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Către:

Institutia Prefectului Judeţul Bacau

Ref:
Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de
Guvernare pe primele 10 luni ale anului 2019

Având in vedere adresa dumneavoastra nr.24065/6.11.2019 va transmitem
Planul de
acţiuni pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare pe pri mele 10 luni ale
anului 2019, potrivit competentelor institutiei noastre.
Astfel, in concordanta cu masurile stabilite prin Programul de Guvernare, AJPIS Bacau
îndeplineşte urmatoarele atributii:
a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială;
b) aplică legislaţia privind finanţarea programelor de servicii sociale;
c) informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din
reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială;
d) gestionează informaţiile In vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă sociaia;;
e) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
f) înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială;
g) asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială;
h) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă social^ acordate;
j) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistenţă
socială;
j
k) stabileste dreptul la beneficiile de asistenţă socială şi efectuează plata acestora, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
l) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;
m) fundamentează şi propune Agenţiei Naţionale proiectul de buget ce include fonduri pentru plata
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beneficiilor de asistenţă socială, susţinerea programelor de servicii sociale şi pentru funcţionarea lor;
n) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor
beneficiarilor;
o) încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează
implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;
p) întocmeşte documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programelor
de servicii sociale şi asigură plata acestora.
Agenţia Judeteana pentru Plaţi si Inspecţie Sociala Bacau are drept scop aplicarea
unitară a prevederilor legislaţiei în vigoare in domeniul sau de activitate, la nivel teritorial precum şi
controlul respectării prevederilor legale privind sistemul de beneficii sociale şi servicii sociale, realizate de
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice.

I.Pentru masura nr.5: Incluziune sociala si reducerea sărăciei:
Ajpis Bacau asigura in vedera realizarii acestei masuri plata următoarelor beneficii
sociale;
a), ajutor social - 9454 beneficiari cu suma plătită 25.804.836 lei
b). ajutor pentru incalzirea locuinţei pe perioada sezonului rece:
- termic-1400 beneficiari cu suma plătită 309.500 lei
- gaze natural-1413 beneficiari cu suma plătită 801.860 lei
- energie electrica-56 beneficiari cu suma plătită 33.778 lei
Combustibil solid( lemne) - 1990 beneficiari cu suma plătită 380.138 lei
c). Indemnizaţie de hrana pentru persoanele infestate cu HIV - 464 beneficiari cu 2.271.363 lei

II.Pentru Masura 6 - Sprijin pentru familii si copii
In vederea sprijinirii familiei si copiilor, AJPIS Bacau efectueaza plata următoarelor beneficii
sociale:
a), alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF) - 11.208 beneficiari cu suma plătită 19.003.225 lei
b). alocaţie plasament - 1543 beneficiari cu suma plătită 10.108.830 lei
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c). alocaţie de stat pentru copii - 129.058 beneficiari cu suma plătită 182.021.776 lep
d) indemnizaţie pentru creşterea copilului- 3832 beneficiari cu suma plătită 66.737.756 lei
e).stimulent de inserţie - 2160 beneficiari cu suma plătită 14.137.437 lei
III.Pentru Masura 7: Servicii sociale de calitate
Potrivit competentelor legale in domeniul serviciilor sociale, AJPIS Bacau a desfasurat
urmatoarele activitati:
1. Licenţierea si acreditarea serviciilor sociale:
în anul 2019 au fost întocmite 6 rapoarte cu propunere de acordare a licenţei de funcţionare si
anume:
1 centru de prevenire, evaluare si consiliere antidrog,
1 centru rezidenţial persoane vârstnice,
2 centre rezidenţiale copii,
1 centru de zi copii,
1 serviciu de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice.
Pentru anul 2019 mai sunt in evaluare 3 servicii sociale cu măsuri dispuse de indeplinit (1 centru
de zi pentru copii cu nevoi speciale, 1 centru rezidenţial persoane vârstnice si 1 centru de asistenta si
ingrijire adulţi cu dizabilitati).
Tot pentru anul 2019 mai sunt planificate evaluari pentru încă 9 servicii sociale
Licenţierea servicii sociale pe anul 2018
în anul 2018 au fost întocmite 7 rapoarte cu propunere de acordare a licentiei de funcţionare si
anume:
3 centre rezidenţiale persoane vârstnice,
2 centre de zi pentru copii,
1 centru de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adkcţii: droguri, alcool,
alte substanţe toxice, etc.

