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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 2014, la 31 decembrie 2014, 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 de asistenţă socială, informatică, juridic, inspecţie socială,
autorizare formare profesională a adulţilor, cât şi celelalte activităţi specifice:
resurse umane, contabilitate, achiziţii publice, casierie, arhivă, registratură.
În anul 2014 au fost alocate resurse financiare pentru formare profesională în valoare
totală de 2400 lei. Pe parcursul anului, situaţia privind participarea la acţiuni de
formare profesională se prezintă astfel:
- Cursul de perfecţionare - Expert prevenire şi combatere a corupţiei organizat
de Fundaţia Centrul de Resurse Juridice Bucureşti ( 14.05.-16.05.2014 - 1
persoană);
- Seminar – instruire - Integrarea principiilor Convenţiei ONU privind drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi la nivelul legislaţiei şi politicilor publice în România,
organizat de Institutul pentru Politici Publice Bucureşti (18.07.2014 - 2
persoane);
- Cursul de perfecţionare - Managementul funcţiei publice derulat de SC PUBLIC
RESEARCH SRL în parteneriat cu ANFP (18.08.- 22.08.2014 - 1 persoană);
- Cursul de perfecţionare – Achiziţii publice derulat de SC PUBLIC RESEARCH
SRL în parteneriat cu ANFP, (25.08.-29.08.2014 - 1 persoană);
- Sesiune de instruire – Comunicare instituţională, Mamaia/Constanţa - Proiect
derulat de MMFPSPV (01-05.09.2014 -1 persoană);
- Întâlnire de lucru - Comunicare instituţională, Sinaia - Proiect derulat de
MMFPSPV (11.09.2014 - 1 persoană);
- Întâlnire de lucru, Comunicare instituţională, Braşov - Proiect derulat de
MMFPSPV (12.09.2014 - 1 persoană);
- Curs - Mimico Gestual, sediul DGASPC Covasna, derulat de ANIALMG Cluj
Napoca (21-31.10.2014 - 1 persoană);
- Program formare „Incluziune socială” Sibiu, organizat de CRFCAPL Cluj
Napoca prin CTFCAPL Sibiu, (12-14.11.2014 - 2 persoane);
- Întâlnire de lucru, Comunicare instituţională, Iaşi, - Proiect derulat de
MMFPSPV (27.11.-28.11.2014 - 1 persoană);
- Curs de perfecţionare - Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul PSI, organizat de
SC FORM CONSULT SRL Bacău – 1 persoană.
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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 şi 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 lunară pentru creşterea copilului/stimulentului de inserţie
pentru creşterea copilului,
- alocaţia pentru susţinerea familiei,
- venitul minim garantat,
- alocaţia de plasament,
- indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA,
- indemnizaţii acordate conform art.31-32 din OuG nr.111/2010, cu
modificările şi completările ulterioare ,
- indemnizaţii acordate conform art.58 din Legea nr.448/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- ajutoare de încălzire cu energie termică, energie electrică, gaze naturale şi
lemne
- finanţare investiţii pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de
asistenţă medico-sociale.
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 prelucrării/modificării 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.
Pe parcursul anului 2014, agenţia a administrat şi gestionat un număr total de 18
beneficii de asistenţă socială, efectuând plăţi în valoare totală de 80.743.744 lei
pentru un număr mediu total de 67.555 beneficiari, astfel:
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8

Beneficii de asistenţă socială
Alocaţii de stat pentru copii
Alocaţii pentru susţinerea familiei
Alocaţii de plasament
Indemnizaţii creştere copil OuG 148
Indemnizaţii creştere copil OuG 111
Stimulent de insertie creştere copil
Indemnizaţii art.31-art.32 OuG 111/2010
Venit minim garantat
Poliţe asigurare VMG
Indemnizaţii lunare hrana (HIV/SIDA)
Ajutoare de încălzire energie termică
Ajutoare de încălzire gaz
Ajutoare de încălzire energie electrică
CASS – aferent indemnizaţii creştere copii
CASS – aferent VMG
Drepturi persoane cu handicap art.58 L.448/2006
Ajutor încălzire lemne/cărbuni/comb.petrol.
Finanţare investiţii instituţii şi unitati de asist.
medico-sociale
TOTAL DREPTURI
(=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16
+17+18)
Taxe poştale alocaţii de stat pentru copii
Taxe poştale alocaţii de plasament
Taxe poştale alocaţii pt. susţinerea familiei
Taxe poştale indemn. creştere copil OuG 111
Taxe poştale stimulent inserţie creştere copil
Taxe poştale Ind. art.31-art.32 OuG 111/2010
Taxe poştale Indemn. lunare hrana (HIV/SIDA)
Taxe poştale venit minim garantat
TOTAL TAXE POSTALE AFERENTE
TOTAL PLĂŢI DREPTURI
CHELTUIELI ALE ANILOR PRECEDENŢI
TOTAL GENERAL PLĂŢI

