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1.

MISIUNE

În anul 2016 Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi (A.J.P.I.S. Iaşi) a funcţionat
în baza prevederilor O.U.G. nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (A.N.P.I.S.), cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G.
nr.151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările şi completările ulterioare, ca serviciu
public deconcentrat, cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială.
A.J.P.I.S. Iaşi a avut ca misiune asigurarea aplicării unitare in teritoriu a prevederilor legislative
din domeniul asistenţei sociale şi politicilor sociale la un inalt standard de calitate prin
administrarea şi gestionarea beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind
servicii sociale susţinute de la bugetul de stat, realizarea de activităţi de evaluare şi
monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor de asistenţă socială privind
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii
care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunităţilor.
2. OBIECTIVE
Pentru anul 2016, obiectivele generale ale Agentiei au fost :
1) Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială și
gestionarea programelor privind serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat ,cu
următoarele obiective specifice :
a) Gestionarea creditelor bugetare destinate plăţii beneficiilor de asistenţă
socială /programelor de servicii sociale la nivel teritorial;
b) Monitorizarea și controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la
bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistenţă socială;
c) Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și
eficace;
2) Asigurarea unei activităţi riguroase de control și inspecţie a aplicării măsurilor legale
privind activităţile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistenţă socială și de
furnizare a

serviciilor sociale în vederea reducerii erorii şi fraudei în sistemul de

asistenţă socială cu urmatoarele obiective specifice :
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a) Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare şi respectare a
reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare şi gestionare a
beneficiilor de asistenţă socială ;
b) Monitorizarea, evaluarea și controlul modului de aplicare şi respectare a
reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare şi gestionare a
serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate şi de cost ;
3). Asigurarea derulării în bune condiţii a activităţii instituţiei prin gestionarea eficientă a
resurselor și implementarea unui management performant în cadrul AJPIS cu
următoarele obiective specifice:
a) Organizarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care să
ofere asigurări rezonabile ca obiectivele entităţii să fie îndeplinite;
b) Asigurarea unei comunicări și informări care sprijină conducerea și
angajaţii instituţiei în vederea îndeplinirii sarcinilor;
c) Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare, umane la nivelul
instituţiei prin misiuni de audit (dacă este cazul)
d) Întărirea capacităţii administrative AJPIS prin adecvarea structurii sale la
mandatul şi obiectivele pe care le are de indeplinit;
e) Asigurarea cadrului juridic instituţional necesar atingerii obiectivelor
instituţiei.
f) Asigurarea monitorizării şi controlului privind autorizarea furnizorilor de
formare profesională

2.1 Finanţare, gestionare și management financiar
I. Obiectivele specifice
1. Gestionarea creditelor bugetare destinate plăţii beneficiilor de asistenţă socială,
programelor de servicii sociale la nivel teritorial

În anul 2016, plăţile privind asistenţa socială au fost în valoare de 497.682.769 lei dintr-un
buget alocat de 497.812.574 lei, gradul de utilizare fiind de 99,97 %.
În vederea fundamentării necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli, pentru
plata beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale se verifică şi se
centralizează documentele provenite de la serviciul de stabilire a drepturilor privind beneficiile
sociale si se elaborează fundamentarea lunară.
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Pentru optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăţi - beneficii sociale şi a
programelor de servicii sociale, valoarea sumelor platite se încadreaza în bugetul alocat conform
creditelor repartizate.
Pentru buna organizare şi desfăşurarea activitătii financiar-contabile în conformitate cu
dispozitiile legale, execuţia bugetară se intocmeşte conform principiilor bugetare, exprimată prin
intocmirea şi raportarea la termenele prevăzute a situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale
- 1140 (balanţe de verificare lunare, execuţii bugetare, situaţii financiare trimestriale - anexe la
bilanţ, balanţe analitice debitori, bilanţuri).
Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu, pentru bugetul de asistenţă
socială se desfăşoara conform normelor legale, cu scopul de a preveni plata necuvenită a unor
sume. În anul 2016 s-au aplicat un număr de 1381 vize pentru plata beneficiilor de asistentă
socială, iar pentru dosarele noi de punere în plată a beneficiilor s-au aplicat un numar de 24.108
vize.
2. Monitorizarea și controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la

bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistenţă socială
Prin creşterea calităţii şi corectitudinii modului de acordare a beneficiilor sociale, în anul 2016
s-au constituit debite in valoare de 1.851.016 Lei, reprezentand 0,37% din bugetul alocat institutiei
pentru plata beneficiilor de asistentă socială din care s-a recuperat suma de 1.550.579 Lei. În
comparatie cu anul 2015, s-a diminuat valoarea sumelor acordate necuvenit cu 706.257 lei
De asemeni şi

valoarea debitelor rămase in sold este mai mică faţă de 2015.

Dacă la

31.12.2015 aveam în sold debite in valoare de 974.233 lei, la data de 31.12.2016 soldul este de
300.437 Lei , deci gradul de recuperare a fost mai mare .
SITUAŢIA DEBITELOR CONSTATATE ŞI RECUPERATE ÎN ANUL 2016,
COMPARATIV CU ANUL 2015
Nr.
Cr
t.
1
2
3
4
5
6

PRESTATIA

Alocatie de stat
Alocatia de
plasament
Ajutor social
Alocatie se sustinere
familiala Lg
277/2010
Indemnizatie crestere
copil OUG 148/2005
Indemnizatie crestere

Sold la
31.12
.2014

22527

Debite
01.01.201531.12.2015
Constata Recuper
te
ate
180465
248503

Debite 01.01.201631.12.2016

Sold la
31.12.2015

90565

Constata
te
214336

Recupe
rate
283819

Sold la
31.12.
2016
21082

1972

106738

65624

43086

112253

149333

6006

151517

1304410

924446

531481

507150

999334

39297

27236

558693

345173

240756

351704

539026

53434

3380

55694

59074

0

0

0

0

61129

201782

217083

45828

229403

205891

69340
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7
8
9
10
11
12

copil OUG 111/2010
Stimulent crestere
copil OUG 148/2005
Stimulent de insertie
OUG 111/2010
Indemnizatii si
ajutoare art.12 L448
Indemnizatii lunare
HIV
Ajutor de incalzire cu
lemne
Ajutoare pentru
refugiati

0

0

0

0

0

0

0

9151

46101

49868

5384

82374

79522

8236

2282

20179

19708

2753

3854

4431

2176

0

1183

793

390

390

780

0

0

7149

0

7149

123439

64900

65688

0

0

0

0

0

0

0

13

Subventii

0

0

0

0

0

0

0

14

Ajutoare caldura
energie termica
Ajutoare caldura cu
gaze naturale

0

0

0

0

66227

43257

22970

0

6294

0

6294

55222

49453

12063

Polite PAID

0

547

0

547

104664

105066

145

279194

2557273

1862234

974233

1851016

2524812

300437

15
16

TOTAL GENERAL

3. Asigurarea administrării bugetului propriu în mod economic, eficient și eficace
În anul 2016, plăţile privind bugetul propriu au fost în valoare de 2.382.677 lei dintr-un
buget alocat de 2.387.634 lei, gradul de utilizare fiind de 99,80 %.
Pentru buna organizare si desfăşurare a activităţii financiar-contabile în conformitate cu
dispozitiile legale, execuţia bugetară s-a intocmit conform principiilor bugetare , iar situaţiile
financiare lunare, trimestriale şi anuale sunt intocmite şi raportate la termenele prevazute (144
balante de verificare lunare, executii bugetare, situatii financiare trimestriale-anexe la bilant).
Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv pentru bugetul propriu, se
desfăşoară conform normelor legale, cu scopul de a preveni plata necuvenită a unor sume. În
anul 2016 s-au aplicat un număr de 524 vize pentru plata salariilor şi cheltuieli materiale.
In vederea fundamentării necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli,
pentru buna desfăşurare a activităţii proprii, se verifică şi se centralizează lunar, documentele
contabile care stau la baza necesarului de fonduri bugetare.
Realizarea inventarierii patrimoniului – evidenţierea patrimoniului printr-un număr de 191
fişe individuale întocmite.
Elaborarea programului de achiziţii s-a făcut cu respectarea cadrului normativ specific,
centralizarea propunerilor pentru achiziţii, materializate cu un numar de 12 contracte.
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2.2 Inspecţie Socială

I) Obiectivele specifice care trebuiau atinse, a indicatorilor de performanţă şi a gradului
de realizare a acestora
În perioada 01.01.2016-31.12.2016 inspectorii sociali au realizat acţiuni de control,
monitorizare, consiliere şi informare în baza Planului de Control al Inspecţiei Sociale pentru anul
2016 aprobat de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, urmărind
respectarea următoarelor obiective:
Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistenţă socială;
Creşterea calităţii serviciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile;
Respectarea dreptului persoanelor cu handicap de a avea acces la mediul fizic,
informaţional şi comunicaţional;
Consilierea/informarea cu privire la modificările legislative din domeniul asistenţei
sociale.
Prin deciziile directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
au fost dispuse începerea campaniilor de control prevăzute în Planul anual de control şi au fost
aprobate metodologiile de desfăşurare a acestora. Pentru anul 2016 au fost stabilite un număr
de 4 campanii, respectiv 2 campanii cu caracter periodic şi 2 campanii cu caracter temporar,
respectiv:
1. Controlul bazat pe risc privind stabilirea şi acordarea principalelor beneficii de asistenţă
socială (ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea
locuinţei) ;
2. Control privind respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului 691/2015 privind
aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu
părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia,
precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă
socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
3. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii
sociale publici şi privaţi;
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4. Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic,
informaţional şi comunicaţional în unităţile de învăţământ.
La aceste 4 campanii, s-au adăugat 2 campanii cu caracter periodic începute la sfârşitul
anului 2015 şi desfăşurate în primul trimestru al anului 2016:
Control privind stabilirea şi acordarea alocaţiei de plasament;
Gestionarea subvenţiilor acordate conform Legii nr.34/1998 de către asociaţiile şi
fundaţiile care înfiinţează şi administrează servicii sociale.
De asemenea, inspectorii sociali din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială au efectuat şi:
•

Verificarea suspiciunilor constatate de Curtea de Conturi ca urmare a controlului
efectuat;

•

Verificarea suspiciunilor rezultate ca urmare a măsurilor trasate de Curtea de
Conturi;

•

Verificarea lunară a acordării serviciilor de asistenţă socială şi a utilizării subvenţiei.

La nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi – serviciul inspecţie socială,
s-au desfăşurat toate campaniile conform calendarului şi indicatorilor stabiliţi, astfel:
•

Au fost efectuate un număr de 73 controale tematice;

•

Au fost efectuate un număr de 47 controale inopinate;

•

Au fost încheiate un număr de 120 de procese verbale de control/monitorizare;

•

Au fost întocmite un număr de 6 rapoarte tematice;

II) -Prezentarea programelor/ activităţilor desfăşurate şi a modului de raportare a
acestora la obiectivele generale ale ANPIS
Pentru realizarea priorităţilor strategice ale Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială pentru perioada 2016-2017 s-au urmărit următoarele obiective specifice:
I. Monitorizarea şi controlul modului în care sunt cheltuite sumele alocate de la bugetul
de stat pentru plata beneficiilor de asistenţă socială
1. În perioada 29 decembrie 2015 – 11 martie 2016 s-a desfăşurat campania tematică
„Controlul privind stabilirea şi acordarea alocaţiei de plasament”.
Obiectivul general: Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistenţă socială şi
îmbunătăţirea activităţii privind modul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială.
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Obiective specifice:
1.

Asigurarea beneficiilor prevăzute de legislaţia în vigoare copiilor aflaţi în plasament la o

familie/persoană/asistent maternal profesionist/ OPA sau tutelă.
2.