Din anul 2015 pana in prezent au fost licentiate un număr de 134 de servicii sociale si anume:
19 centre rezidenţiale persoane vârstnice;
2 centre de zi pentru persoane toxico-dependente;
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3 centre de zi pentru asistenta si suport persoane aflate in situatii de nevoi;
2 centre de zi persoane vârstnice;
31 centre de zi copii;
2 centre de zi persoane adulte cu dizabilitati;
16 centre rezidenţiale persoane adulte cu dizabilitati;
1 centru de primire in regim de urgenta (adapost de noapte oamenii străzii);
1 centru rezidenţial pentru victimele violentei;
1 centru rezidenţial pentru mama si copil;
49 centre rezidenţiale copii;
1 centru rezidenţial pentru tineri in dificultate;
6 îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice.
2. Evaluarea serviciilor sociale
în anul 2019 au fost realizate 30 de evaluari în teren si anume:
17 evaluari in vederea licenţierii serviciului social;
0 evaluari in vederea monitorizării serviciilor sociale;
13 evaluari inopinate.
în anul 2018 au fost realizate 22 de evaluari în teren si anume:
13 evaluari in vederea licenţierii serviciului social;
4 evaluari in vederea monitorizării serviciilor sociale;
5 evaluari inopinate.

3. Asigurarea plaţii subvenţiilor pentru furnizorii de servicii sociale
în anul 2019 au fost acordate subvenţii pentru 20 servicii sociale si anume:
9 servicii sociale pentru copii (259 copii: 160 in centre rezidenţiale si 99 copii in centre de zi)
5 centre pentru persoanele vârstnice (331 persoane vârstnice: 273 in centre rezidenţiale si 58 in centre
de zi);
2 centre de integrare a tinerilor (60 tineri);
3 centre de ingrijire la domiciliu (332 beneficiari);
1 centru adulţi cu handicap (22 beneficiari).
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în anul 2018 au fost acordate subvenţii pentru 12 servicii sociale si anume:
5 servicii sociale pentru copii (102 copii din care 88 in centre rezidenţiale si 14 co )ii cu handicap din
centrele
5 centre
1 centru
1 centru

de zi)
pentru persoanele vârstnice (203 persoane vârstnice);
de integrare a tinerilor (35 tineri);
de ingrijire la domiciliu (60 beneficiari).

în anul 2019 s-au desfăşurat următoarele campanii tematice:
1. Controlul privind respectarea art. 38 din Legea 292 / 2011 de către furnizorii privaţi de servicii
sociale în centrele rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice.
Obiectivul campaniei a fost identificarea şi verificarea centrelor rezidenţiale care funcţionează
fără licenţă de funcţionare gestionate de furnizori privaţi acreditaţi / neacreditaţi.
în cadrul campaniei au fost verificate 13 servicii sociale care funcţionează în judeţul Bacău fără
a deţine licenţă de funcţionare a serviciului social. Din cei 13 furnizori de servicii sociale verificaţi, 9
au mai fost verificaţi şi în anii anterior, iar 4 furnizori au fost identificaţi în timpul campaniei.
în urma controlului au fost dispuse un număr de 44 de măsuri la 13 furnizori de servicii sociale, au
fost întocmite 13 procese verbale de control, 9 procese verbale de constatatare a contravenţiilor
dintre care 6 au fost avertismente şi 3 amenzi, care au fost plătite de administratori.
Pentru toate serviciile sociale a fost lăsată măsura de licenţiere a serviciului social. îndeplinirea
acestei măsuri ar conduce la respectarea standardului minim de calitate pentru ace st tip de serviciu,
Toate serviciile sociale verificate au fost informarte şi consiliate în legătură cu standardele minime
de calitate noi (Ordin 29 din 2019), cu documentele necesare licenţierii serviciulu social (Anexa 7 din
HG 118/2014).