Număr mediu
beneficiari
42.570
2.550
554
1
1.759
262
77
2.968
18
62
2.465
54
1.793
2.968
8.457
996
1

Sume plătite în
2014 (lei)
30.781.904
2.646.686
993.335
13.664
17.199.903
1.614.622
312.302
8.906.424
2057
85.410
53.325
1.227.638
51.695
956.728
486.530
13.964.315
943.871
301.700

67.555

80.542.109
149.776
6.564
26.578
36.900
6.011
1.632
190
89.126
316.777
80.858.886
-115.142
80.743.744

Identificarea situaţiilor de efectuare a plăţilor necuvenite şi recuperarea acestora
În anul 2014, 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 de inserţie 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 realizate precum şi a depozitelor bancare deţinute cu valoare
de peste 3000 lei, netransmiterea de către primării a dispoziţiilor la termenul la care
au intervenit modificările în familiile beneficiare de drepturi, necomunicarea la
termen de către DGASPC a sentinţelor/hotărârilor prin care s-au dispus măsuri
speciale de protecţie a copiilor etc.
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Situaţia constituirii şi recuperării debitelor în această perioadă conform datelor
reflectate in aplicatia informatica SAFIR se prezintă astfel:
Tip beneficiu

Sold debite
la
01.01.2014

Nr. decizii
debite
emise in
anul 2014

Valoare
totala
debite
constituite
in anul
2014

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

410

173

669

-leiSold debite
la
31.12.2014

Valoare
totala
debite
recuperate
in anul
2014

26.955

Valoare
totala
debite
recuperate
in anul 2014
din cele
constituite
in anul 2014
26.283

26.693

672

95

66.691

62.532

63.201

4.159

0

8

3.927

3.427

3.427

500

38.935

205

98.707

97.725

136.660

982

34.196

315

435.053

420.864

455.060

14.189

0

14

2.037

2.037

2.037

0

74.210

810

633.370

612.868

687.078

20.502

Din totalul de 810 decizii pentru care valoarea totală a debitelor constituite în anul
2014 a fost de 633.370 lei:
-

57 decizii au fost emise în urma campaniilor de control ale
compartimentului IS – valoarea debitelor constituite fiind de
21.799 lei din care la data de 31.12.2014 a fost recuperată suma
de 21.799 lei;

-

248 decizii au fost emise în urma controlului Camerei de conturi –
valoarea debitelor constituite fiind de 437.357 lei din care la data
de 31.12.2014 a fost recuperată suma de 437.357 lei;

-

505 decizii de debite au fost emise în anul 2014 de persoanele
responsabile cu gestionarea drepturilor de beneficii de asistenţă
socială în cauză din cadrul AJPIS Covasna – valoarea debitelor
constituite fiind de 174.214 lei din care la data de 31.12.2014 a
fost recuperată suma de 153.712 lei.

În anul 2014 s-au înregistrat sume returnate în valoare totală de 251.438 lei
reprezentând drepturi de beneficii de asistenţă socială neachitate ca urmare a lipsei
beneficiarilor de la domiciliu la data plaţii drepturilor şi sume reţinute de la plată în
valoare totală de 199.040 lei reprezentând drepturi de beneficii de asistenţă socială
necuvenite .
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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 întrun stat membru, beneficiază de prestaţii familiale conform statului respectiv urmare
completării formularelor europene E 401, E 411 partea A şi B.
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
01.01.2014- 31.12.2014 este următoarea:
Stat membru
UE

AUSTRIA
ELVEŢIA
GERMANIA
OLANDA
ITALIA
GRECIA
BELGIA
UNGARIA
ANGLIA
SPANIA
DANEMARCA
IRLANDA
LUXEMBURG
CIPRU
POLONIA
FINLANDA
NORVEGIA
SUEDIA
TOTAL

Formulare
E 401/ E405/
E411/F001/F002/F003
Partea A
ParteaB
1
49
0
15
2
318
0
8
37
70
1
0
1
6
30
116
3
5
7
0
0
6
0
4
0
2
2
4
1
0
0
1
0
4
1
2
86
610

5

Număr
cazuri
suspendare
drepturi

Număr
cazuri
deschideri
drepturi

20
0
116
0
15
0
4
116
8
0
1
3
0
3
0
2
3
0
291

2
0
0
0
28
2
0
26
3
13
0
0
0
1
0
0
0
1
76
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ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE ŞI GESTIONARE A BUGETULUI
ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA BUNURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIU

POPRIU

–

În anul 2014, instituţia a efectuat plăţi cu destinaţia „bunuri şi servicii” cu
încadrarea şi respectare filei de buget alocat.
Evidenţierea patrimoniului se reflectă în cele 901 fişe întocmite în anul 2014,
respectiv 183 fişe pentru mijloace fixe şi 718 fişe pentru obiecte de inventar.
În rapoartele periodice întocmite în anul 2014 la nivelul AJPIS Covasna, s-a avut în
vedere corelarea evidenţei statistice din balanţa contabilă cu evidenţa analitică pe
gestiuni şi gestionari, aceasta fiind în conformitate cu balanţa întocmită.
A fost efectuată inventarea anuală, încheindu-se prin Procesul verbal de inventariere
nr.413 din 08.01.2015.
ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII PUBLICE
În anul 2014 au fost încheiate un număr de 29 contracte pentru achiziţia de mărfuri,
prestări de servicii sau lucrări cu respectarea prevederilor OuG nr.34/2006 cu
modificările şi completările ulterioare.
În acest sens, în cursul anului s-au realizat investiţii constând în „reparaţii parţiale şi
izolaţie exterioară” la sediul AJPIS Covasna precum şi „echipamente/aparatură
birotică”, în valoare totală de 205.479 lei.

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 2014, 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 2014 era de 2921, 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 2014
764
586
503
463
290
315
2.921
6
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Ajutoare de urgenţă au fost acordate pentru:
- număr total de beneficiari: 79
- total sumă platită: 96.023 lei.
Ajutoare de înmormântare au fost acordate pentru:
- număr beneficiari: 25
- total sumă platită: 13.755 lei.
Total sumă plătită în anul 2014 de AJPIS Covasna cu titlu de ajutor social este de
8.906.424 lei, iar contribuţia de asigurări sociale de sănătate plătită pentru această
categorie este de 486.530 lei.

ACTIVITATEA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ
În anul 2014, Comisia Judeţeană de Incluziune Socială Covasna s-a întrunit în 2
şedinţe.
În data de 14.01.2014 s-a avizat favorabil proiectul privind “Strategia de dezvoltare
a serviciilor sociale în judeţul Covasna pe anii 2014 – 2020”, conform prevederilor
art. 117 alin. (2) şi alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/20 decembrie 2011,
proiect iniţiat de DGASPC Covasna, iar în luna mai 2014, DGASPC Covasna a adus la
cunoştinţa membrilor comisiei ”Planul de acţiune pe anul 2014 privind serviciile
sociale administrate/finanţate de Consiliul Judeţean Covasna” şi s-a prezentat
intenţia de aplicare la „Proiectul pentru dezvoltarea infrastructurii sociale
instituţionale regionale-interjudeţene, în vederea combaterii cât mai eficiente a
fenomenului de marginalizare socială a copiilor şi tinerilor din regiune, inclusiv celor
aparţinând comunităţilor de romi”.
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, întocmit şi transmis Raportul statistic privind
activitatea în domeniul incluziunii sociale pe anul 2013 precum şi Raportul
statistic
privind
prevenirea
şi
combaterea
marginalizării
sociale
corespunzătoare anului 2013.

ACTIVITATEA DE MONITORIZARE ŞI PLATA SUBVENŢIILOR ACORDATE DE LA
BUGETUL DE STAT
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 beneficiază de subvenţii trei furnizori
cu şase servicii sociale:
7
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-


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;
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;


-

-


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.