Asigurarea monitorizării măsurilor de protecţie alternativă (plasament

la

o

familie, persoană, asistent maternal profesionist, OPA şi tutelă) de către instituţiile publice şi
private, în vederea respectării prevederilor art. 128 alin. (6) din Legea nr. 272/2004.”
Campania a urmărit verificarea modului în care autorităţile competente asigură beneficiile
prevăzute de legislaţia în vigoare copiilor aflaţi în plasament la o familie, persoană, asistent
maternal profesionist, OPA sau in tutelă, precum şi modul în care asigură monitorizarea modului
de utilizare a alocaţiei de plasament, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (6) din Legea
nr. 272/2004.
În urma intersectării bazelor de date la nivel naţional au fost identificate un număr de 151
suspiciuni, din care:
-

96 suspiciuni – Copilului aflat în plasament/tutelă nu i se asigură ASC (S1);

-

55 suspiciuni – Situaţia copilului/tânărul nu a fost monitorizată în cursul anului 2015
(S2).

Entităţile controlate au fost:
-

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului - dosarele copiilor

aflaţi în plasament familial, plasament la asistent maternal profesionist, plasament în
regim de urgenţă şi plasament în centrele proprii.
-

OPA - dosarele copiilor aflaţi în plasament în centrele rezidenţiale ale Centrului
Diecezan „Caritas” Congregaţiei Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providenţe, Asociaţiei
Surorilor Misionare ale Patimilor lui Isus - Filiala Butea, Asociaţiei „Sf. Ioan de La
Salle”, Fundaţiei Creştine pentru copii ”Agape” Paşcani.

-

Primării - dosarele copiilor aflaţi în tutelă la Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi,
Primăriile Cozmeşti, Butea, Cepleniţa, Tomeşti, Vânători, Lungani, Tătăruşi, Şipote,
Trifeşti, Heleşteni, Rediu, Comarna, Podu Iloaiei.

În cadrul acţiunii de verificare s-au constatat mai multe deficienţe, unele cu impact
financiar, respectiv comunicarea cu întârziere sau de loc a măsurilor de
revocare/sistare/încetare a plasamentului şi/sau adopţie. Astfel, au fost identificate 6 cazuri de
copii la care există sentinţe civile de încuviinţare a adopţiei dar care nu au fost comunicate în
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termen şi Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi fapt ce a determinat plăţi
necuvenite şi implicit crearea de debite în valoare de 50.320 lei.
2. În perioada 29 decembrie 2015 - 30 martie 2016 s-a desfăşurat campania „Gestionarea
subvenţiilor acordate conform Legii nr.34/1998 de către asociaţiile şi fundaţiile care
înfiinţează şi administrează servicii sociale”
Obiectivul general: Eficientizarea utilizării fondurilor destinate programului de subvenţionare a
asociaţiilor şi findaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială.
Obiective specifice:
●Identificarea asociaţiilor şi fundaţiilor care au solicitat subvenţii de la bugetul de stat pentru
beneficiari neeligibili (inexistenţi, decedaţi, raportări multiple ale aceluiaşi beneficiar);
●Stabilirea sumelor acordate necuvenit şi demararea activităţilor de recuperare a debitului, prin
intermediul compartimentului cu atribuţii specifice din cadrul agenţiilor teritoriale. (AJPIS de la
sediul furnizorului).
În urma verificărilor efectuate a rezultat că, din cei 13 furnizori de servicii sociale care au
beneficiat de subvenţii de la bugetul de stat în sem.I 2015, au fost identificate suspiciuni la un
număr de 6 furnizori, respectiv:
Nr.

Asociaţia/Fundaţia

Unitatea de asistenţă socială

1

Centrul Diecezan Caritas Iaşi

1.Centrul de îngrijire la domciliu Hălăuceşti

2

Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”

2.Centrul de consiliere şi reabilitare a

Iaşi

persoanelor dependente de alcool/alte droguri

crt.

Iaşi
3.Cantina socială „Sf. Sava” Iaşi
3

Fundaţia „Izvor” Iaşi

4.„O masă caldă pe zi la domiciliu” Iaşi

4

Fundaţia de Cultură şi Ştiinţă „Daco-

5.Centrul de zi „Şansa Mea” Iaşi

România” Iaşi
5

Fundaţia „Păpădia” Iaşi

6.Serviciul de asistenţă socio-medicală de
îngrijire la domiciliu Iaşi

6

Congregaţia Fiicelor Sfintei Maria a

7.Căminul de Bătrâni „Casa Sf. Iosif” Iaşi

Divinei Providenţe Iaşi

8.Centrul de îngrijire la domiciliu „Luigi şi
Chiara” Iaşi

Au fost încheiate şase procese

verbale

de control în care au fost menţionate

rezultatele verificării şi în care nu au fost dispuse măsuri.
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Rezultatele controlului:
Suspiciunea inexistenti - 4 suspiciuni identificate, 0 confirmate;
Suspiciunea decedaţi – nu a fost cazul;
Suspiciunea beneficiari multipli – la unităţile de asistenţă socială subvenţionate care şi-au
desfăşurat activitatea pe raza judeţului Iaşi au fost identificate 6 suspiciuni, fiind confirmate 5
dintre acestea.
3. În conformitate cu Decizia nr.244/26.07.2016 emisă de directorul general al Agenţiei
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a Deciziei nr.32/09.08.2016 emisă de directorul
executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi, în perioada 9 august –
30 septembrie 2016, s-a desfăşurat Campania tematică „Control bazat pe risc privind
stabilirea şi acordarea principalelor beneficii de asistenţă socială (ajutorul social, alocaţia
pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei)”.
Campania de control desfăşurată a vizat verificarea beneficiarilor de beneficii sociale,
respectiv:
-

titulari de VMG, ASF aflaţi în plată în luna mai 2016 din 6 unităţi administrativ
teritoriale din judeţ;

-

titulari de AI aflaţi în plată în sezonul rece noiembrie 2015 – martie 2016 din 6
unităţi administrativ teritoriale din judeţ.

În timpul campaniei au fost verificate un număr de 6 unităţi administrativ teritoriale,
respectiv: Deleni, Hârlau, Paşcani, Scheia, Stolniceni Prăjescu, Valea Seacă, la acţiunile de
control participând un număr de 8 inspectori sociali. Au fost încheiate 6 procese verbale de
control.
Situaţia suspiciunilor transmise şi verificate se prezintă astfel:
Tip

Nr.

suspiciuni Suspiciuni verificate, din care:

beneficiu

transmise
Confirmate

Infirmate

Nr.decizii

Valoare

debit

debit

VMG

67

24

43

4

6256

ASF

75

17

58

5

7356

AI

60

11

49

2

540
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În urma verificărilor efectuate s-au desprins următoarele concluzii:
-

deşi toate cele 3 beneficii se acordă pe baza testării veniturilor, sunt familii care solicită
doar alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei, motivat
fiind de faptul că, acordarea dreptului la ajutor social ţine de obligaţia prezentării
adeverinţei de la AJOFM din care să rezulte că se află în căutarea unui loc de muncă şi de
efectuarea orelor de muncă.

-

Sunt unităţi administrativ teritoriale unde este angajat doar un asistent social, care are în
gestionare toate dosarele de beneficii sociale inclusiv alocaţie de stat, indemnizaţie
pentru creşterea copilului, dar şi toate activităţile rezultate din aplicarea legislaţiei
specifice asistenţei sociale (anchete sociale pentru burse şcolare, anchete sociale pentru
instanţele judecătoreşti, aplicarea Legii nr.272/2004 şi Legii nr.448/2006 etc.).
Multitudinea de activităţi desfăşurate de asistentul social conduce şi la aplicarea
defectuoasă a actelor normative în vigoare, neefectuarea cu maximă atenţie a
anchetelor sociale/neverificarea documentelor primite de la beneficiari sau alte
verificări suplimentare privind veniturile acestora. În ceea ce priveşte verificarea
veniturilor s-a constatat că, în unele dosare, pentru aceeaşi perioadă, sunt adeverinţe
eliberate de ANAF cu venit „0”, în timp ce există şi adeverinţe eliberate de angajator.

4. Verificarea suspiciunilor constatate de Curtea de Conturi ca urmare a controlului efectuat
La începutul anului 2016 Curtea de Conturi a desfăşurat o misiune de audit la Agenţia
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi. În urma verificărilor şi a încrucişării bazelor
de date cu beneficiarii de ASF, VMG şi AI cu bazele de date ale ANAF, Direcţiei Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, CNPP, Serviciul de Evidenţă a
Populaţiei au rezultat suspiciuni privind efectuarea unor plăţi necuvenite.
Pentru verificarea suspiciunilor rezultate s-a procedat la transmiterea acestora către
toate unităţile administrativ teritoriale, iar un număr de 26 au fost verificate fiind încheiate
procese verbale de control.
Rezultatele verificărilor la data de 31.12.2016 se prezintă astfel:
-

Suspiciuni privind deţinerea de depozite bancare mai mari de 3000 lei

Tip

Nr.suspiciuni

beneficiu
AI

Confirmat

Infirmat

În lucru

ET

552

419

42

91

GN

392

261

48

81
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EE

14

10

3

1

Lemne

612

390

219

3

ASF

-

135

77

58

0

VMG

-

60

26

34

0

-

Suspiciuni privind deţinerea de autovehicule cu o vechime mai mică de 10 ani

Tip beneficiu

Nr.suspiciuni

VMG

Confirmat

125

5

Infirmat

120

- Suspiciuni privind obţinerea de venituri în luna anterioară acordării dreptului
Tip beneficiu

Nr.suspiciuni

VMG

Confirmat

58

36

Infirmat

22

- Suspiciuni ca urmare a decesului
Tip beneficiu

Nr.suspiciuni

ASF

9

Confirmat

2

Infirmat

7

5. Verificarea suspiciunilor rezultate ca urmare a măsurilor trasate de Curtea de Conturi
De asemenea, urmare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi s-a extins controlul
asupra tututor beneficiarilor de ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei existenţi
în plată în anul 2015 şi sem.I 2016.
În urma analizei bazelor de date, suspiciunile au fost înaintate Unităţilor Administrativ
Teritoriale cu adresa nr.23303/13.09.2016. Din datele primite de la Unităţile Adminstrativ
Teritoriale au rezultat următoarele:
I. pentru suspiciunea deţinerii unor bunuri care se regăsesc pe lista bunurilor care conduc la
excludere s-a constatat că:
a) AJUTOR SOCIAL-

