0
0
0
13
72

45
1
0
58
87
0
182
2
22
2
3
1
0
0
403

Număr cazuri
suspendare
drepturi

Număr cazuri
deschideri
drepturi

9
0
0
26
66
0
53
0
0
0
2
0
0
0
156

0
0
0
13
11
0
0
0
0
0
0
0
1
6
31

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 2013, situaţia la nivelul judeţului Covasna era următoarea:
Numărul total de familii şi persoane singure beneficiare de ajutor social existente în plată la
sfârşitul lunii noiembrie 2013 era de 2998, din care:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Tipul familiei
Persoane singure
Familii cu 2 persoane
Familii cu 3 persoane
Familii cu 4 persoane
Familii cu 5 persoane
Familii cu peste 5 pers.
TOTAL

TOTAL
cereri existente in plată la sfârşitul lunii noiembrie 2013
778
573
505
498
316
328
2.998
5
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Ajutoare de urgenţă au fost acordate de Primariile: Sf. Gheorghe(48), Int.Buzaului(13),
Catalina(4), Covasna(3), Sita Buzaului(1), pentru:
- număr total de beneficiari: 69
- total sumă platită: 87.680 lei.
Ajutoare de înmormântare au fost acordate de Primariile: Valcele(7), Covasna(5), Turia(3),
Bretcu(2), Int. Buzaului(2), Sf. Gheorghe(1), Estelnic(1), Catalina(1), pentru:
- număr beneficiari: 22
- total sumă platită: 8.630 lei.
Total sumă plătită în anul 2013 de AJPIS Covasna cu titlu de ajutor social este de 8.051.639
lei, iar contribuţia de asigurări sociale de sănătate plătită pentru această categorie este de 488.468
lei.

ACTIVITATEA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ
În anul 2013, 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 a întocmit
şi transmis Raportul statistic privind activitatea în domeniul incluziunii sociale pe anul 2012
precum şi Raportul statistic privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
corespunzătoare anului 2012.

ACTIVITATEA DE MONITORIZARE ŞI PLATA SUBVENŢIILOR ACORDATE DE
LA BUGETUL DE STAT
În baza Legii nr.34/1998 furnizorii de servicii sociale pot beneficia de subvenţii de la bugetul de
stat. Prin Ordinul nr.3801/28.12.2012 a Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul, pentru asociaţiile şi
fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă
socială, în anul 2013, la nivelul judeţului Covasna, beneficiază de subvenţii 3 furnizori de
servicii sociale cu 7 servicii sociale:
6
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 Organizaţia Caritas Alba Iulia /CARITAS COVASNA pentru următoarele servicii
sociale:
 Căminul de bătrâni „Sfânta Clara” sediul în localitatea Sânzieni - centru
rezidenţial - a fost aprobată suma de 51.000 lei/an pentru 17 beneficiari.
 Programul de asistenţă familială – judeţul Covasna - centru de zi - a fost
aprobată suma de 105.180 lei/an pentru 107 beneficiari.
 Centru de zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate sediul Sf.
Gheorghe - centru de zi - a fost aprobată suma de 95.040lei/an pentru 80
beneficiari;
 Centrul de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu cu sediul în Tg.
Secuiesc - unitate de îngrijire la domiciliu - a fost aprobată suma de 143.100
lei/an pentru 225 beneficiari.
 Fundaţia Creştină „Diakonia” –filiala Sfântu Gheorghe, pentru următoarele servicii
sociale:
 Serviciul de îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru vârstnici – unitate de
îngrijire la domiciliu din localitatea Sf. Gheorghe – a fost aprobată suma de
302.400 lei/an pentru un număr de 210 beneficiari
 Centru de zi Casa „Iris” Sf. Gheorghe – centru de zi - a fost aprobată suma de
63.000 lei/an pentru un numar de 30 beneficiari.
 Fundaţia „Sf. Francisc” – Deva pentru următorul serviciu social:
 Căminul „Sf. Boldog Apor Vilmos” oraș Covasna - centru rezidenţial - a fost
aprobată suma de 114.000 lei/an pentru 38 beneficiari.
Subvenţiile s-au derulat prin A.J.P.I.S. Alba, A.J.P.I.S. Hunedoara, 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 2013 au fost efectuate un număr de 83 vizite finalizate cu rapoarte de evaluare, fără a
7

AGENTIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ COVASNA - Raport de activitate 2013-

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.
În baza Ordinului MMFPSPV nr. 2760/23.12.2013 pentru aprobarea subvenţiilor de la bugetul
de stat pe anul 2014, pentru asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în baza Legii nr. 34/1998, în judeţul
Covasna vor beneficia de subvenţii trei furnizori cu şase servicii sociale:
1. Organizaţia CARITAS Alba Iulia, pentru:
-

Căminul pentru bătrâni „Sfânta Clara” Sânzieni, a fost aprobată suma de
54.000 lei/an pentru 18 beneficiari,

-

Program de asistenţă familială – Covasna, a fost aprobată suma de
112.896 lei/an pentru 98 de beneficiari.

-

Centrul de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu Breţcu, a
fost aprobată suma de 54.000 lei/an pentru 75 de beneficiari.

2. Fundaţia Creştină DIAKONIA Cluj – Napoca, filiala Sf. Gheorghe, pentru:
-

Unitate de îngrijire la domiciliu Sf. Gheorghe, a fost aprobată suma de
450.300 lei/an pentru 420 de beneficiari.

-

Centru de integrare prin terapie ocupaţională „Casa Irisz” – Centru de zi
pentru persoane cu dizabilităţi Sf. Gheorghe, a fost aprobată suma de
30.280 lei/an pentru 35 de beneficiari.

3. Fundaţia SF. FRANCISC Hunedoara/Deva, pentru:
-

Casa cu modul de tip familial ”Sf. Boldog Apor Vilmos” oraş Covasna, a
fost aprobată suma de 120.000 lei/an pentru 40 de beneficiari.

ACTIVITATEA DE ASIGURARE A PROCEDURILOR DE ACODARE A SUMELOR
DE LA BUGETUL DE STAT, PRIN BUGETUL MMFPSPV, PENTRU FINANŢAREA
UNOR CHELTUIELI DE INVESTIŢII ŞI REPARAŢII CAPITALE PENTRU
CENTRELE DE ZI ŞI PREZIDENŢIALE
Sumele de investiţii s-au aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr.496/2013, pentru 2 furnizori de
servicii sociale, cu trei obiective, astfel:
1. DGASPC Covasna:
- Centrul de zi Sf. Gheorghe din str. Godri Ferenc nr.3 – 537.271 lei/reparaţii capitale şi
mansardare,
8
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- Centrul de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc – 538.738 lei/reabilitare termică.
În data de 30.12.2013, a fost transmisă către ANPIS nota de fudamentare prin care se solicita
decontarea parţială a sumei de 306.122,64 lei, pentru obiectivul CENTRU DE
PLASAMENT nr. 2 Tg. Secuiesc.

2. Cămin ZATHURECZKY BERTA OTTHON Sf. Gheorghe:
- Căminul de bătrâni Sf. Gheorghe – 187.037 lei/dotări.
Pentru Căminul de Persoane Vârstnice, categoria de lucrări: dotări, sumele au fost solicitate
integral și au fost în valoare totală de 186.325.82 lei, iar cu OP nr. 2338/11.12.2013, sumele au
fost plătite.
În anul 2013, în cadrul AJPIS Covasna au funcţionat 6 comisii judeţene, a căror activitate
este detailată mai jos:
1. ACTIVITATEA COMISIEI JUDEŢENE ÎN DOMENIUL EGALITĂŢII DE ŞANSE
ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI

Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi a funcţionat în anul
2013 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
- Ordinului NR.125/25.06.2013 emis de Instituţia Prefectului – Judeţul Covasna.
Pe parcursul anului 2013 comisia a avut pe ordinea de zi următoarele teme de dezbatere şi a
desfăşurat următoarele acţiuni:
- Prezentare şi dezbatere cu tema: « Programe de integrare a romilor în comunitatea locală » în data de 15.01.2013
- Prezentare şi dezbatere cu tema: « Oportunităţi de egalizare a şanselor în educaţie » - în data
de 26.06.2013
- Prezentare şi dezbatere cu tema: « Trecut şi prezent prin prisma prevederilor Legii nr.
116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale » - în data de 25.09.2013
- Prezentare cu tema: « Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Covasna pe anii
2014-2020 » - în data de 17.12.2013
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2. ACTIVITATEA COMISIEI JUDEŢENE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE
SERVICII SOCIALE
La nivelul A.J.P.I.S. Covasna, funcţionează comisia de acreditare judeţeană a furnizorilor de
servicii sociale, formată din 8 membri, iar secretariatul tehnic este asigurat de 2 persoane din
cadrul agenţiei.
Secretariatul tehnic al comisiei de acreditare judeţene 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.
Activitatea comisiei în anul 2013 se prezintă astfel:
Nr. şedinţe ale comisiei: 5
Nr. furnizori acreditaţi: 5, din care: 3 publici
2 privat
Nr. servicii acreditate: 5 din care: 1 centru de zi
2 îngrijire la domiciliu
1 cantină socială
1 centru de informare și consiliere
Total furnizori cu acreditare valabilă: 39 din care: 30 publici
9 privaţi
Total servicii cu acreditare valabilă: 87 din care: 15 centre de zi,
28 centre rezidenţiale,
29 servicii de consiliere şi informare,
5 servicii de îngrijire la domiciliu,
2 cantine sociale,
1 creşă,
6 compartimente/birouri din cadrul DGASPC
1 centru de informare și consiliere
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 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 agenţiei.
În anul 2013, rezultatele activităţii comisiei se prezintă astfel:
Nr. şedinţe comisie: 13
Furnizori autorizaţi: 10 din care 9 privaţi, 1 public
Programe de pregătire autorizate: 22 din care: 9 pentru calificare
8 iniţiere
3 perfecţionare
2 specializare
Nr. programe respinse: 1
Total furnizori cu autorizaţii valabile: 28
Total programe de pregătire cu autorizaţii valabile: 111
Nr. programe monitorizate: 11
Nr. specialişti desemnaţi pentru monitorizare: 22
Nr. evaluatori desemnaţi: 42
Nr. comisii de examen desemnate: 132
Nr. avize acordate: 92 din care: 27 pentru furnizorii din judeţ
65 pentru furnizori din alte judeţe
Nr. certificate ridicate: 5500 din care: 3000 de calificare
2500 de absolvire
Nr. certificate eliberate: 2800 din care: 1600 de calificare
1200 de absolvire
Total absolvenţi: 2.204 din care:
- 1183 calificare

(ex. lucrător în comerţ, ospătar, bucătar, frizer, agent de
securitate, lucrător în cultura plantelor şi în creşterea
animalelor)

- 1.021 absolvire:
- 717 iniţiere (ex. stilist protezist de unghii, cosmetician, machior, maseur,
instructor de aerobic fitness, competenţe antreprenoriale,
competenţe sociale şi civice)
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- 158 perfecţionare (ex. manager proiect, manger îmbunătăţiri procese,
formator, asistent personal al persoanei cu
handicap grav)
- 146 specializare (stivuitorist, asistent social nivel mediu)

Nr. timbru sec aplicate: 2201
Nr. contracte pentru programe de calificare înregistrate: 1293

4. 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 2013, au fost
soluţionate un număr total de 370 cereri, din care 7 soluționate cu adrese. În toate cazurile au
fost respectate termenele prevăzute de lege.
Nr. şedinţe: 30
Nr. cereri respinse: 254
Nr. cereri admise: 109 din care: 24 cereri pentru urmaşi şi 85 cereri pentru puneri în executare în
baza sentinţelor civile rămase definitive şi irevocabile prin deciziile Curţii de Apel Braşov.

5. ACTIVITATEA DE AUTORIZARE A AGENTULUI DE MUNCĂ TEMPORARĂ
În anul 2013 s-a depus o cerere spre autorizare ca agent de muncă temporară în baza H.G. nr.
1256/2011. Documentația depusă a fost analizată, s-a întocmit referatul privind verificarea
dosarului depus în vederea obținerii autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară și
s-a transmis către MMFPSPV - Direcția Ocupare și Salarizare în vederea eliberării autorizației.

6. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU MONITORIZAREA, COORDONAREA ŞI
INSTRUIREA METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI PROPRIU DE
CONTROL MANAGERIAL
În anul 2013, comisia s-a întrunit în 8 şedinţe.
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Activităţi desfăşurate: analiza chestionarului de autoevaluare, actualizarea programului de
dezvoltare al SCIM, aprobarea procedurilor operaţionale, revizuirea planurilor de implementare
la standardele 1-24, revizuirea registrului riscurilor.
ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR
În anul 2013 au fost soluţionate 24 de petiţii cu respectarea prevederilor O.G. nr. 27/2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, şi
6.534 îndrumări, consilieri şi eliberări de adeverinţe privind stabilirea şi plata drepturilor de
beneficii de asistenţă socială.
În perioada analizată au fost adresate instituţiei 6 cereri în scris privind liberul acces la
informaţiile de interes public în baza Legii nr. 544/2001.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC ŞI CONTENCIOS
În cursul anului 2013, Compartimentul juridic al AJPIS Covasna, a asigurat reprezentarea
intereselor instituţiei într-un număr de 153 cauze aflate pe rolul Judecătoriei Sfântu Gheorghe
și Târgu Secuiesc, al Tribunalului Sfântu Gheorghe şi al Curţii de Apel Brașov, după cum
urmează :
Câstigate
Litigii privind D.L 118/1990
Litigii privind ASF,VMG, ICC
Litigii
privind
drepturi
salariale
Litigii privind procese verbale
de contraventie
Total

6
6(5ICC,1ASF)
1

Pierdute
62
5(ICC)
0

Pe rol

Total

58
4
1

126
15
2

1

8

1

10

14

75

64

153

ACTIVITATEA INSPECŢIEI SOCIALE
Controalele inspectorilor sociali au fost :
1. Controale planificate :
•

Control beneficii de asistenţă socială

•

Control servicii sociale

•

Control accesibilităţi
13
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•

Activităţi de consiliere informare

2. Controale de fond
•

2 controale în vederea obţinerii licenţei de funcţionare la 2 structuri din cadrul
D.G.A.S.P.C. Covasna : Centrul Maternal din Sfântu Gheorghe şi Centrul de
Plasament nr. 2 Târgu Secuiesc

3. Controale inopinate
•

Controalele inopinate datorate sesizărilor, pe beneficii de asistenţă socială au fost în
număr de 4, iar pe servicii sociale în număr de 6.

4. Monitorizarea măsurilor dispuse în procesele verbale de control întocmite cu ocazia controalelor efectuate
•

Monitorizare prin notificări

•

Monitorizarea de teren

Inspectorii sociali din cadrul A.J.P.I.S. Covasna au încheiat în anul 2013 un număr de 240
procese verbale de control.
1. În cadrul campaniei ,,Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi plata
indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie” inspectorii
sociali au desfăşurat un control tematic în cadrul căruia au fost verificate un număr de 320 CNPuri identificate cu 3 tipuri de suspiciuni ( CNP inexistent, CNP persoane decedate, suspiciunea
de realizare de venituri concomitente în perioada acordării ICC ).
În cadrul campaniei tematice au fost dispuse 196 măsuri care au fost îndeplinite, fără solicitarea
prelungirii termenului.

3.

În cadrul campaniei ,,Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi plata alocaţiei