Subvenţiile s-au derulat prin AJPIS Cluj, AJPIS Hunedoara, respectiv AJPIS Alba,
întrucât sediile oficiale ale ONG-urilor în cauză sunt în aceste judeţe, în judeţul
Covasna fiind doar puncte de lucru.
Atribuţiile AJPIS Covasna 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 2014 au fost efectuate un număr de 73 vizite finalizate cu 67 rapoarte de
verificare lunară a modului de utilizare a subvenţiei şi 6 rapoarte de oportunitate.
În rapoartele de verificare lunară a modului de utilizare a subvenţiei au fost
menţionate problemele identificate, cu privire la decontarea cheltuielilor de personal
din subvenţie, mai precis cu referire la acoperirea din subvenţie a cheltuielilor cu
salariile de încadrare, numai asistenţilor sociali cu studii superioare şi care sunt
înregistraţi în Registrul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, conform art. 14
lit. a) din Legea nr. 466/2004.
Începând cu luna iunie 2014, subvenţiile Fundaţiei Creştine DIAKONIA - Filiala Sf.
Gheorghe au fost diminuate ca urmare a deciziilor de debit emise de AJPIS Cluj
pentru serviciul: Centru de integrare prin terapie ocupaţională „Casa Irisz” – Centru
de zi pentru persoane cu dizabilităţi Sf. Gheorghe - debit în valoare de 1.557 lei,
aferent perioadei ianuarie–aprilie 2014 şi reprezenta decontarea parţială din
subvenţie a salariului lunar pentru un angajat asistent social nivel mediu, cheltuială
neeligibilă pentru anul 2014. Pentru serviciul: Unitatea de îngrijire la domiciliu Sf.
Gheorghe, valoarea debitului era de 19.792 lei şi reprezenta decontarea parţială din
subvenţie a salariului lunar pentru 6 angajaţi ca asistenţi sociali nivel mediu,
cheltuială neeligibilă pentru anul 2014.
8
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La serviciul: Unitatea de îngrijire la domiciliu Sf. Gheorghe, începând cu data de
01.07.2014, asistenţilor sociali nivel mediu li s-a schimbat încadrarea în „îngrijitor
bătrâni la domiciliu”, având certificate de competenţe profesionale în această
meserie, pe acest serviciu la finele anului 2014 nu se mai înregistrază debite.
Pentru serviciul: Centru de integrare prin terapie ocupaţională „Casa Irisz” – Centru
de zi pentru persoane cu dizabilități Sf. Gheorghe, lunar s-a reţinut 483 lei, până la
stingerea debitului.
În luna noiembrie 2014, la Casa cu module de tip familial “Boldog Apor Vilmos”, au
fost instituţionalizaţi 40 de copii, dar, doar pentru 4 copii era instituită măsura
plasamentului. Pentru ceilalţi 36 copii, nu exista măsură de plasament emisă de
comisia pentru protecţia copilului, astfel nu s-au respectat prevederile art. 16 alin. 2
din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
conform cărora “cel care ia un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar, până la
stabilirea unei măsuri de protecţie în condiţiile legii, are obligaţia de a-l întreţine şi,
în termen de 48 de ore, de a anunţa autoritatea administraţiei publice locale în a
cărei rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul”, existând doar ancheta socială
întocmită de serviciul de asistenţă socială al primăriei oraşului/comunei din care
provine beneficiarul. Actul normativ de modificare este H.G. nr. 904 din 15 octombrie
2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute
de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului.
Pentru luna decembrie 2014 s-a recomandat neacordarea subvenţiei aferentă acestei
luni, pe motivul că începând cu data de 01.12.2014, cuantumul alocaţiei lunare de
plasament a crescut de la 97 de lei la 600 de lei şi s-a reglementat și faptul că
alocaţia este destinată asigurării drepturilor prevăzute la art. 129 alin. 1 din Legea
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, respectiv hrană,
îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare etc. Prin urmare, pentru
copiii pentru care s-a luat măsura plasamentului (4 copii) şi pentru care primesc
alocaţie de plasament, asociaţiile/fundaţiile, nu pot deconta din sumele primite cu
titlu de subvenţie aceleaşi tipuri de cheltuieli ca cele pentru care este destinată
alocaţia de plasament. În cazul celor 36 de copii, de asemenea, s-a propus
neacordarea subvenţiei, având în vedere că nu exista măsură de plasament emisă de
comisia pentru protecţia copilului.
În baza Ordinului MMFPSPV nr. 2471/29.12.2014 pentru aprobarea subvenţiilor de la
bugetul de stat pe anul 2015, 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 patru servicii sociale, astfel:
 Organizaţia CARITAS Alba Iulia, pentru:
- Căminul pentru bătrâni „Sfânta Clara” Sânzieni - a fost aprobată suma de
54.000 lei/an pentru 18 beneficiari, prin Asociţţia ”Caritas – Asistenţă Socială”
filiala Mureş;
- Centrul de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu- Breţcu - a fost
aprobată suma de 129.600 lei/an pentru 100 de beneficiari, prin Organizaţia
CARITAS Alba Iulia - Asistenţă Medicală şi Socială filiala Harghita.
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 Fundaţia Creştină DIAKONIA Cluj – Napoca - Filiala Sf. Gheorghe, cu:
- Unitate de îngrijire la domiciliu Sf. Gheorghe - a fost aprobată suma de
336.960 lei/an pentru 234 de beneficiari;
 Fundaţia SF. FRANCISC Hunedoara/Deva, pentru:
- Casa cu modul de tip familial ”Sf. Boldog Apor Vilmos” oraş Covasna - a fost
aprobată suma de 12.000 lei/an pentru 4 beneficiari.
Pentru Fundaţia Creştină DIAKONIA Cluj – Napoca - Filiala Sf. Gheorghe, subvenţia se
derulează prin AJPIS Covasna, iar pentru celelalte unităţi de asistenţă socială
subvenţiile se derulează prin AJPIS Mureş, AJPIS Harghita şi AJPIS Hunedoara, întrucât
furnizorii nu au personalitate juridică în judeţul Covasna.
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
Prin Ordinul MMFPSPV nr. 582/14.04.2014, pentru anul II de finanţare, sume de
investiţii s-au aprobat pentru un furnizor de servicii sociale, cu două obiective,
respectiv DGASPC Covasna, pentru:
- Centrul de zi Sf. Gheorghe din str. Godri Ferenc nr.3 – 537.271 lei/reparaţii
capitale şi mansardare,
- Centrul de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc – 538.738 lei/reabilitare termică.
În cursul lunii aprilie 2014 a fost efectuată o plată către Consiliul Judeţean
Covasna/DGASPC Covasna pentru obiectivul: Centru de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc,
categoria de lucrări-reabilitare termică, în valoare de 301.699,75 lei, prin OP nr.
819/30.04.2014.
În luna august 2014 s-a fost depus o cerere de solicitare de plată, iar în data de
07.08.2014, a fost transmisă către ANPIS nota de fundamentare privind necesitatea și
oportunitatea deschiderilor de credite bugetare, prin care se solicita decontarea
parţială a sumei de 66.127,49 lei, pentru obiectivul Centru de Plasament nr.2 Tg.
Secuiesc, sumă ce până la finele anului 2014 nu a fost achitată.
În baza Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 156/05.11.2014 Centrul de
Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc şi-a schimbat denumirea în Centrul de plasament
”Borosnyay Kamilla” Tg. Secuiesc.
În anul 2014, în cadrul AJPIS Covasna au funcţionat 5 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 2014 în baza Ordinului NR.92/24.03.2014 emis de Instituţia Prefectului –
Judeţul Covasna.
10
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Pe parcursul anului 2014 comisia a avut pe ordinea de zi următoarele teme de
dezbatere şi a desfăşurat următoarele acţiuni:
- Prezentare şi dezbatere cu tema: « Economia Socială – o oportunitate
pentru întreprinderile sociale şi persoane dezavantajate – partea I » - în data
de 31.03.2014
- Prezentare şi dezbatere cu tema: « Economia Socială – o oportunitate
pentru întreprinderile sociale şi persoane dezavantajate – partea II » - în data
de 01.04.2014
- Prezentare şi dezbatere cu tema: « Deschiderea pieţei muncii către
persoanele cu dizabilităţi » - în data de 24.09.2014
- Prezentare cu tema: « Accesibilizarea spaţiului public din judeţul Covasna
la nevoile persoanelor cu dizabilităţi » - în data de 29.12.2014