dintr-un număr de 15 beneficiari cu suspiciuni la ajutor social, s-a

confirmat o suspiciune, s-au infirmat un număr de 9 suspiciuni, un număr de 5 suspiciuni au
rămas în lucru;
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b) ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI - dintr-un număr de 62 beneficiari cu suspiciuni
la alocaţie pentru susţinerea familiei, s-au confirmat 18 suspiciuni, un număr de 30 suspiciuni
s-au infirmat şi un număr de 14 suspiciuni au rămas în lucru.
II. pentru suspiciunea nedeclarării veniturilor obţinute din salarii, s-a constatat că:
a) AJUTOR SOCIAL - dintr-un număr de 355 beneficiari cu suspiciuni la ajutor social, s-au
confirmat un număr de 117 suspiciuni, un număr de 175 suspiciuni s-au infirmat şi un număr
de 63 suspiciuni au rămas în lucru;
b) ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI - dintr-un număr de 3682 beneficiari cu
suspiciuni la alocaţia pentru susţinerea familiei s-au confirmat un număr de 526 suspiciuni,
un număr de 2797 suspiciuni s-au infirmat şi un număr de 359 suspiciuni au rămas în lucru;
III. pentru suspiciunea nedeclarării veniturilor obţinute din pensii, s-a constatat că:
a) AJUTOR SOCIAL - dintr-un număr de 96 beneficiari cu suspiciuni la ajutor social, s-au
confirmat un număr de 15 suspiciuni, un număr de 67 suspiciuni s-au infirmat şi un număr de
14 suspiciuni au rămas în lucru;
b) ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI – dintr-un număr de 80 beneficiari cu suspiciuni
la alocaţia pentru susţinerea familiei s-au confirmat un număr de 2 suspiciuni, un număr de
74 suspiciuni s-au infirmat şi un număr de 4 suspiciuni au rămas în lucru;
II. Monitorizarea, evaluarea şi controlul modului de aplicare şi respectare a
reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare şi gestionare a serviciilor
sociale pe baza standardelor de calitate şi de cost
1. Controlul privind respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 691/2015 privind
aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi
plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru
aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard
al documentelor elaborate de către acestea s-a desfăşurat în perioada 3 octombrie – 30
noiembrie 2016, în baza Deciziei nr. 357/07.10.2016 a directorului general al Agenţiei
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a Deciziei nr.80/14.10.2016 a directorului
executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi.
Controlul s-a efectuat la 5 servicii publice de asistenţă socială din judeţul Iaşi, respectiv la :
- Direcţia de Asistenţă Comunitară – Primăria Municipiului Iaşi şi
- Unităţile administrativ teritoriale - Răchiteni, Mirceşti, Todireşti şi Hărmăneşti.
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La fiecare entitate verificată s-a întocmit procesul-verbal de control şi s-au completat
fişe de consiliere cu personalul implicat în activităţile de asistenţă socială.
Principalul rezultat al misiunilor de inspecţie efectuate a fost conştientizarea
personalului implicat în activităţile de asistenţă socială şi a conducerii primăriilor privind
importanţa însuşirii, aplicării şi respectării prevederilor Legii nr. 272/2004, ale HG nr.
691/2015 şi în general, ale reglementărilor specifice protecţiei drepturilor copilului, în lipsa
dovezilor de coordonare şi monitorizare din partea specialiştilor Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.
În urma controalelor efectuate la cele 4 unităţi administrativ teritoriale din cele 5
entităţi selectate, s-a constatat că niciun serviciu public de asistenţă socială din mediul
rural, nu ţine cont de indicatorii calitativi şi cantitativi, total sau parţial specificaţi în cadrul
metodologiei de campanie.
La Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, situaţia este radical diferită, existând un
compartiment specializat – Serviciul de Autoritate Tutelară, în cadrul căruia au fost alocate
resurse suficiente pentru exercitarea obligaţiilor prevăzute de reglementările legale în
domeniu, care astfel sunt îndeplinite corect şi operativ.
Referitor la:
copii care au cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate şi pentru care a fost
instituită măsură de protecţie specială nu au fost demarate proceduri privind delegarea
temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului;
copii care au cel puţin un părinte plecat la muncă în străinătate şi care beneficiază de
alocaţia de stat pentru copii într-un alt stat membru al UE – In perioada septembrie 2015 –
august 2016, conform datelor existente în evidenţa programului informatic SAFIR, a fost
suspendată alocaţia de stat pentru un număr de 1276 copii. Nu există o evidenţă clară privind
numărul copiilor care au cel puţin un părinte plecat în străinătate;
procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate – există doar la DAC Iaşi;
metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al
documnetelor elaborate de către acestea – nu există.
Un aspect remarcat la toate entităţile controlate este că, în foarte multe situaţii, cu ocazia
verificării prin anchetă socială a informaţiilor din listele primite de la inspectoratul şcolar cu
privire la elevi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, la domiciliul acestora se întâmplă să
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fie găsiţi toţi membrii familiei. O explicaţie în acest sens este aceea că o parte din părinţi
pleacă pentru perioade de timp relativ scurte (două – trei luni) sau pur şi simplu nu găsesc de
lucru şi sunt nevoiţi să se întoarcă acasă mai repede decât scontau.
În urma verificărilor efectuate s-a constatat că, în general, personalul din unităţile
administrativ teritoriale, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale nu cunosc prevederile
Hotărârii Guvernului nr.691/2015 şi nu au întocmite proceduri de monitorizare a modului de
creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Nu s-a evidenţiat nici
implicarea personalului din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, care
să conducă la informarea, consilierea şi monitorizarea personalului cu atribuţii în domeniul
asistenţei sociale din unităţile administrativ teritoriale din judeţ.
Ca situaţie excepţională, identificată la DAC Iaşi, se cuvine menţionată diferenţa dintre
numărul mare al notificărilor înregistrate în baza art. 1041 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată (66 notificări) şi numărul de hotărâri
ale instanţei judecătoresţi de delegare a drepturilor şi îndatoriilor părinteşti (5 hotărâri).
Explicaţia constă în reacţia de respingere de către părinţi a obligaţiei efectuării demersurilor la
instanţe, chiar dacă prin notificarea autorităţii locale arată că doresc respectarea prevederilor
legale, din această cauză nefiind finalizată asigurarea unui reprezentant legal al copilului pe
timpul absenţei lor.
De asemenea, nu există o metodologie de lucru privind colaborarea dintre direcţiile
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială.

2. În anul 2016 s-a desfăşurat campania cu caracter permanent „Verificarea
respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii
sociale publici şi privaţi”.
La nivelul judeţului Iaşi oferă servicii sociale un număr de 162 furnizori de servicii
sociale acreditaţi în baza prevederilor Legii nr. 197/2012 privind calitatea în domeniul
serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, conform informaţiilor
existente pe pagina de web a ministerului muncii. De asemenea, din aceeaşi sursă rezultă
că, au fost licenţiate provizoriu un număr de 92 servicii sociale care funcţionează pe raza
judeţului Iaşi, din care 41 de servicii sociale au obţinut licenţă pentru o perioadă de cinci
ani.
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În anul 2016, s-a finalizat activitatea de verificare de teren pentru solicitările
înaintate Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi în anul 2015, astfel s-au
întocmit un număr de 36 rapoarte de evaluare în teren, fiind propuse:
-

Aprobarea licenţierii definitive pentru un număr de 33 servicii
sociale;

-

Retragerea licenţierii : 1 serviciu social;

-

Respingerea licenţiei unui serviciu social – 1;

-

Anularea acordării licenţei de funcţionare a serviciului social: 1.

Compartimentele de specialitate din Ministerul muncii, în anul 2016, au înaintat
serviciului inspecţie socială din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Iaşi un număr de 58 licenţe de funcţionare provizorii, solicitându-se verificarea în teren a
îndeplinirii standardelor minime de calitate, în conformitate cu prevederile art.23 alin.1)
din Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor
sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Până la data de 31.12.2016 s-a finalizat activitatea de verificare de teren şi pentru
un număr de 8 servicii sociale, întocmindu-se un număr de 8 rapoarte de evaluare în
teren, fiind propuse:
-

Aprobarea licenţierii definitive pentru un număr de 5 servicii
sociale;

-

Retragerea licenţierii : 3 servicii sociale;

De asemenea, s-a demarat activitatea de verificare în teren la un număr de 15 servicii
sociale, menţinându-se acordarea licenţei de funcţionare provizorie, urmând ca la termenele
stabilite pentru remedierea deficienţelor să fie efectuată o nouă evaluare şi întocmirea
raportului în vedere acordării licenţierii/retragerea acesteia, după caz.
3. Verificarea lunară a acordării serviciilor de asistenţă socială şi a utilizării subvenţiei
În anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 care reglementează
acordarea de subvenţii de la bugetul de stat asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează unor beneficiari din mai multe
judeţe ale ţării, prin ordinele ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice nr. 3167/31.12.2015 şi 245/12.02.2016 au fost aprobate subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială,
respectiv unui număr de 11 asociaţii şi fundaţii, care desfăşoară activităţi în 28 de unităţi de
asistenţă socială, din care:
-

22 unităţi de asistenţă socială îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Iaşi;
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-

6 unităţi de asistenţă socială îşi desfăşoară activitatea pe raza altor judeţe.

Alte tipuri de activităţi:
1. Prin Decizia Directorului general al ANPIS s-a dispus începând cu data de 11.04.2016
demararea campaniei tematice „Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la
mediul fizic, informaţional şi comunicaţional în unităţile de învăţământ”. Astfel, s-a urmărit
identificarea unităţilor de învăţământ care urmează a fi supuse verificărilor, ţinând cont de
obiectivele menţionate, respectiv:
Obiectivul general: Asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi privind
accesul la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional.
Obiectivul specific: Identificarea unităţilor de învăţământ care nu respectă dreptul
persoanelor cu dizabilităţi de a avea acces la mediul fizic, informaţional şi
comunicaţional şi stabilirea măsurilor legale în vederea remedierii deficienţelor
constatate.
În vederea atingerii obiectivelor stabilite s-au verificat 50 unităţi de învăţământ din
judeţul Iaşi astfel: 44 unităţi de învăţământ publice şi 6 unităţi de învăţământ private.
În judeţul Iaşi multe unităţi de învăţământ nu sunt accesibilizate conform prevederilor
legislaţiei în vigoare, aspect cauzat atât de necunoaşterea legislaţiei cât şi de lipsa fondurilor
necesare accesibilizării spaţiului, având în vedere că unele locaţii în care-şi desfăşoară
activitatea au fost construite cu mult timp în urmă, unele dintre ele fiind chiar clădiri de
patrimoniu. Plus că, unităţile de învăţământ public au doar în administrare clădirile unde se
desfăşoară activitatea de învăţământ, acestea fiind în proprietatea primăriilor, care înteleg să
răspundă sau nu solicitărilor unităţilor şcolare de suplimentare a bugetelor sau alocării de
fonduri, în vederea accesibilizării spaţiilor conform normelor în vigoare.
Ca urmare a verificărilor efectuate au fost întocmite procese verbale de control,
stabilindu-se măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, necesare pentru
accesibilizarea spaţiului în conformitate cu prevederile art. 62, alin. (1) din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. S-au solicitat
prelungiri de termene acordate în vederea îndeplinirii măsurilor, pentru anul 2017, întrucât în
bugetul pe anul 2016 nu erau suficiente sumele necesare accesibilizării/adaptării elementelor
verificate.
Din cele 50 unităţi de învăţământ verificate 1 se află în proces de reabilitare în anul
2016. Alte 7 unităţi de învăţământ vor intra în proces de reabilitare în anul următor, proces care
se poate întinde pe o perioadă mai îndelungată de timp. Din discuţiile purtate cu conducerea
unităţilor de învăţământ unde s-a constatat că nu există dotările necesare accesului persoanelor
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cu dizabilităţi/sunt accesibilizate doar parţial, a rezultat că aceştia urmăresc să solicite ca, în
bugetul aferent anului viitor, să fie alocate sumele necesare pentru accesibilizarea/adaptarea
elementelor verificate, astfel încât la măsurile dispuse se justifică termenele acordate.
2. În anul 2016 s-au desfăşurat un număr de 3 şedinţe de informare, cu următoarele teme:
•

„Aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul beneficiilor de asistenţă socială”. Şedinţa
a avut loc în cadrul acţiunii nr.30 din Planul strategic de sprijinire a autorităţilor
publice locale în contextul autonomiei locale – Legalitate, responsabilitate, cooperare
şi solidaritate în rezolvarea problemelor judeţului Iaşi”.

•

„Instrucţiuni în vederea aplicării unitare a legislaţiei în domeniul beneficiilor de
asistenţă socială”

•

În luna iunie 2016 s-a desfăşurat o şedinţă de informare cu tema „Instruirea şi
încheierea unui protocol de colaborare, după caz, în vederea implementării corecte a
modificărilor intervenite prin Legea nr.66/2016 ”. Şedinţa a avut loc în data de
27.06.2016.

La şedinţă au fost invitaţi secretarii şi asistenţii sociali dintr-un număr de 98 de unităţi
administrativ teritoriale de la nivelul judeţului Iaşi, participând un număr total de 222 persoane.

III) - Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora: Nu a fost cazul.
IV) - Propuneri pentru remedierea deficienţelor:
În rapoartele tematice judeţene sunt menţionate atât propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ,
cât şi pentru îmbunătăţirea activităţii desfăşurate, astfel:
I. Pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ
Elaborarea viitorului pachet legislativ cu privire la acordarea beneficiilor sociale, ţinând
seama de realitatea din teritoriu precum:
-

Lipsa personalului de specialitate în cadrul primăriilor în special din mediul rural, dar şi
de la oraşele mici;

-

Creşterea cuantumului ajutorului social prevăzut pentru persoane singure şi familii, având
în vedere că în prezent sumele sunt derizorii şi nu pot asigura nici măcar limita de
subzistenţă;

-

Lipsa motivaţiei profesionale, care conduce la asigurarea personalului cu atribuţii în
domeniul asistenţei sociale pentru scurte perioade de timp, evaluările nevoilor fiind
realizate superficial, legislaţia este greu înţeleasă şi aplicată cu dificultate;
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-

Eliminarea unor riscuri generatoare de suspiciuni, precum salarizare neuniformă pe
parcursul unui an, care conduce la încetări, aprobări, suspendări, modificări, aproape
lunare pentru unele cazuri; prevederea unui mod de stabilire a debitelor cu o marjă
acceptabilă (5-10 lei), marjă în care elaborarea documentelor de identificare şi
recuperare se ridică la costuri mai mari decât suma recuperată;

-

Condiţionarea acordării beneficiilor sociale de declararea modificărilor care intervin în
componenţa familiilor sau a veniturilor acestora, astfel încât la două sau trei suspiciuni
confirmate să existe o penalizare de acordare a acestor prestaţii.

-

Simplificarea declaraţiei pe proprie răspundere, care se depune trimestrial la primărie,
atât ca format cât şi ca mod de transmitere.
Elaborarea viitorului pachet legislativ cu privire la serviciile sociale, în sensul în care este

necesar:
- Armonizarea legislaţiei în domeniul serviciilor sociale, având în vedere că sunt
standarde minime specifice pentru copii aprobate în 2004/2006, iar Ordinul
nr.31/2016 aprobă doar Instrucţiunile de completare a Fişelor de autoevaluare de
către furnizorii de servicii sociale;
- Clarificarea/modificarea art. 51 alin. 5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările
ulterioare care menţionează că „centrele publice pentru persoane cu handicap se
înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în
subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Handicap, în sensul în care nu este specificată situaţia
centrelor aflate în subordinea furnizorilor privaţi. (Sunt înfiinţate şi funcţionează
după aceleaşi reguli?).
- Completarea Anexei nr.8 din Ordinul nr.2126/2014 - Standarde minime de calitate
pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice şi cu „pentru
alte persoane aflate în dificultate – persoane adulte cu boli cronice care nu au
încadrare în grad de handicap”, respectiv cumularea Anexei nr.8 din Ordinul
2126/2016 cu Anexa 4 din Ordinul 67/2015, întrucât sunt furnizori de servicii
sociale, care au înfiinţate servicii de îngrijire la domiciliu, iar profilul beneficiarului
poate diferi în funcţie de nevoia identificată.
- Completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a

Page | 20

serviciilor sociale cu raportul angajat/beneficiar în cazul centrelor de zi pentru
copii.
Pentru desfăşurarea viitoarelor inspecţii tematice:
-

asigurarea tuturor informaţiilor necesare desfăşurării campaniei de control, la începutul
acesteia şi nu trimiterea de informaţii fracţionat, pe tot parcursul perioadei de
verificare;

-

simplificarea formularelor/fişelor de evaluare la domiciliul beneficiarilor cu elemente în
care să poată fi notate datele/informaţiile cursive, fără dublarea codurilor numerice
personale, a adreselor, etc.

-

asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de
inspecţie (achiziţionarea de laptop-uri). Dotarea serviciului de inspecţie socială cu
echipamente IT care să corespundă programelor de ultimă generaţie, pentru
operativitatea realizării lucrărilor solicitate de ANPIS sau alte instituţii

-

formarea şi perfecţionarea continuă a inspectorilor sociali, având în vedere diversitatea
campaniilor şi numărul mare al entităţilor supuse controlului.

2.3 Administrarea şi gestionarea beneficiilor de asistenţă socială
plătite de la bugetul de stat ,inclusiv a celor acordate in baza
reglementărilor comunitare privind regimurile de securitate socială, in
conformitate cu prevederile legale;

I.

Obiectivele specifice care trebuiau atinse, indicatorii de performanţă şi

gradului de realizare a acestora
Activitatea de administrare şi gestionare a beneficiilor de asistenţă socială se
desfăşoară in cadrul Serviciului beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale,
incluziune socială, egalitate de şanse care are in structură 16 salariaţi.
In cadrul obectivului general ,,administrarea într-un sistem unitar de plată a
beneficiilor de asistenţă socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale
susţinute de la bugetul de stat’’, obiectivul specific este stabilirea dreptului la beneficiile de
asistenţă socială modificare/suspendare/reluare şi incetarea plăţii dreptului precum şi
stabilirea prejudiciului cauzat de efectuarea de plăţi necuvenite .
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II. Activităţile desfășurate și modul de raportate a acestora la obiectivele generale
ale instituţiei
Activităţile desfăşurate in cadrul serviciului sunt :
1. Verificarea indeplinirii condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea dreptului la
beneficiile de asistenţă socială ;
2. Stabilirea dreptului la beneficiile de asistenta sociala, inclusiv a celor acordate in
baza reglementarilor comunitare privind regimurile de securitate sociala, in
conformitate cu prevederile legale, modificarea/suspendarea/reluarea plăţii
acestora;
3. Stabilirea prejudiciului datorat efectuării de plăţi necuvenite;
4. Gestionarea eficientă a schimbului de date fizic/electronic cu institutiile din alte
State Membre şi monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în vederea
stabilirii dreptului la beneficii familiale;
5. Prevenirea fraudei prin încasarea de beneficii familiale de acelasi tip în doua sau
mai multe State Membre;
6. Monitorizarea drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranţi, precum şi a plăţilor
efectuate necuvenit
7. Recuperarea de către ANPIS a sumelor acordate cu titlul de beneficii familiale de
la instituţiile competente din alte state membre ca urmare a efectuării unor plăţi
necuvenite .
8. Executarea verificarilor incrucisate cu baze de date externe privind corectitudinea
acordării drepturilor
2.3.1 Activitatea : Verificarea indeplinirii condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea
drepturilor la beneficii de asistenţă socială ,modificarea/suspendarea/reluarea plăţii
acestora, inclusiv a celor acordate in baza reglementarilor comunitare privind regimurile de
securitate sociala, in conformitate cu prevederile legale;
Indicator de performanţă: Nr de dosare restituite la UAT-uri/Nr. de dosare primite: 0/28510
Realizat 100%
In anul 2016, in cadrul serviciului s-a asigurat administrarea şi gestionarea prin programul
informatic SAFIR, a unui număr mediu de 261.774 beneficiari, pentru care s-au efectuat plăţi în
sumă de 495.818.921 lei (Tabelul nr.1).S-au primit de la Unităţile Administrativ Teritoeriale
un număr de 28510 dosare noi şi toate au indeplinit condiţii de eligibilitate privind stabilirea
dreptului la beneficii de asistenţă socială, nefiind dosare respinse .
Tabelul nr.1 Situaţia beneficiarilor pe categorii de beneficii de asistenţă socială
şi a sumelor plătite către aceştia, în anul 2016:
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2016
Denumire beneficiu de asistenţă socială

Număr beneficiari

Plăţi efectuate
-lei-

174,544

212,020,878

5,413

81,268,543

1,669

10,551,980

13,359

28,641,077

2,235

17,493,158

8,622

30,041,271

231

1,164,605
21,224

Alocaţii de stat
Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului
Stimulent de inserţie
Alocaţia de susţinere
Alocaţia de plasament
Ajutoare sociale
Indemnizaţia de hrană/HIV
Indemnziatie lunara concediu in vederea adoptiei
4
Ajutor refugiati
Indemnizatii
şi
OUG.111/2010).

ajutoare

(art

31,32

din

Ajutoare urgenţă

8
319

14,580
1,716,207

36

372,920

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie
termică

3,429

1,176,150

Ajutoare incalzirea locuinţei cu cu gaze naturale

3,217

1,674,833

Ajutoare incalzirea locuinţei cu energie electrică

216
1,197

98,253
1,838,846

1

1,068,682

Contribuţii asigurări sănătate pentru beneficiarii
de indemnizatie creştere copil

5,537

4,521,546

Contribuţii asigurări sănătate pentru beneficiarii
de ajutor social
Contribuţii asigurări sănătate pentru beneficiarii
de indemnziatie de acomodare in vederea
adoptiei

8,622

1,616,009

4

1,168

21156

98,169,724

11,954

2,353,572

1

1,068,683

261.774

495.818.921

Subvenţii pentru asociaţii si fundaţii
Finanţare investiţii centre de zi

Drepturi persone cu handicap
Ajutoare de incalzire cu lemne
Finanţare investitii centre rezidentiale
TOTAL
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2.3.2 Stabilirea dreptului la beneficiile de asistenta sociala, inclusiv a celor acordate in
baza reglementarilor comunitare privind regimurile de securitate sociala, in
conformitate

cu

prevederile

legale,

modificarea/suspendarea/reluarea

plăţii

acestora;
Indicator de performanta:
Nr.de dosare introduse in programul informatic SAFIR/Nr.de
dosare primite :
28510/28510 .Realizat 100%
In cursul anului 2016 s-au primit de la UAT-uri 28.510 dosare noi. Acestea au fost verificate
din punct de vedere a legalităţii şi eligibilităţii .Datele din aceste documente au fost
implementate in programul informatic SAFIR . Nu au fost cazuri de dosare reastituite .
De asemeni au fost primite de la UAT-uri

dispoziţii de suspendare /reluare/modificare

incetare a dreptului la ajutor social ,alocaţie pentru susţinerea familiei ,care au fost
implementate in programul informatic SAFIR. Pentru toate aceste cazuri au fost emise decizii
ale directorului executiv( Tabelul nr.2).
Tabelul nr.2 Situaţia suspendărilor, reluărilor, încetărilor la plată pe categorii de beneficii
de asistenţă socială, în anul 2016.

Denumire beneficiu de asistenţă socială
Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului

Suspendări

Reluări

Încetări

3100

437

4920

140

65

1610

Alocaţie de stat

3510

1855

17090

Alocaţie pentru susţinerea familiei

2420

1248

4570

310

173

310

3430

1830

3810

270

195

150

13180

5803

32460

Stimulent de inserţie

Alocaţie de plasament
Ajutor social
Indemnizatiisi ajutoare art 31,32 din OUG.111/2010
TOTAL
2.3.3 Stabilirea prejudiciului pentru plăti necuvenite

Indicator de performanţă : Nr. de cazuri de plăţi necuvenite ...2175
Nr. Decizii de debit emise ............2175
Realizat 100%
In ce priveşte stabilirea prejudiciului pentru plăţile efectuate nejustificat la beneficiile de
asistenţă socială , in anul 2016, s-au constituit debite(inclusiv pentru suspiciunile Camerei de
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Conturi Iasi) pentru 2.175 beneficiari de drepturi

sociale , valoarea

fiind de 1.501.464 lei

(Tabelul nr.3 ).
Tabelul nr.3 Situaţia debitelor constituite in anul 2016 pe categorii de beneficii de asistenţă
socială (inclusiv pentru suspiciunile constatate de Camera de Conturi Iaşi şi care s-au confirmat)

2016
Denumire beneficiu de asistenţă
socială

Număr

Valoare

Valoare

Ponderea

plăţi

totală plăţi

plăţilor

necuvenite

debite

necuvenite
in total
plăţi

Alocaţii de stat
Indemnizaţie lunară pentru creşterea
copilului

348

214.336

212,020,878

322

229.403

81,268,543

84

82.374

10,551,980

0,10
0,28

Stimulent de inserţie

0,78
672

351.704

28,641,077

55

112.253

17,493,158

686

507.150

30,041,271

1

390

1,164,605

7

3.854

1,716,207

Alocaţia de susţinere

1,23

Alocaţia de plasament

0,64

Ajutoare sociale

1,69

Indemnizaţia de hrană/HIV

0,03

Indemnizatii şi ajutoare (art 31,32 din
OUG.111/2010).