pentru susţinerea familiei “ inspectorii sociali au desfăşurat două tipuri de controale, un control
tematic şi un control inopinat.
În cadrul controlului tematic au fost verificate un număr de 33 Primării identificate cu 3 tipuri de
suspiciuni ( CNP inexistent, CNP persoane decedate, suspiciunea de realizare de venituri de
către titular/familia titularului care nu au fost declarate de titularul alocaţiei de susţinere a
familiei ) şi 119 dosare ale titularilor/beneficiari de alocaţie de susţinere a familiei.
În cadrul controlului inopinat au fost verificate un numar de 42 Primării identificate cu
suspiciunea de realizare de venituri de către titular/familia titularului care nu au fost declarate de
titularul alocaţiei de susţinere a familiei şi 307 dosare ale titularilor/beneficiari de alocaţie de
susţinere a familiei.
A fost soluţionată 1 petiţie la Primăria Boroşneu Mare.
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În vederea remedierii deficienţelor identificate în cadrul programului au fost dispuse un număr
total de 282 măsuri, au fost îndeplinite 230 măsuri şi sunt în curs de îndeplinire 52 măsuri de
recuperare debite (cu încadrare în termenul stabilit prin procesul verbal de control).
Pentru deficienţele constatate au fost aplicate în total 2 amenzi contravenţionale, în cuantum de
700 lei în campania tematică, aplicate în activitatea de monitorizare.
Din totalul amenzilor aplicate, a fost încasata 1 amenda în cuantum de 200 lei, iar amenda în
cuantum de 500 lei, este contestat în instanță.
În urma activităţii de control privind programul ASF s-a constatat că pentru un număr de 246
beneficiari s-au efectuat plăţi necuvenite, în cuantum total de 84.695 lei, pentru care s-au emis un
număr de 246 decizii de recuperare.
3. În cadrul campaniei ,,Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi plata ajutorului
social ” inspectorii sociali au desfăşurat un control tematic în cadrul cărei au fost verificate un
număr de 33 Primării identificate cu 3 tipuri de suspiciuni ( CNP inexistent, CNP persoane
decedate, suspiciunea de realizare de venituri de către titular/familia titularului care nu au fost
declarate de titularul titularul de ajutor social) şi 100 dosare ale titularilor/beneficiari de ajutor
social.
În urma activităţii de control privind programul VMG s-a constatat că pentru un număr de 81
beneficiari s-au efectuat plăţi necuvenite, în cuantum total de 78.174 lei, pentru care s-au emis un
număr de 81 decizii de recuperare.
4.În cadrul campaniei ,,Controlul bazat pe analiza de risc privind acordarea alocaţiei de stat
pentru copii” inspectorii sociali au desfăşurat două tipuri de controale, un control tematic şi un
control inopinat.
În cadrul controlului tematic inspectorii sociali au verificat un număr de 36 CNP-uri identificate
cu 2 tipuri de suspiciuni (CNP persoană decedată si CNP persoana peste 18 ani neeligibili din
punct de vedere legal).
În cadrul controlului inopinat inspectorii sociali au verificat un număr de 620 CNP-uri
identificate cu 2 tipuri de suspiciuni (CNP persoană decedată si CNP persoana peste 18 ani
neeligibili din punct de vedere legal).
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În urma activităţii de control privind programul ASC s-a constatat că pentru un număr de 13
beneficiari s-au efectuat plăţi necuvenite, în cuantum total de 4.256 lei, pentru care s-au emis un
număr de 13 decizii de recuperare.
4.

În cadrul campaniei ,,Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi plata

ajutorului pentru încălzirea locuinţei” inspectorii sociali au desfăşurat un control tematic în
cadrul căruia au fost verificate un număr de 37 Primării identificate cu 6 tipuri de suspiciuni şi
238 dosare ale titularilor/beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
În vederea remedierii deficienţelor identificate în cadrul programului au fost dispuse un număr
total de 271 măsuri.
În urma activităţii de control privind programul AI, s-a constatat că pentru un număr de 129
beneficiari s-au efectuat plăţi necuvenite, în cuantum total de 30.848 lei, pentru care s-au emis
un număr de 129 decizii de recuperare.
5.

În cadrul campaniei ,,Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi plata

beneficiilor de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale” inspectorii
sociali au desfăşurat un control tematic în cadrul căruia au fost verificate un număr de 8 Primării
identificate cu 3 tipuri de suspiciuni
În vederea remedierii deficienţelor identificate în cadrul programului au fost dispuse un număr
total de 18 măsuri
Au fost îndeplinite 10 măsuri, pentru 1 măsură s-a solicitat prelungirea termenului si sunt în curs
de îndeplinire 7 măsuri.
7. În cadrul campaniei ,,Verificarea modului de organizare şi funcţionare al comisiilor de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum şi al serviciilor de evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap” inspectorii sociali au desfăşurat un control tematic în cadrul
căruia au identificat un numar de 12 deficienţe, astfel :
•