2. 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 se autorizează furnizorii de formare profesională a adulţilor la nivelul
judeţului. Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de 2 persoane din cadrul
agenţiei.
În anul 2014, rezultatele activităţii comisiei se prezintă astfel:
Nr. şedinţe comisie: 14
Furnizori autorizaţi: 8 din care 6 privaţi, 2 public
Programe de pregătire autorizate: 25
(13 calificare, 6 iniţiere, 2 perfecţionare şi 4 specializare)
Total furnizori cu autorizaţii valabile: 28
Total programe de pregătire cu autorizaţii valabile: 105 (62 de calificare, 24
de iniţiere, 12 perfecţionare şi 7 specializare)
Nr. programe monitorizate: 8
Nr. specialişti desemnaţi pentru monitorizare: 16
Nr. evaluatori desemnaţi: 58
Nr. comisii de examen desemnate: 122
Nr. avize acordate: 85 din care: 12 pentru furnizorii din judeţ
73 pentru furnizori din alte judeţe
Nr. certificate ridicate de la ANPIS: 500 de calificare
Nr. certificate eliberate furnizorilor: 2125 din care: 1125 de calificare şi
1000 de absolvire
Total absolvenţi: 1.838 din care:
- 1.017 calificare:

- 801 absolvire:

(lucrător în comerţ, ospătar, bucătar, frizer-coaformanichiurist-pedichiurist, agent de securitate,
lucrător în cultura plantelor şi în creşterea
animalelor, macaragiu, fochist, cosmetician)
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- 472 iniţiere (stilist protezist de unghii,
cosmetician, machior, maseur, instructor de
aerobic fitness,contabil, infirmieră, competenţe
antreprenoriale, comunicare în limba engleză)
- 145 perfecţionare (manager proiect, formator,
asistent personal al persoanei cu handicap grav,
evaluator de furnizori și programe de formare)
- 204 specializare (stivuitorist, agricultor pentru
culturi de câmp ecologice, contabil, inspector în
domeniul SSM)