2.175

TOTAL

0,22
0,39

1501464 382.897.719

Din cele 2175 debite , 137 sunt pentru suspiciunile identificate de Camera de
Conturi conform deciziei nr.32/2016 şi confirmate , dintr-un total de 434 suspiciuni ,in suma
de 998.356 lei , s-au confirmat 137 ) , valoarea debitelor constituite fiind de 197.972 lei ,ceea
ce reprezinta 13% din totalul debitelor , iar ponderea in totalul plăţilor este de 0,05 %.
Menţionăm că ,Agenţia

a efectuat aceste plăţi in baza dispoziţiilor

de stabilire a

drepturilor emise de primari( Tabelul nr.4).
Tabelul nr.4). Situaţia centralizată a suspiciunilor Camerei de Conturi Iaşi confirmate şi a
debitelor constituite
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Natura debitului

Nr
suspici
uni
Came
ra de
Conturi

Suspi
ciuni
confir
mate

Valoarea
suspiciuni
lor estima
te de Ca me
ra de Conturi
Iaşi
Lei

Valoarea
suspiciuni
lor confir
mate şi pen
tru care s-au
constituit
debite şi
s-au inregis
trat in conta
bilitate .

Valoarea
debitelor
recuperate
Lei

Diferenţă
de
recuperat

Ajutor social
TOTAL din care :
-pentru deţinere de
bunuri-autovehicole
-depozite
- venituri
- deces
Alocaţia pentru
susţinerea
familiei.Total din
care :
-nedeclarare de
venituri.-depozite
- deces

252

66

410.490,00

97.392,00

97.392,00

0

125

5

252.564,00

4.720,00

4.720

0

60
58
9
144

25
139.529,00
36
15.261,00
3.136,00
74 134.638,00

67.164,00
25.508,00
76.174,00

67.164,00
21.508,00
76.174,00

0
0
0

135

72

132.356,00

75.354,00

75.354,00

0

9

2

2.282,00

820,00

820,00

0

Indemnizatia lunara
pentru cresterea
copilului
Alocatia de stat
pentru copii
TOTAL general

5

2

48.646,00

24.406,00

6.373,00

18.033,00

33

-

12.256,00

-

-

-

434

137

628.606,95

197.972,00

179.939,00

18.033,00

La ajutoarele de
de Conturi in sumă de

incălzire a locuinţei , din valoarea suspiciunilor identificate de Camera
391.326,44 lei ,ale căror drepturi au fost stabilite prin dispoziţia

primarilor in urma verificărilor efectuate de UAT-uri , s-au confirmat plăţi nejustificate in
valoare de 259.138 lei .
Conform prevederilor legale in vigoare,

Unităţile Administrativ Teritoriale au emis

dispoziţiile de debit , dar până la 31.12.2016, acestea au transferat la Agenţie doar suma de
155.731,65 lei, diferenţa rămasă de transferat este in valoare de 103.407.25 lei.
2.3.4 Gestionarea eficientă a schimbului de date fizic/electronic cu institutiile din alte State
Membre şi monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în vederea stabilirii dreptului
la beneficii familiale;
Indicator de performanţă : Nr de formulare primite si transmise fizic/electronic : 2587/2587
Realizat 100%
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi are responsabilitatea coordonării
procesului

de

completare

a

formularelor

europene

în

conformitate

cu

prevederile
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Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 883/2004 privind aplicarea regimurilor de securitate socială
lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în
interiorul Comunităţii şi ale Regulamentul Consiliului (CEE) nr.987/2009 care stabileşte
modalitatea de aplicare a Regulamentul Consiliului(CEE) nr.883/2004, activitate care se
desfăşoară tot in cadrul acestui serviciu .Formularele E401, E411, sunt primite atât direct, cât şi
prin intermediul organismelor de legătură, de la instituţiile competente din celelalte state
membre ale Uniunii Europene.
În cursul anului 2016,

s-au înregistrat un număr de 2587 cereri din care : primite de la

statele membre, privind emiterea formularelor necesare în vederea stabilirii drepturilor la
beneficiile sociale (alocaţia de stat şi indemnizaţie creştere copil) în statul de reşedinţă 601
cereri ,iar 1208 solicitări s-au depus din partea beneficiarilor de beneficii sociale existenţi în
plată în vederea comunicării formularului completat cu datele necesare şi 778 solicitări au venit
din partea potenţialilor beneficiari in vederea verificării dreptului la beneficii sociale in alte tări
ale UE pentru a stabili dreptul in România .
2.3.4 Prevenirea fraudei prin încasarea de beneficii familiale de acelasi tip în doua sau
mai multe State Membre
Indicator de performanta : Prevenirea fraudei prin încasarea de beneficii familiale de acelasi
tip în doua sau mai multe State Membre
Realizat 87,75%
Conform prevederilor legale in vigoare şi a procedurii operaţionale , Agenţia are atribuţii in
stabilirea prejudiciului ,emiterea deciziei de debit şi comunicarea acesteia la ANPIS . Demararea
procedurii de recuperare a acestora de la instituţiile competente ale statului membru UE s-a
făcut de către ANPIS .
In anul 2016 ,pentru 98 de lucrători migranţi care au incasat alocaţia de stat pentru
copii/indemnizaţia pentru creşterea copilului atăt in România cât şi intr-un stat membru UE s-au
constituit debite in valoare de 105.386 lei . Deciziile au fost transmise la ANPIS pentru.Până la
data de 31.12.2016 ANIPIS a recuperat şi transferat la agenţie suma de 92.486 lei , diferenţa
ramasa de recuperat este de 12.900 lei ,gradul de recuperare fiind de 87,75%
2.3.6 Executarea verificarilor incrucisate cu baze de date externe privind corectitudinea
acordarii drepturilor -activitate IT
Indicator de performanţă: Nr.beneficii verificate lunar-alocaţii se stat, ajutor social ,alocaţie
pentru susţinerea familiei , indemnizaţia pentru creşterea
copilului,alocaţia de plasament/ Nr tipuri suspiciuni verificate cuantumul beneficiului , decedati ,venituri , bunuri .
Activitatea IT desfăşurată în anul 2016,s-a axat în principal pe:
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• Realizarea importurilor lunare în Safir pentru:
- elevii cu vârsta peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale, pe baza
fişierelor primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru beneficiul social alocaţia de stat –
în medie 510 cazuri/lună;
- persoanele beneficiare de ajutor social primite de la Unităţile AdministrativTeritoriale din judeţ, pentru care se inserează debite în vederea emiterii de poliţe de asigurare;
- fişierele cu poliţe emise de către PAID;
- situaţia cu absenţele elevilor ce aparţin familiilor beneficiare de alocaţie de
susţinere, pe baza fişierelor primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean – semestrial aproximativ
7.800 cazuri;
• Realizarea exporturilor lunare în Safir pentru:
- emiterea situaţiilor lunare necesare întocmirii monitorizării privind plăţile beneficiilor
de asistenţă socială;
- prelucrarea fişierelor privind creditorii de la alocaţia de stat;
- prelucrarea declaraţiei D112 privind contribuţiile de asigurare socială a beneficiarilor
de indemnizaţie, respectiv ajutor social;
•

Administrarea locală a aplicaţiei informatice unice integrate SAFIR de gestiune a

beneficiilor de asistenţă socială;
•

Realizarea procedurilor necesare închiderii de lună, obţinerea fişierului de plată

lunar, în vederea fundamentării necesarului de credite pentru toate beneficiile de
asistenţă socială gestionate prin aplicaţia informatică Safir;
• Validarea bazelor de date primite de la furnizorii de energie termică, electrică sau gaze
naturale, în vederea decontării sumelor aferente ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei,
respectiv crearea fişierelor pentru plata beneficiarilor;
• Întocmirea şi actualizarea programelor informatice de interes local privind:
- gestionarea şi validarea beneficiarilor de ajutoare de încălzire cu combustibili solizi,
gaze naturale, energie termică, energie electrică;
- gestionarea datelor privind raportul statistic cu beneficiarii de ajutor social, respectiv
ajutoare de încălzire;
- emiterea situaţiilor de plată pentru beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de
codul beneficiului social şi modalitatea de plată;
- emiterea fişierelor electronice pentru instituţiile bancare conform structurilor de date
incluse în convenţia încheiată;
- prelucrarea fişierelor de plată extrase din Safir pentru depunerea acestora la
Trezorerie;
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• Activităţi de încrucişare a bazelor de date furnizate de către diferite activităţi şi/sau
entităţi (evidenţa populaţiei, inspecţie socială, debite, Curtea de Conturi etc.);
• Semnalarea disfuncţionalităţilor identificate în aplicaţia informatică prin postarea de
tickete

şi

urmărirea

soluţionării

acestora

în

JIRA

(sistem

de

raportare

a

incidentelor/imbunătăţirea aplicaţiei unice integrate SAFIR de gestiune a beneficiilor de
asistenţă socială).

III . Nerealizări : Nu este cazul
•

Nu au

existat deficienţe in activitatea Serviciului beneficii de asistenţă socială,

programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse dar anumite probleme
au la bază problematica resurselor umane, tehnico-materiale și logistice, total
neconforme cu volumul de activitate și importanţa muncii .
Sunt concedii de odihnă neefectuate din perioada 2015-2016(de la 8 la 25 de zile ).
Nici un funcţionar public din cei 16 care işi desfăţoară activitatea in cadrul serviciului
nu şi-a efectuat in totalitate concediul de odihnă. Pentru a implementa in totalitate in
programul SAFIR documentele prezentate de UAT-uri ,se efectuaza ore suplimentare şi se
lucrează in zilele nelucrătoare (sâmbăta şi duminica ).Lunar se efectuează in medie 105
ore suplimentare , echivalentul a 13 zile, deoarece in cazul ajutorului social şi alocaţiei
pentru susţinerea familiei , timpul de prelucrare a documentelor din momentul primirii

acestora de la autorităţile locale şi până la inchiderea de lunii este de doar 3-4 zile ;
•

In anul 2017 , din cadrul serviciului se vor pensiona 3 persoane. Chiar dacă se vor
angaja persoane pe posturile vacante , activitatea fiind vastă, iar programul
informatic SAFIR

destul de complex , randamentul va fi scăzut . Avem expierenţa

persoanelor care au fost transferate de la ITM şi AJOFM care nu se pot adapta cu
ritmul de lucru , şi multitudinea de activităţi .

IV. Propuneri pentru imbunătăţirea activităţii:
Din

datele prezentate se poate constata că, numărul de personal este insuficient ,

comparativ cu numărul de operaţiuni , astfel incât activitatea să fie eficientă şi să nu se
creeze nemulţumiri in rândul beneficiarilor pentru nesoluţionarea in termena cererilor de
acordare a beneficiilor sociale sau orice alte modificări.
Din aceste considerente se impune o suplimentare a numărului de

personal pentru

serviciul beneficii de asistenţă socială , programe de servicii sociale , egalitate de şanse cu 4
posturi din care (1 post de informatician ,1 post pentru gestionarea formularelor europene
deoarece activitatea se desfăşoară cu o singură persoană

desi

legislaţia prevede

două

persoane pentru aceasta activitate şi nu există inlocuitor in perioada concediului de odihnă ,

Page | 29

concediu medical sau alte situaţii neprevăzute ,1 post pentru administrarea şi gestionarea
indemnizatiei pentru cresterea copilului,indemnizatia de acomodare ,plasament ,1 post
pentru alocaţia de stat pentru copii ).