2. Controlul de fond al serviciilor publice de asistentă socială de la nivelul comu nelor.
Obiectivul campaniei a fost verificarea modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de HG nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice
de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare,
de către serviciile publice de asistenţă socială organizate în subordinea c )nsiliilor locale ale
comunelor.
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Controlul s-a desfăşurat în perioada 20 aprilie - 31 octombrie 2019 şi a constat în verificarea unui
număr de 10 primării din judeţul Bacău.
Ca urmare a verificărilor efectuate în cadrul campaniei ’’Controlul de fond al serviciilor publice
de asistenţă socială de la nivelul comunelor", inspectorii sociali din cadrul AJPIS Bacău au dispus 115
măsuri de remediere a deficienţelor constatate la cele 10 UAT-uri controlate.
Cele mai frecvente măsuri vizează:
a. organizarea şi funcţionarea compartimentului de asistenţă socială;
b. întocmirea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung;
c. întocmirea planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi alte aspect preevăzute de HG nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serrviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal (completarea fişelor de post pentru persoanele
cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, întocmirea procedurilor procedurilor operaţionale de lucru
cu privire la activitatea compartimentului de asistenţă socială).
d. respectarea prevederilor legale din legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap (referitoare la informare, transparenţă şi accesibilitate, inclusiv completarea
paginii de internet a instituţiei cu toate informaţiile necesare şi formularele în formeat editabil;
e. efectuarea cursurilor de instruire a asistenţilor personali o dată la 2 ani

3. Verificarea respectării dreptului copiilor şi tinerilor pentru care s-a stabilit o măsură de
protecţie specială, la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale cultural-sportive, a
materialelor igienico-sanitare. rechizite, jucării, transport, precum si sume de bani pentru nevoi
personale, conform prevederilor art. 129 din Legea 272 / 2004.
Obiectivul campaniei a fost verificarea modului în care sunt respectate preyederile art. 129 din
Legea 272/2004 ® privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările
ulterioare, de către instituţiile publice şi private.
Campania s-a desfăşurat în perioada iulie - septembrie 2019.
Au fost verificate 45 de servicii sociale (27 publice şi 18 private) aflate în structura a 12 furnizori
de servicii sociale (1 furnizor public şi 11 furnizori privaţi).
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Ca urmare a controalelor efectuate în cadrul campaniei, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Bacău
au dispus măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate la 1 serviciu socţial privat şi 27 de
servicii sociale publice din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bacău.
Aceste măsuri privesc respectarea prevederilor art. 129 din Legea 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului şi ale HG 904/2014 privind stabilirea limitelor mjinime de cheltuieli
aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului.
în cadrul campaniei de control inspectorii sociali nu au constatat fapte pare să conducă la
aplicarea de sancţiuni contravenţionale şi nici la formularea de sesizări către alte iristituţii.

Serviciul de Inspecţie Sociala a efectuat, in perioada de referinţa, un

umar de 97 de

anchete sociale, urmare a solicitărilor pentru acordarea de ajutoare de urgenta c e la bugetul de
stat, potrivit Legea nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare. In urma verificărilor s-a
constatat ca un număr de 114 de petenti indeplinesc condiţiile legale pentru acor darea de ajutor
de urgenta de la bugetul de stat, suma plătită fiind de 339.000 lei.