Nr. timbru sec aplicate: 1.797
Nr. contracte pentru programe de calificare înregistrate: 1.202

3. 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 255 cereri. În
toate cazurile au fost respectate termenele prevăzute de lege.
Nr. şedinţe: 17
Nr. cereri respinse: 151
Nr. cereri admise: 104 din care: 15 cereri pentru urmaşi şi 86 cereri pentru puneri în
executare în baza sentinţelor civile rămase definitive şi irevocabile prin deciziile
Curţii de Apel Braşov şi 3 în baza actelor doveditoare.
4. ACTIVITATEA DE AUTORIZARE A AGENTULUI DE MUNCĂ TEMPORARĂ
În anul 2014 s-au depus 2 cereri spre autorizare ca agent de muncă temporară în baza
H.G. nr. 1256/2011. Documentaţia depusă a fost analizată, s-a întocmit referatul
privind verificarea dosarului depus în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca
agent de muncă temporară şi s-a transmis către MMFPSPV - Direcţia Ocupare în
vederea eliberării autorizaţiei. În ambele cazuri au fost eliberate autorizaţiile.

5. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU MONITORIZAREA, COORDONAREA ŞI INSTRUIREA
METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI PROPRIU DE CONTROL MANAGERIAL
În anul 2014, comisia s-a întrunit în 4 şedinţe.
Activităţi desfăşurate: analiza chestionarului de autoevaluare, actualizarea
programului de dezvoltare al SCIM, aprobarea procedurilor operaţionale
elaborate/revizuite, revizuirea planurilor de implementare la standardele 1-24,
revizuirea registrului riscurilor, identificarea funcţiilor sensibile.
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ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR
În anul 2014 au fost soluţionate 17 petiţii cu respectarea prevederilor O.G. nr.
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin
Legea nr. 233/2002, şi 6.906 îndrumări, consilieri şi eliberări de adeverinţe privind
stabilirea şi plata drepturilor de beneficii de asistenţă socială.
În perioada analizată au fost adresate instituţiei 7 cereri în scris privind liberul
acces la informaţiile de interes public în baza Legii nr. 544/2001, cererile fiind
soluţionate cu respectarea termenului legal.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC ŞI CONTENCIOS
Nr.crt

Procese in care AJPIS
este/afost parte in anul 2014

câştigate

pierdute

pe rol

TOTAL

1

litigii privind D.L 118/1990

7

45

50

102

2
3
4

Litigii privind ASF , VMG, ICC
Litigii privind drepturi salariale
Litigii privind procese verbale de
contraventie
Litigii privind procese verbale
incheiate de inspectia muncii
TOTAL
Contestatii pe anul 2014
18

2
0

2 (ICC)
1

1
2
0

5
2
1

-

-

2

2

9
admise
2

48
repinse
16

55

5
6
7

total
18

112

Nr. de infatisari (termene) in care c.j a fost prezent in instantele de judecata : - 345
Nr de acte (intampinari/recursuri) redactate de c.j: - 220
Nr. de decizii avizate de c.j :
- 73
Nr. contracte (acte adiţ.) incheiate de AJPIS cu furniz de servicii şi avizate de c.j - 32