ACTIVITATI SUPORT
3.1 Activitatea juridică și de relaţii publice
I. Prezentarea obiectivelor specifice care trebuiau atinse, a indicatorilor de
performanţă și a gradului de realizare a acestora:
1.1. Apărarea și reprezentarea intereselor instituţionale în faţa instanţelor de
contencios administrativ și a altor instanţe, potrivit legii;
1.2. Consiliarea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriu
de activitate;
1.3. Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul
beneficiilor de asistenţă socială;
1.4. Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către directorul executiv cu
privire la activitatea instituţiei;
1.5. Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de
asistenţă socială;
1.6. Asigurarea activităţii Secretariatului Comisiei judeţene de aplicare a prevederilor
Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat;
1.7. Asigurarea aplicării prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de înfiinţare și
a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.
2. Scurtă descriere a programelor/activităţilor desfășurate și a modului de raportate a
acestora la obiectivele generale ale instituţiei:
2.1.

Apărarea şi reprezentarea intereselor instituţionale în faţa instanţelor de

contencios administrativ și a altor instanţe, potrivit legii
Indicator de performanţă: Numărul cazurilor câștigate/numărul cazurilor
pierdute în instanţă
Rezultate: Cadru juridic conform
În cursul anului 2016, pe rolul instanţelor ieşene, Compartimentul juridic şi contencios a avut un
număr de 256 dosare, în care s-a asigurat atât apărarea şi reprezentarea Agenţiei Judeţene
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pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi, cât şi reprezentarea, pe bază de împuternicire în formă
scrisă, a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială precum şi a Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Cele mai multe dosare au fost depuse şi
înregistrate, în ordine, la Tribunalul Iaşi şi Curtea de Apel Iaşi, dar şi la judecătoriile ieşene
(Judecătoria Iaşi, Judecătoria Paşcani, Judecătoria Hârlău, Judecătoria Răducăneni) acestea
fiind, cu prioritate, litigii privind beneficiile sociale (I.C.C.,V.M.G., A.S.C. şi A.S.F., măsuri de
protecţie socială în perioada sezonului rece etc.), având ca obiect: anulare acte administrative,
pretenţii, anulare/contestare decizii/acte administrative, obligaţia de a face şi respectiv alte
litigii (plângeri contravenţionale, refuz acordare drepturi etc).
2.2. Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul
propriu de activitate
Indicator

de

performanţă:

Numărul

solicitărilor

de

consiliere/numărul

misiunilor de consiliere realizate
Rezultate: Cadrul normativ respectat și aplicat
În anul 2016, Compartimentul juridic şi contencios a asigurat consilierea în vederea aplicării
unitare a prevederilor legale din domeniul propriu de activitate discutând, analizând și
îndrumând colegii de la locul de muncă în mod corespunzător, existând o relaţie
intrainstituţională puternică, de tip multianual.
2.3. Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul
beneficiilor de asistenţă socială
Indicator de performanţă: Numărul solicitărilor de consiliere/numărul misiunilor
de consiliere realizate
Rezultate: Cadrul normativ respectat și aplicat
În anul 2016, Compartimentul juridic şi contencios a asigurat consilierea în vederea aplicării
unitare a prevederilor legale din domeniul beneficiilor de asistenţă socială discutând, analizând
și

îndrumând colegii de la locul de muncă în mod corespunzător, existând o relaţie

intrainstituţională puternică, de tip multianual.
2.4. Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către directorul executiv
cu privire la activitatea instituţiei
Indicator de performanţă: Numărul de erori/numărul vizelor aplicate
Rezultate: Acte emise în condiţii de legalitate
În anul 2016, Compartimentul juridic şi contencios

a asigurat avizarea

pentru legalitate a

documentelor emise de către directorul executiv cu privire la activitatea instituţiei.
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2.5. Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii
de asistenţă socială
Indicator de performanţă: Numărul de erori/numărul vizelor aplicate
Rezultate:Beneficii de asistenţă socială acordate în condiţii de legalitate
În anul 2016, Compartimentul juridic şi contencios a asigurat avizarea pentru legalitate a
documentelor care deschid un drept la beneficii de asistenţă socială.
2.6. Asigurarea activităţii Secretariatului Comisiei judeţene de aplicare a
prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat
Indicator de performanţă: Numărul lucrărilor soluţionate/Timp redus de
soluţionare
Rezultate: Documentaţie specifică elaborată conform actelor normative în
vigoare și cu respectarea termenelor legale de soluţionare
În perioada anului 2016, Comisia judeţeană Iaşi pentru aplicarea prevederilor Decretului-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, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care are
caracter interinstituţional şi este organizată şi funcţionează în cadrul instituţiei noastre, a
înregistrat şi a examinat un număr de 17 cereri însoţite de documentaţiile corespunzătoare şi a
emis, conform actului normativ sus-menţionat, decizii pentru

17

solicitanţi- pentru soţul

supravieţuitor (soţia supravieţuitoare) în calitate de

ai

foştilor

urmaşi

beneficiari

ai

Decretului – Lege nr. 118/1990, republicat în prezent decedaţi ori pentru titulari ai drepturilordin care 11 decizii de admitere pentru cererile formulate şi 1 decizie de respingere a cererilor,
ca fiind nedovedite, să beneficieze de prevederile Decretului – Lege nr. 118/1990, republicat. În
acest context facem precizarea expresă că 2 decizii au fost revizuite, iar la 3 petiţii s-a răspuns
în mod corespunzător.
Situaţia privind activitatea de soluţionare a cererilor depuse de solicitanţi, în anul 2016, în baza
Decretului – Lege nr. 118/1990, republicat:
Nr.

Total solicitări

Tipul deciziei

crt.

în anul 2016

adoptate de Comisia

Observaţii

judeţeană Iaşi
(admitere/respingere)
1.

17

11/1

NOTĂ: 2 decizii au fost revizuite, iar la 3 petiţii
s-a răspuns în mod corespunzător.
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2.7. Asigurarea aplicării prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de înfiinţare
și a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Indicator de performanţă: Numărul lucrărilor soluţionate/Timp redus de
soluţionare
Rezultate: Cadrul normativ respectat și aplicat
În anul 2016 la Compartimentul juridic şi contencios au fost depuse cereri şi documentaţii în
vederea solicitării eliberării/prelungirii autorizaţiei de funcţionare ca agent de muncă temporară
de un număr de

9

aceste

persoane juridice – toate societăţi comerciale de tip S.R.L. -

solicitări, cereri şi documentaţii fiind procesate de noi şi apoi transmise la Direcţia Politici de
Ocupare şi Formare Profesională din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice în vederea eliberării/prelungirii autorizaţiei de funcţionare ca agent de
muncă temporară, conform H.G. nr. 1256/ 2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi
procedura de autorizare a agentului de muncă temporară şi a Ordinului nr. 208/2012 emis de
ministrul muncii pentru aprobarea Instrucţiunilor privind procedura de autorizare a agentului
de muncă temporară.
Situaţia privind activitatea de solicitare a eliberării/prelungirii autorizaţiei de funcţionare ca
agent de muncă temporară în anul 2016:
Nr. crt.

Total solicitări în anul 2016

Tipul solicitării

Observaţii

( solicitare de eliberare
a autorizaţiei/prelun
gire a autorizaţiei/modi
ficare a condiţiilor ini
ţiale de autorizare)
1.

9

5/2/2

NOTĂ: 2 solicitanţi
au
mai

renunţat și nu
doresc

să

desfășoare
activitate ca agent
de

muncă

temporară

II. Nerealizăr :Nerealizările, minusurile și deficienţele din activitatea Compartimentului
juridic şi contencios au la bază problematica resurselor alocate- resurse umane,
resurse tehnico-materiale și logistice, precum și resurse financiare, total neconform
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cu volumul de activitate și importanţa muncii juridice, la o instituţie publică, într-un
stat de drept, membru al Uniunii Europene, cu drepturi și obligaţii depline.

III. Propuneri pentru remedierea deficienţelor (dacă este cazul):
Compartimentul juridic şi contencios al AJPIS Iaşi are încadrat un singur consilier
juridic. VĂ RUGĂM RESPECTUOS SĂ AVEŢI ÎN VEDERE, DE ÎNDATĂ, SUPLIMENTAREA CU 2
POSTURI DE CONSILIERI JURIDICI LA COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS AL AJPIS IAŞI ,
în caz contrar obiectivele specifice care trebuie atinse, indicatorii de performanţă și gradul
de realizare al acestora, precum și rezultatele așteptate pot să sufere, în mod covârșitor,
din punct de vedere al calităţii activităţilor desfășurate, al prefesionalismului muncii depuse,
dar și al timpului de soluţionare a lucrărilor repartizate la Compartimentul juridic şi
contencios al AJPIS Iaşi.(NOTĂ: Acum câţiva ani în urmă Compartimentul juridic și contencios
al AJPIS Iași avea alocate 4 posturi, toate fiind ocupate de consilieri juridici încadraţi în
funcţii publice și care efectuau zilnic muncă de specialitate juridică).

3.2 Activitatea de Audit public intern
I. Obiectivul specific :Monitorizarea utilizarii eficiente a resurselor financiare ,umane la
nivelul institutiei prin misiuni de audit
II . Activităţi desfăşurate :
1.Realizarea planului de audit intern;
2.Efectuarea de activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar şi control ale agenţiei sunt transparente şi conforme cu normele de
legalitate , regularitate , economicitate , eficienţă şi eficacitate
Indicator de performanta: 1. Nr.misiuni realizate/nr.misiuni planificate ....3/3
Gradul de realizare 100%.
2.Nr. rapoarteaprobate/nr.total de rapoarte de de audit 3/3
Gradul de realizare

100%

În cursul anului 2016, activitatea de audit public intern s-a realizat doar in perioada 01.0130.06.2016, incepând cu data de 01 07.2016 , postul de auditor a devenit vacant auditorul a
fost promovat pe funcţia publică de coducere –şef serviciu beneficii asistenţă socială ,
programe de servicii sociale , incluziune socială şi egalitate de sanse .
Conform Planului de audit aprobat pentru anul 2016 , cele 3 misiuni de audit planificate
pentru sem I 2016 au fost realizate , respectiv :
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•

Auditarea activităţii de inventariere anuală şi valorificarea rezultatului
acesteia ;

•

Auditarea activităţii de acordare , plata si evidenta a beneficiului social
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (alocaţia de
plasament);

•

Auditarea activitatii

privind procesul de acordare şi utilizare a

subvenţiei alocate de la bugetul de stat , asociaţiilor şi fundaţiilor ,
conform Legii nr.34/1998.
Misiunile de audit au urmărit modul de respectare a legalităţii, regularităţii şi conformităţii
operaţiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectoase, evaluarea economicităţii,
eficacităţii şi eficienţei

sistemelor de conducere

din cadrul instituţiei privind utilizarea

resursele financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea
rezultatelor stabilite.
Nu au fost identificate disfuncţionalităţi majore , iar ca
consideră că, numărul

punct slab, auditorul intern ,

personalului Agenţiei este sudimensionat ,în raport cu activitatea

complexă ce se desfăţoară..
Pentru eficientizarea activităţii şi întărirea controlului intern, auditorul intern a formulat
11 recomandări, care au fost comunicate in scris , compartimentelor auditate, fiind elaborată
la finalizarea misiunii de audit , fişa de urmărire a recomandărilor cu termene de realizare.
Din cele 11 recomandări formulate 9 au fost implementate chiar pe parcursul desfăşurării
misiunilor de audit iar 2 au fost impementate până la data de 31 decembrie 2016.