8 Nereguli legate de lipsa/întocmirea actelor, lipsa procedurilor, lipsa avize,
nerespectarea prevederilor legale referitoare la aceste documente

•

2 Nereguli legate numărul şi structura de personal

•

2 Nereguli legate de spaţiul de desfăşurare a activităţii

În vederea remedierii deficienţelor constatate, au fost dispuse un număr de 7 măsuri, au fost
îndeplinite cele 7 măsuri dispuse.
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8. În cadrul campaniei ,,Controlul, evaluarea şi monitorizarea serviciilor sociale în vederea
licenţierii serviciilor destinate protecţiei copilului” inspectorii sociali au desfăşurat 2 controale
tematice în vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru serviciile acordate la Centrul
Maternal de tip Rezidenţial Sfântu Gheorghe şi Centrul de Plasament nr. 2 Târgu Secuiesc şi 4
controale inopinate la Centrul de Reabilitare Baraolt, Centrul de Zi Baraolt, Centrul Rezidenţial
pentru copii cu dizabilităţi Baraolt si Casa de Tip Familial Baraolt
La Centrul Maternal de tip Rezidenţial Sfântu Gheorghe în vederea remedierii deficienţelor
constatate, au fost dispuse un număr de 7 măsuri, îndeplinite 6 măsuri si este în curs de
îndeplinire 1 măsură (cu încadrare în termenul stabilit prin procesul verbal de control).
La Centrul de Reabilitare Baraolt, Centrul de Zi Baraolt,Centrul Rezidenţial pentru copii cu
dizabilităţi Baraolt si la Casa de Tip Familial Baraolt în vederea remedierii deficienţelor
constatate, au fost dispuse un număr de 42 măsuri, au fost îndeplinite toate cele 42 de măsuri.
9. În cadrul campaniei ,,Verificarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic,
informaţional şi comunicaţional” s-au desfăşurat activităţi care au avut în vedere realizarea
unor misiuni de control privind accesul persoanelor cu handicap, la mediul fizic, informaţional şi
comunicaţional, precum şi activităţi de consiliere şi informare.
In perioada 15 ianuarie 2013 - 01 noiembrie 2013 au fost verificaţi la nivel judeţean un număr de
7 operatori de transport în regim de taximetrie din mediul urban, 3 operatori de transport în
comun din mediul urban, 95 unităţi de învăţământ şi au fost încheiate un număr de 102 procese
verbale.
Au fost aplicate un număr de 29 avertismente, din care 25 avertismente în cazul unităţilor de
învăţământ publice, 2 avertismente în cazul operatorilor de transport în comun din mediul urban
şi 2 avertismente in cazul operatorilor de transport în regim de taximetrie din mediul urban.
10. În cadrul campaniei ,,Controlul modului de organizare şi funcţionare al unităţilor protejate
autorizate” inspectorii sociali au efectuat 2 controale la Unităţi Protejate, Secţia DR. OFFICE
din cadrul Asociaţiei „ MEREU ÎMPREUNĂ“ cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul
Covasna si Secţia Boglarka din cadrul Fundaţiei Creştine Diakonia – Filiala Sf. Gheorghe.
Deficienţele constatate sunt următoarele :
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La Secţia DR. OFFICE : 1 deficienţă legată de accesibilizarea intrării în incinta UPA.
Rampa de la intrarea în imobilul Unităţii Protejate nu este conform normativelor în vigoare.
În vederea remedierii deficienţelor constatate, a fost dispusa 1măsura, pentru care s-a solicitat
prelungirea termenului până la data de 30.01.2014 ;
La Secţia Boglarka : 3 deficienţe
 Gestiunea proprie evidenţiază distinct mijloacele fixe, obiectele de inventar, etc, dar
pentru cont CASA, BANCA respectiv 5311 şi 5124 nu erau evidenţe ţinute separat ;
 Nu s-a comunicat la MMFPSPV , schimbarea survenită în structura de personal , datorită
fluctuaţiei de personal din cadrul UPA în 2013 : 2 persoane au fost angajate în cadrul
UPA în februarie 2013, respectiv 2 persoane au părăsit UPA în august 2013, la cerere .
 Nu a fost trimisă o înştiinţare către MMFPSPV în legătură cu mutarea temporară a
sediului UPA , datorată începerii lucrărilor de reabilitare la imobilul care reprezintă
locaţia administrativă a Unităţii Protejate.
11. Campanii de consiliere/informare referitoare la modificări legislative din domeniul
asistenţei sociale
A.J.P.I.S. Covasna a organizat 6 sesiuni de informare şi consiliere, respectiv în zilele de 25 iunie
2013, 26 iunie 2013, 27 iunie 2013, 19 noiembrie 2013, 20 noiembrie 2013, 21 noiembrie 2013
la care au participat un număr de 127 de persoane cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale de la
45 autorităţi publice locale din judeţ şi 1 reprezentant din cadrul A.J.O.F.M. Covasna.
Materialele prezentate de A.J.P.I.S. Covasna au fost elaborate pe suport de hârtie şi puse la
dispoziţia tuturor actorilor sociali participanţi sub formă de:
•