ACTIVITATEA INSPECŢIEI SOCIALE
Controalele inspectorilor sociali au fost :
1. Controale tematice:
• Controlul beneficiilor de asistenţă socială,
• Controlul privind accesibilizarea spaţiului public,
• Activităţi de consiliere informare.
2. Controale inopinate
• Controalele inopinate datorate sesizărilor, pe beneficii de asistenţă socială
• Monitorizarea măsurilor dispuse în procesele verbale de control întocmite
cu ocazia controalelor efectuate
• Monitorizare prin notificări
• Monitorizarea de teren
13
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COMPONENTA BENEFICII SOCIALE
Inspectorii sociali din cadrul A.J.P.I.S. Covasna au încheiat în anul 2014 un număr de
54 procese verbale de control şi au întomcit 5 Rapoarte tematice judeţene.
1. În cadrul campaniei ,, Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi
plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi a stimulentului de
inserţie”.
În urma suprapunerii bazei de date SAFIR (titulari/beneficiari aflaţi în plată în
perioada 01.01.2013-30.09.2013) au fost identificate un număr de 90 de CNP-uri
cu posibile suspiciuni. La data încheierii campaniei s-a constatat că, aceste
suspiciuni nu se confirmă:
- nu au fost identificate dosare cu posibile situaţii de fraudă
- nu au fost dosare suspendate
- nu au fost dosare încetate .
2. În cadrul campaniei ,, Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi
plata alocaţiei pentru susţinerea familiei “ - controlul a vizat verificarea a 44 de
suspiciuni de eroare, fraudă, corupţie - din totalul de 44 titulari/beneficiari
identificaţi cu suspiciuni, în urma desfăşurării activităţilor de control au fost
confirmate 39 suspiciuni. Au fost dispuse 32 de măsuri. În urma activităţii de control
privind programul ASF s-a constatat că pentru un număr de 39 de beneficiari s-au
efectuat plăţi necuvenite în cuantum de 12.688 lei, pentru care s-au emis un număr
de 39 decizii de recuperare debite.
La data încheierii campaniei tematice, au fost propuse spre încetare un număr de 3
dosare pentru titularii de ASF. Au fost înaintate 17 decizii de recuperare de debite
către ANAF în vederea recuperării debitelor.
3. În cadrul campaniei ,, Controlul bazat pe risc privind stabilirea, acordarea şi
plata ajutorului social ” - în urma suprapunerii bazei de date SAFIR (destinatari
aflaţi în plată în perioada 01.01.2013-30.09.2013) au fost identificate un număr de 49
de CNP-uri cu suspiciuni :
 un număr de 16 titulari/beneficiari de ajutor social, care prezintă suspiciuni de
EFC în declararea componenţei familiei - reprezentând titulari/beneficiari
decedaţi pentru care se efectuează plata ajutorului social;
 un număr de 33 titulari/beneficiari de ajutor social, care prezintă suspiciuni de
EFC în declararea veniturilor - reprezentând titulari/beneficiari cu venituri
diferite faţă de cele declarate.
În urma corelării datelor din dosarele titulari/beneficiari, a corespondenţei purtate
între compartimentul de inspecţie socială şi angajatori/case de pensii teritoriale,
precum şi în urma verificărilor dosarelor la sediul primăriilor, au fost emise 18 decizii
de recuperare a debitelor, constatându-se plăţi necuvenite cu acest titlu în valoare
de 9.111 lei.
La data încheierii monitorizării măsurilor dispuse în cadrul campaniei tematice au fost
înaintate 13 decizii de recuperare de debite către ANAF în vederea recuperării
debitelor.
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4. În cadrul campaniei ,, Controlul bazat pe analiza de risc privind acordarea
alocaţiei de stat pentru copii” - la nivelul AJPIS Covasna nu au fost identificate
suspiciuni de eroare şi fraudă.
5. 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 în serviciile publice locale şi judeţene.
In perioada 15 ianuarie 2014 - 14 noiembrie 2014 au fost verificaţi la nivel judeţean
un număr de 2 servicii publice comunitare de eviden’a persoanelor, 2 primării
municipale, 1 Prefectura Judeţului Covasna, 1 Consiliu Judeţean Covasna.
În urma petiţiei transmisă de Institutul pentru Politici Publice, inspectorii sociali au
verificat şi Tribunalul Covasna, Spitalul Judeţean, DGASPC Covasna, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna şi Primăria Sf.Gheorghe.
Au fost aplicate un număr de 9 avertismente.
6. Campanii de consiliere/informare referitoare la modificări legislative din
domeniul asistenţei sociale
Pornind de la obiectivele campaniei, AJPIS Covasna a organizat 4 sesiuni de informare
şi consiliere, respectiv în zilele de 27 mai 2014, 28 mai 2014, 29 mai 2014 şi 11
noiembrie 2014, la care au participat un număr de 136 de persoane cu atribuţii în
domeniul asistenţei sociale de la 43 autorităţi publice locale din judeţ, din totalul de
45 şi 1 reprezentant al AJOFM Covasna.
În vederea îmbunătăţirii relaţiilor de colaborare/comunicare între AJPIS şi autorităţile
publice locale, implementării şi aplicării corecte şi unitare a prevederilor legislative
din domeniu precum şi pentru identificarea măsurilor pentru clarificarea şi
confirmarea/infirmarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate la stabilirea drepturilor
de beneficii de asistenţă socială – pentru cazurile constatate de Camera de Conturi şi
Inspecţia Socială, sesiunile de informare şi consiliere au avut pe agenda de lucru
următoarele teme de dezbatere:
-aplicarea prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, cu modificările şi completările ulterioare (termene, anchete sociale,
situaţia recuperării sumelor plătite necuvenit, cazuri speţă) adresa AJPIS
nr.4423/21.03.2014, adresa AJPIS nr.7868/26.05.2014,
-aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare (termene, anchete sociale, situaţia
recuperării sumelor plătite necuvenit, cazuri speţă) adresa AJPIS
nr.2016/06.02.2014, adresa AJPIS nr.4381/20.03.2014, adresa AJPIS
nr.7867/26.05.2014, adresa AJPIS nr.7872/26.05.2014
-aplicarea prevederilor OuG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare (termene,
formulare tipizate elaborate de AJPIS Covasna în vederea aplicării corecte şi
unitare a prevederilor OuG nr.111/2010, aplicarea prevederilor art.9, art.11,
art.31 şi art.32 din OuG nr.111/2010, cazuri speţă)
-aplicarea prevederilor OuG nr.70/2011 cu modificările şi completările
ulterioare, privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în sezonul
rece noiembrie 2013-martie 2014 (stabilirea drepturilor, emiterea
15

AGENTIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ COVASNA - Raport de activitate 2014 -

dispoziţiilor, plata drepturilor, decontarea sumelor către furnizori, întocmirea
situaţiilor statistice, termene, recuperarea sumelor plătite necuvenit)
-aplicarea prevederilor Legii nr. 61/1993, republicată privind alocaţia de stat
pentru copii.
În cadrul activităţii de organizare a sesiunii de informare şi consiliere,
reprezentanţii AJPIS Covasna au elaborat şi pus la dispoziţia tuturor actorilor sociali
participanţi :
136 mape de prezentare care au inclus:
136 Fişe de apreciere a sesiunilor de informare şi consiliere.
63 CD-uri cu materialele incluse în mapele de prezentare şi legislaţia în
domeniul acreditării furnizorilor de servicii sociale,
136 exemplare materiale informative.
COMPONENTA SERVICII SOCIALE
1. Controlul, evaluarea şi monitorizarea comisiilor de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap şi a serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu
handicap
Nereguli identificate :12
Măsuri stabilite : 12
Măsuri indeplinite : 12
1.
2. Controlul, evaluarea şi monitorizarea unităţilor protejate autorizate
Nereguli identificate:2
Măsuri stabilite : 2
Măsuri indeplinite : 2
3.Campania de consiliere/informare referitoare la legislaţia din domeniul
asistenţei sociale
Stadiul aplicării prevederilor legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului de către SPAS-urile de la nivelul municipiilor.
Nereguli identificate :7
Măsuri stabilite : 7
Măsuri in curs de indeplinire : 7
4.Controlul Serviciilor Sociale dezvoltate prin Programul Operaţional RegionalMinisterul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Nereguli identificate :28
Măsuri stabilite : 28
Măsuri neindeplinite – litigiu in instanta : 20
Măsuri in curs de indeplinire : 8
5.Campaniei „Controlul implementării programului de subvenţionare derulat în
baza Legii nr.34/1998”
S-au desfăşurat activităţi de control inopinat privind serviciile sociale în număr de 3 la
Fundaţia Creştină DIAKONIA-Filiala Sfântu Gheorghe ca urmare a unei sesizări din
partea Consiliului Discriminării.
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A fost efectuat 1 control de monitorizare în teren a în vederea urmăririi stadiului de
remediere a măsurilor dispuse în cadrul Campaniei de control a Serviciilor Sociale
dezvoltate prin Programul Operaţional RegionalMinisterul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice
- Numărul PVC încheiate 17
- Numărul măsurilor dispuse 49
- Numărul măsuri îndeplinite 15
- Numărul măsuri în curs de îndeplinire 15; pentru 6 s-a solicitat prelungire
- Număr de măsuri neîndeplinite 20;
Pentru 1 PVC cu 11 măsuri se aşteaptă hotărârea instanţei de judecată.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI IT
Compartimentul IT a desfăşurat pe parcursul anului 2014 următoarele activităţi:
• închiderea lunară a beneficiilor de asistenţă socială, prelucrarea si
transmiterea bazelor de date in vederea emiterii mandatelor;
• 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
• 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 CNP-urilor şi a deceselor pentru beneficiarii de asistenţă socială
În vederea realizării obiectivelor, prin măsurile periodice ce se vor impune , instituţia
va acţiona încontinuare pentru:
- asigurarea plăţii la termen către beneficiari a beneficiilor de asistenţă
socială,
- urmărirea permanentă a plăţilor şi încasărilor, preîntâmpinarea plăţilor
necuvenite, reţinerea de la plată, constituirea şi înregistrarea sumelor
plătite necuvenit şi recuperarea sumelor încasate necuvenit,
- protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi prin cunoaşterea,
aplicarea corectă şi diseminarea prevederilor actelor normative în
vigoare, care reglementează stabilirea şi plata drepturilor acestora,
- evaluarea şi monitorizarea permanentă a modului de garantare a
accesului nediscriminatoriu la serviciile sociale şi acordarea serviciilor
sociale la nivelul judeţului.
Director executiv,
TÁMPA ÖDÖN
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