Implementat

Indicatori
Numărul total de recomandări a caror implementare
a fost urmarita in anul 2016, din care:
• Misiuni de audit privind procesul bugetar
• Misiuni de audit privind activităţile financiarcontabile
• Misiuni de audit privind achiziţiile publice
• Misiuni de audit intern privind resursele umane
• Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea
fondurilor comunitare
• Misiuni de audit privind sistemul IT
• Misiuni de audit privind activitatea juridică
• Misiuni de audit privind funcţiile specifice
entităţii

Partial

Neimplementat

implementat

11

-

-

11

Auditorul intern , în afara misiunilor planificate şi aprobate de Agenţia Naţională pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială,a mai efectuat in sem I 2016 , acţiuni privind informarea şi
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consilierea conducerii instituţiei şi salariaţilor privind implementarea sistemului de control
intern/managerial în cadrul compartimentelor agenţiei şi a autoevaluării acestuia.
De asemeni ,a elaborat Planul de acţiuni pentru implementarea măsurile dispuse de
Camera de Conturi Iaşi prin Decizia nr.32/2016 şi a transmis periodic , atât

la Agenţia

Naţional pentru Plăţi şi Inspecţie Socială cât şi Camerei de Conturi Iaşi , stadiul realizării
măsurilor .

III. Nerealizari :

Misiunile de audit planificate pentru sem.II 2016 , nu au fost realizate

deoarece, postul de auditor a devenit vacant incepând cu data de 01.07.2016.

IV. Propuneri :
1. Demararea procedurii de organizare concurs pentru ocuparea postului de auditor
intern .

3.3

Managementul resurselor umane, formare

profesională

și incluziune socială
3.3.1 Resurse umane
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi, funcţionează conform Deciziei
Directorului General al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nr. 298/2015 cu
modificările ulterioare, cu un număr de 40 de posturi din care 3 posturi aferente funcţiilor
publice de conducere şi 37 de posturi aferente funcţiilor publice de execuţie.
Pentru îndeplinirea obiectivului specific, respectiv ” Întărirea capacităţii administrative a AJPIS
Iaşi prin adecvarea structurii sale la mandatul şi obiectivele pe care le are de îndeplinit, prin
asigurarea cadrului, creării, menţinerii şi dezvoltării în cadrul instituţiei a unui corp de
funcţionari publici profesionişti, stabili şi imparţiali, cu nivel ridicat de competenţe care poate
asigura atingerea obiectivelor instituţionale”, în anul 2016 au fost desfăşurate următoarele
activităţi:
1. Realizarea unei matrice pentru stabilirea priorităţilor pentru cursurile de formare
specifică
În acest scop au fost elaborate:
- Planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul
A.J.P.I.S. Iaşi;
- Planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din cadrul A.J.P.I.S.
Iaşi. Un număr de 32 de functionari publici au fost propuşi pentru participarea la cursuri de
perfecţionare profesională.
2. Organzarea/participarea la cursuri de formare specifică.
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Deşi instituţia nu a dispus de fonduri destinate formării profesionale a funcţionarilor publici,
pentru a sprijini dezvoltarea profesională a propriilor angajaţi, s-a asigurat perfecţionarea
funcţionarilor prin:
•

pregătirea la locul de muncă, rezultată din nevoia de instruire ca urmare a intrării în vigoare
a unor modificări ale cadrului normativ;

•

participarea celor 9 inspectori sociali la instruirea de lucru cu tematica “Clasificarea
aspectelor legislative din domeniul serviciilor sociale care au generat dificultăţi de
interpretare/aplicare”, organizat de ANPIS la Piatra – Neamţ;

•

participarea a 5 inspectori sociali la şedinţa de lucru organizată de ANPIS la Bucureşti, avănd
ca tematică “Statutul special al inspectorului social”;

•

participarea unui număr de 2 funcţionari publici la Conferinţa de prezentare şi promovare a
proiectului “Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul
incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV”, organizat la Bucureşti de MMFPSPV în calitate de
beneficiar al proiectului şi Institutul National de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” în
calitate de partener la proiect;

•

participarea unui număr de doi

funcţionari publici la programul de

specializare pentru

ocupaţia Expert în achiziţii publice, organizat de Fundaţia Camera de Arbitraj şi Mediere
Iaşi, la care finanţarea a fost asigurată integral de către aceştia;
•

participarea unui funcţionar public la programul de specializare pentru ocupaţia Manager de
securitate, la care finanţarea a fost asigurată integral de către acesta;

•

participarea unui număr de doi

funcţionari publici la programul de specializare pentru

ocupaţia Cadru tehnic cu atribuţii în prevenirea şi stingerea incendiilor, la care finanţarea a
fost asigurată integral de către aceştia.
3. Revizuirea fişelor de post prin corelarea cu obiectivele instituţiei
- Au fost revizuite fişele de post ale tuturor funcţionarilor publici din cadrul Serviciului
Beneficii de Asistenţă Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de
Şanse.
4. Recrutare de personal
- Organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post temporar vacant din cadrul
Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială,
Egalitate de Şanse;
- Organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Serviciul
Beneficii de Asistenţă Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de
Şanse;
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5. Promovarea personalului:
- Organizare examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut la
care au participat şi au fost declaraţi admişi un număr de 3 funcţionari publici.
- Organizare concurs de promovare în funcţia publică de conducere de Şef Serviciu la
Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială,
Egalitate de Şanse;
6. Planificarea şi dezvoltarea structurii organizatorice a instituţiei
Referitor la acest aspect propunem:
1. Înfiinţarea unui post aferent funcţiei publice de conducere de Şef Serviciu la
Compartimentul Economic, Financiar şi Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ şi
Achiziţii Publice
2. Suplimentarea numărului total de posturi repartizate AJPIS Iaşi, motivat de faptul că:
- un număr de 5 funcţionari publici îndeplinesc condiţiile de pensionare în perioada imediat
următoare;
- prin modificările legislaţiei specifice, secretariatul Comisiei de Autorizare a Furnizorilor
de Formare Profesională trebuie asigurat de două persoane din cadrul AJPIS;
- Supraîncărcarea personalului cu activităţi peste limita puterii de ducere la îndeplinire.
7. Administrarea problemelor de salarizare a personalului
Un număr de 24 de funcţionari publici au beneficiat de prevederile OUG nr.
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările
ulterioare, salarizarea făcându-se la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile
similare din cadrul AJPIS;
Unui număr de 2 funcţionari publici li s-a acordat la cerere, un spor de 15% din
salariul de bază, pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor, în conformitate cu
Legea Nr. 193/2016, pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010, privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare.

3.3.2 Formare

profesională

I)-Prezentarea obiectivelor specifice care trebuiau atinse, a indicatorilor de performanţă și
a gradului de realizare a acestora.
Activitatea de formare profesională a adulţilor, reglementată de O.G. nr. 129/2000 privind
formarea profesionala a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi de alte acte normative aplicabile, s-a desfăşurat sub coordonarea Comisiei de
Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Judeţului Iaşi (CAJ Iași). Comisia
este ajutată în implementarea legislaţiei și desfășurarea activităţilor specifice de autorizare și
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coordonare a furnizorilor de formare profesională autorizaţi, conform legii, de către
Secretariatul Tehnic Judeţean Iaşi (STJ al CAJ Iași), rezultatele statistice aferente anului 2016
fiind prezentate în tabelul următor:
Tabelul nr. 1. Situaţia statistică privind activitatea de formare profesională a adulţilor
în anul 2016
Număr de furnizori
de

Număr

formare

Num

profesională

ărul

autorizaţi

de

şi

prog

programe autorizate de

de

ram

în anii anteriori

autori

autor

zare

izaţii

respi

retra

nse

se în

micş

în

2016

ti

2016

e

noi, Numă

în

care

2016 rul de Num

nu

au cereri

din care:

auto
rizat
e în
2016

Tot

pu

pri

al

bli

vaţ

ci

i

ărul

Numă
rul de
monit
orizăr
i
efect
uate
în
2016

Num
ărul
de
şedi

Numărul

de Număru

sesiuni

de l

absolve

din 2016

nţi care
au

ale
CA
în
Total

6

22

0

22

0

0

0

266

20

770

din

certifica

care

te

în

calificar

alte

e

judeţ

2016

167

absolv
enţi
care
au
obţinu

obţinut

e
96

de

examinare

nţe

201

de

de
în

t
certifi
cate
de
absolvi
re

în

2016
2929

6018

*Numărul absolvenilor cursurilor de calificare a scăzut considerabil in anul 2016 faţă de anul
2015 (când au fost înregistraţi 19099 absolvenţi), şi faţă de anul 2014 (când au fost înregistraţi
5769 absolvenţi), acest lucru fiind determinat, in special, de scăderea numărului de proiecte cu
finanţare europeană in domeniul resurselor umane care au fost accesate şi derulate de către
furnizorii de formare profesională a adulţilor autorizaţi in judeţul Iaşi. Numărul mic de
absolvenţi ai programelor de calificare este, de asemenea, determinat și de lipsa programelor
comunitare, sociale şi educaţionale care nu au mai venit in sprijinul şomerilor inregistraţi în
rândul persoanelor absolvente a învăţământului obligatoriu sau cel mult a studiilor medii care în
anii trecuţi s-au îndreptat spre altfel de cursuri în vederea recalificării şi a acumulării de
competenţe în domenii noi de activitate. Din numărul total de programe de calificare derulate
anul trecut, ponderea cea mai mare din aceştia au avut-o absolvenţii programelor de Tehnician
maseur, Cosmetician, Coafor, Frizer, Îngrijitoare bolnavi la domiciliu, Îngrijitoare bătrâni la
domiciliu, Agent de securitate, Bucătar, Oaspătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie,
Fizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, îngrijitoare copii etc.
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** Numărul absolvenţilor cursurilor de absolvire (ocupaţii) a scăzut, de asemenea, în anul 2016
faţă de cel din anul 2015 (10998 absolventi) şi faţă de anul 2014 (7534 absolvenţi), acest lucru
fiind determinat tot de lipsa proiectelor cu finanţare europeană din domeniul resurselor umane
care nu au mai au fost accesate şi derulate de către furnizorii de formare profesională a
adulţilor autorizaţi in judeţul Iaşi. Astfel, in anul 2016, judeţul Iaşi a înregistrat o scădere
semnificativă de absolvenţi de ocupaţii, cursuri care se adresează, în special, persoanelor cu
studii medii şi studii superioare. Din acest număr, semnificativ mai mic decât în anii precedenţi,
ponderea cea mai mare au avut-o absolvenţii programelor de Stilist protezist de unghii,
Competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii (competenţe antreprenoriale, competenţe
sociale şi civice, comunicare în limba engleză), Machior, Manager proiect, Evaluator de furnizori
și programe de formare, Pedagog de recuperare, Formator, Contabil, Cadru tehnic cu atribuţii
în prevenirea și stingerea incendiilor, Inspector/referent resurse umane etc.
În cursul anului 2016, în scopul eficientizării activităţii în compartimentul Autorizare formare
profesională, s-a menţinut delegarea in Secretariatul Tehnic al CAJ Iaşi a unui membru

din

partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, conform prevederilor legale. Însă, începând cu luna
aprilie, a încetat delegarea din partea Inspectoratului Școlar Judeţean a doamnei Sonea Mirela,
care a plecat prin demisie, la CAJ Iași fiind delegată, în cadrul STJ Iași, doamna Stanciu CristinaCezarina.
Tot în cursul anului 2016 CAJ Iași a exclus de pe Lista de specialişti şi experţi la care se
poate apela pentru activităţile de evaluare a furnizorilor de formare profersională şi de
examinare a participanţilor la programele de formare profesională aprobată de Comisia de
Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Judeţului Iaşi acele personae
care, fie au solicitat acest lucru din diferite motive, fie nu au mai îndeplinit condiţiile prevăzute
de legislaţia în domeniu în domeniul formării profesionale a adulţilor din România.
În luna iulie a anului trecut CAJ Iași a participat la cel de-al 6-lea workshop organizat in
cadrul grantului European Qualification Framework - National Coordination Point 2016, organizat
de Autoritatea Nationaă pentru Calificari la Iași, în data de 11.07.2016, la sediul USAMV Iași.
De asemenea, Lista de specialişti şi experţi la care se poate apela pentru activităţile de
evaluare a furnizorilor de formare profersională şi de examinare a participanţilor la programele
de formare profesională aprobată

de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare

Profesională a Adulţilor a Judeţului Iaşi a fost în mod constant reactualizată, în funcţie de
solicitările primite de la diferite persoane care şi-au exprimat dorinţa de a deveni specialişti ai
CAJ Iaşi.
Tot pe parcursul anului 2016