mape de prezentare - 127 bucati

•

pliante - 135 bucati

Materialele prezentate de AJPIS Covasna au fost elaborate pe suport de hârtie sub formă de
pliante şi mape de prezentare cât şi pe suport electronic / CD-uri, puse la dispoziţia tuturor
actorilor sociali participanţi la activităţile de consiliere/informare.
Toate activităţile de consiliere/informare au avut loc la sediile instituţiilor controlate, la aceste
activităţi de consiliere/ informare au participat un număr de 262 persoane din care:
• 107 persoane din cadrul primăriilor din judeţ
•

11 participanţi din partea instituţiilor private

• 144 de persoane din partea altor instituţii publice.
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În cadrul activităţii de organizare a sesiunii de informare şi consiliere, reprezentanţii AJPIS
Covasna au elaborat şi pus la dispoziţia tuturor actorilor sociali participanţi :
•

59 mape de prezentare

•

105 Pliante

•

98 CD-uri

La finalul activităţii de consiliere/informare inspectorii sociali au completat 262 de fişe de
consiliere/apreciere semnate de către fiecare participant cât şi de către inspectorii sociali, unde
activitățile de consiliere/informare au fost apreciate foarte utile în 62%, utilă 38 %.
În anul 2013 au fost consiliaţi în timpul activităţilor de consiliere/informare un număr de 35
beneficiari de VMG şi ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne. Temele discutate în
principal au fost venitul minim garantat şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei - condiţii de
acordare.

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI IT
Compartimentul IT a desfăşurat pe parcursul anului 2013 următoarele activităţi:
•

închiderea lunară a beneficiilor de asistenţă socială, prelucrarea si transmiterea bazelor de
date în vederea emiterii mandatelor;

•

actualizare baza de date cu plăţile extra SAFIR (stimulent inserţie optiunea II,
indemnizație OUG 148 supliment, indemnizație OUG111 celălalt părinte)

•

întocmire lunară fişiere pentru trezorerie în vederea efectuării plăţii beneficiilor de
asistenţă socială

•

întocmire lunară declarație D112 pentru beneficiarii de indemnizație creştere copil şi
ajutor social

•

actualizare site şi postări informaţii

•

prelucrare şi import fişiere mandate neachitate beneficii asistenţă socială, fişiere elevi
peste 18 ani, fișiere absente pentru copiii de vârstă şcolară din familiile beneficiare de
alocație de susţinere, fişiere de la primarii şi fişiere cu poliţe asigurare locuinţe pentru
beneficiarii de ajutor social

•

backup baze de date
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•

suprapuneri baze de date cu baza de date primite de la Casa Naţională de Pensii și
verificării veniturilor declarate pentru beneficarii de indemnziaţie creştere copil, alocaţie
de susţinere, ajutor social

•

intersecţii baze de date cu baza de date a Evidenţei Populaţiei în vederea verificării CNPurilor şi a deceselor pentru beneficiarii de asistenţă socială

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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