IV. Pentru Masura 8: Respect si demnitate pentru femei
Agenţia Judeteana pentru Plaţi si Inspecţie Sociala Bacau asigura, potrivit p evederilor legale,
preşedinţia Comisiei Judeţene pentru Egalitate de sanse intre Femei si Barbati.
In acest sens, institutia noastra a procedat la organizarea si prezidarea intru "lirii trimestriale a
membrilor comisiei, a participat la invitatiile lansate de partenerii societarii civile( nstitutii/ong) la
acţiunile pe specificul egalitarii de sanse si de tratament intre femei si barbati.
De asemenea, a întreprins demersurile necesare reorganizării acestei comisii potrivit
modificărilor legislative prin emiterea de către Institutia Prefectului Judeţul Bacau a unui nou ordin
privind componenta comisiei.
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V. Pentru Masura 1 0 : 0 societate fara bariere penru persoanele cu dizabilitati.
Agenţia Judeteana pentru Plaţi si Inspecţie Sociala Bacau, prin Serviciul de Inspecţie Sociala,
desfasoara Campania” Verificarea asigurarii respectării drepturilor persoanelor cu dizabilitati la un
mediu accesibilizat de către: primarii, sali de spectacole , muzee, biblioteci, sali de spDort, complexe
comerciale”
Prin verificările desfasurate in anii anteriori, inspecţia sociala a constatat ca,, desi s-au făcut
pasi important pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati in toate domeniile vieţii sociale,
la nivelul societarii nu se conştientizează faptul ca acest aspect este in beneficiul tuturor membrilor
societarii.
Prin aceasta campanie se verifica lucrările de accesibilizare existente la nivelul primăriilor,
sălilor de spectacole, muzeelor, bibliotecilor, sălilor de sport si a complexelor comerciale in scopul de
a asigura dezvoltarea pe deplin a potenţialului fizic, mental, social si professional a persoanei cu
dizabilitate.
In perioada 1 ianuarie 2019-31.10.2019 la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plaţi si
Inspecţie Sociala Bacau au fost înregistrate un număr de 16980 petitii privind beneficiile sociale,
din care un număr de 69 de petitii au necesitat control si verificare in teren, diferenţa fiind
solutionata in mod direct, prin serviciul de beneficii sociale.
VI.
Agenţia Judeteana pentru Plaţi si Inspecţie Sociala Bacau a asigurat in anul 2019
finanţare de la bugetul de stat pentru constructii/ reparaţii clădiri cămine perso nae vârstnice
următoarelor asociaţii:
-Asociaţia Caritas Bacau a primit finanţare in cuantum de 2.863.547 lei pentru un umar de 45 de
beneficiari
-Asociaţia Comunitara“ Braţele Părinteşti” Bacau a primit finanţare in cuantum 2.318.785 lei
pentru un număr de 50 de beneficiari
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VII.
Agenţia Judeteana pentru Plaţi si Inspecţie Sociala Bacau a finantat in anul 2019 unitati
administrative teritoriale pentru angajare asistent social si servicii sociale de îngrijire la
domiciliu, astfel:
-

UAT Saucesti a primit finanţare pentru angajare de asistent social in cuantum de 59.4^2 lei (
respective 3717 lei/luna)
Pentru servicii de îngrijire la domiciliu a fost finantata de la bugetul de stat UAT Dealu Morii cu
suma de 728.000 lei pentru 50 de beneficiari si UAT Saucesti cu suma de 667.875 lei pentru 52 de
beneficiari.
In corelaţie cu sistemul de beneficii sociale, Agenţia Judeteana pentru Plaţi si Inspecţie Sociala
Bacau( AJPIS Bacau) are si competenta de a recupera drepturile cu titlu de beneficii şociale
incasate necuvenit de către beneficiari, in condiţiile legii, asigurand in acest mod o ajdministrare
eficienta a bugetului aprobat.
Astfel:
Soldul la 31 decembrie 2018 privind debitele constituite si incasate a fost de 740.537 lei pentru un
număr de 598 beneficiari.
La data de 31 octombrie 2019 erau inregistrati ca si debitori un număr de 1647 de beneficiari cu
sold de 1.039.570 lei, din care a fost recuperate suma de 1.443.847 lei( cu suma recuperate si din
anul precedent).
Aceasta suma a fost recuperata prin urmatoarele modalitati:

-

Program SAFIR-350.395 lei
Urmare a acţiunii de control-552.206 lei
Prin A N A F -541.246 lei
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