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a continuat

cercetari in cele două dosare de urmărire penală pe numele fostului preşedinte al CAJ Iaşi,
domnul Buiceag Andrei Leonard, precum şi a membrilor CAJ Iaşi, sub aspectul săvârşirii
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infracţiunilor de conflict de interese şi abuz în serviciu, dosare care nu au fost finalizate până la
sfârşitul anului 2016.
II)- Descrierea programelor/ activităţilor desfășurate și a modului de raportare a acestora
la obiectivele generale ale ANPIS
În conformitate cu prevederile legale în materia formării profesionale a adulţilor, în anul
2016 CAJ Iași, a cărei

activitate a fost coordonată de către Autoritatea Naţională pentru

Calificări, a avut următoarele atribuţii generale:
a) a autorizat furnizorii de formare profesională care au depus cereri de autorizare însoţite de
dosarele aferente (au fost autorizate 96 de programe de formare profesională);
b) a oferit consultanţă şi informaţii furnizorilor de formare profesională;
c) a monitorizat activitatea furnizorilor de formare profesională şi organizarea examenelor de
absolvire (au fost monitorizate 266 de programe autorizate déjà, care se aflau în perioada de 4
ani de valabilitate a autorizaţiei)şi, după caz, retrag autorizaţia acestora (nu a fost cazul);
d) a coordonat organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de iniţiere,
calificare, recalificare, perfecţionare profesională şi alte forme specific (au fost emise decizii
pentru organizarea a 765 de seciuni de examinare).
Secretariatul Tehnic al CAJ Iași a avut următoarele atribuţii:
a) a primit dosarele furnizorilor de formare, a verificat conţinutul şi a organizat evidenţa
acestora;
b) a înaintat preşedintelui comisiei de autorizare dosarele fiecărui furnizor de formare
profesională;
c) a înregistrat tabelele nominale cu participanţii la programele de formare profesională, care
au încheiat contracte cu furnizorii;
d) a primit şi a înregistrat notificările furnizorilor de formare profesională neautorizaţi. În
ceea ce privește furnizorii de formare

transfrontalieri, nu a fost raportat niciun caz în judeţul

Iași în anul 2016;
e) a întocmit acordurile pentru completarea condiţiilor iniţiale de autorizare, atât pentru
furnizorii autorizaţi în judeţul Iași, cât și pentru funizorii autorizaţi în alte judeţe, dar care își
desfășoară activitatea în judeţul nostru;
g) a întocmit convocările la ședinţele CAJ, precum și la toate întrunirile care au avut loc în
anul 2016, organizate de comisia de autorizare;
h) a întocmit toate deciziile luate de CAJ Iași;
i) a întocmit și gestionat și completat Lista de specialisti a Comisiei de Autorizare a
Furnizorilor de Formare Profesională a Judetului Iaşi;
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j) a întocmit şi a actualizat registrele specifice activităţii de formare profesională, și anume:
• Registrul de evidenţă a cererilor de autorizare;
• Registrul furnizorilor de formare profesională a adulţilor autorizaţi în judeţul Iași;
• Registrul judeţean al absolvenţilor programelor autorizate de formare profesională a
adulţilor;
• Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi;
• Registrul de corespondenţă;
• Registrul de gestionare a certificatelor de absolvire – intrări;
• Registrul de gestionare a certificatelor de absolvire – ieșiri;
• Registrul de gestionare a certificatelor de calificare – intrări;
• Registrul de gestionare a certificatelor de calificare – ieșiri;
• Registrul de eliberare a autorizaţiilor;
• Registrul de evidenţă a deciziilor emise de către comisia de autorizare;
• Registrul de evidenţă a tabelelor nominale de deschidere cursuri și contracte de formare.
• Registrul de predare /primire a dosarelor în vederea evaluării/monitorizării.
Obiectivul specific: Asigurarea monitorizării şi controlului privind autorizarea furnizorilor de
formare profesională
În ceea ce privește asigurarea monitorizării şi controlului privind autorizarea
furnizorilor de formare profesională, STJ Iași a întocmit Planificarea monitorizărilor pentru
anul 2016, document aprobat de către președintele CAJ Iași, conform căruia s-au stabilit
monitorizările care trebuie efectuate la termen în fiecare lună din anul 2016. Toate
monitorizările planificate au fost facute, CAJ Iași efectuând și monitorizări suplimentare, urmare
unor sesizări, depășind planificarea iniţială. În acest sens:
Activitatea 1: Asigurarea îndrumării metodologice pentru aplicarea actelor normative din
domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională a adultilor
Indicatori de performanţă: Nr. informaţiilor oferite/numărul solicitărilor: 378 informaţii oferite
în scris, telefonic și faţă în faţă cu solicitantul/378 informaţii solicitate
S-a asigurarat

îndrumarea

metodologică pentru aplicarea actelor normative din

domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională a adultilor, toate solicitările de
informaţii primind răspunsuri răspunsuri adecvate, conform legislaţiei în vigoare și
practicii în domeniu;
Activitatea 2: Verificarea completitudinii dosarului şi a valabilităţii documentelor c.f. OG
129/2000
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Indicatori de performanta: Nr. dosare autorizate/nr. dosare respinse : 96 dosare autorizate /
0 dosare respinse
S-a verificarea completitudinii tuturor dosarelor care au fost depuse în vederea
autorizării şi a valabilităţii documentelor acestora , în conformitate cu prevederile OG
129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor. De asemenea, STJ Iași a
ofe3rit consultanţă și informaţii în vederea întocmirii și depunerii dosarelor

de

autorizare și unor agenţi economici care urmează să depună dosarele în cursul anului
2017. Din dosarele depuse în vederea autorizării în 2016, toate au fost autorizate, cu
excepţia a 5 dosare depuse în luna decembrie, care au intrat în procesul de evaluare în
vederea autorizării și care vor fi autorizate în prima ședinţă a CAJ Iași din anul 2017. De
asemenea, nu au fost cereri de autorizare/dosare respinse în anul 2016.
Activitatea 3: Gestionarea bazei de date privind activitatea secretariatului tehnic
Indicatori de performanţă: Nr.actualizări/înregistrări: - / În ceea ce privește gestionarea bazei de date privind activitatea STJ Iași, membrii
acestuia au depus toate eforturile necesare pentru ca toate registrele obligatorii prin
lege să fie întocmite corect, completate la zi și actualizate, iar toate situaţiile
înregistrate să fie întocmite și trimise la termen fie la ANC, fie la ANPIS sau Ministerul
Muncii, după caz.
Activitatea 4: Asigurarea desfăşurării activităţii furnizorilor în condiţiile normelor legale
Indicatori de performanţă: Nr. monitorizări/nr. furnizori autorizaţi: 266 monitorizări efectuate
/ 96 furnizori (programe) autorizaţi
Privitor la asigurarea desfăşurării activităţii furnizorilor în condiţiile normelor legale, CAJ
Iași și STJ Iași au vegheat la respectarea aplicării legislaţie în voigoare și funcţionarea în
condiţii de legalitate. Astfel, CAJ Iași a monitorizat, conform legii, programele
furnizorilor de formare profesională, atât la termen, cât și la sesizare. În anul 2016 s-au
efectuat 266 de monitorizări, faţă de 224 în anul 2015 și de 153 în anul 2014, ceea ce
înseamnă un procent de 141% mai multe monitorizări realizate în 2016 faţă de media
anilor 2014 și 2015.
III)-

Nerealizări :
Un caz aparte cu care CAJ Iași s-a confruntat în anul 2016, și care încă nu este finalizat, a

fost situaţia furnizorului de formare profesională a adulţilor autorizat Fundaţia Culturală „Quo
Vadis” din Iași, pentru care au fost făcute sesizări oficiale din partea ANC și a Organismului
Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane Regiunea Sud-Est (O.I.R.P.O.S.D.R.U Regiunea Sud-Est) și care nu a răspuns solicitărilor
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scrise, prin adrese oficiale, ale CAJ Iași și nici nu a permis efectuarea monitorizării de către
comisia de monitorizare desemnată prin decizie de CA Iași. Deși CAJ Iași a făcut demersuri,
exprimate prin adrese la ANC prin care s-a solicitat puncte oficiale de vedere pentru rezolvarea
situaţiei, până la sfârșitul anului 2016 ANC nu a trimis la CAJ Iași nici un răspuns official în
aceast caz.
IV)-Propuneri pentru remedierea deficienţelor :
•

Aprobarea, de urgenţă, a suplimentării schemei de personal de la AJPIS Iași cu
un post destinat pentru Secretariatul Tehnic al Comisiei de Autorizare a
Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor a Judeţului Iași. Suplimentarea
s-ar putea face prin redistribuirea și preluarea unui post bugetat vacant de la
instituţiile din judeţul Iași din subordinea MMFPSPV (A.J.O.F.M., I.T.M. sau Casa
Judeţeană de Pensii), ori prin alt mod prevăzut de lege,

identificat de către

dumneavoastră. Salarizarea pentru acest post se face potrivit reglementării legale
aplicabile personalului plătit din fonduri publice din serviciile deconcentrate,
pentru personalul din agenţiile teritoriale.
•

Înfiinţarea unui grup de lucru interinstituţional pentru completarea și
modificarea legislaţiei în cadrul formării profesionale a adulţilor, în cadrul
Ministerului Muncii, din care să facă parte și membri ai Secretariatelor Tehnice din
ţară (în special persoanele care au îndeplinit aceste atribuţii de un număr mare de
ani), deoarece aceștia sunt persoane bine pregătite profesional, cu multă
experienţă și practică multianuală în ceea ce privește punerea în aplicare a
legislaţiei în domeniul formării profesionale a adulţilor.

•

Intocmirea „Instrucţiunilor privind întocmirea Listei evaluatorilor de furnizori și
de programe de formare profesională a adulţilor” și

„Instrucţiunilor privind

întocmirea Listei specialiștilor pe domenii ocupaţionale desemnaţi în comisiile
de examinare la programele de calificare și de absolvire organizate în sistemul
naţional de educaţie și formare profesională”, precum și a modelelor de tabele
pentru aceste liste pe care secretariatele tehnice ar trebui să le completeze, astfel
încât să existe un model unitar pentru cele 2 liste la nivelul întregii ţării.
•

Plata speciliștilor pe domenii ocupaţionale desemnaţi în comisiile de examinare
trebuie să fie făcută în continuare de către furnizorul de formare profesională,
tot în regimul plăţii cu ora, însă cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea
desfăşurată de membrii comisiei de examinare să fie echivalent cu 5% din valoarea
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data susţinerii examenului
respectiv, sumei respective fiindu-i aplicat doar impozitul pe venit, potrivit
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prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
•

Pentru fiecare dosar evaluat care a fost autorizat și pentru fiecare dosar
monitorizat, președintele CA și fiecare membru al CA să primească o indemnizaţie
care reprezentă valoarea pe oră, exprimată în lei, avută în vedere la stabilirea
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În situaţiile în care comisia de
autorizare se întrunește în ședinţă ordinară sau extraordinară, dar pe ordinea de zi
nu există autorizări/monitorizări, președintele și membrii vor fi plătiţi cu o sumă
echivalentă cu cea plătită pentru 3 dosare evaluate care au fost autorizate.

•

Înfiinţatea unei Baze de date naţională care să gestioneze câteva registre naţionale,
printre care şi

Registrul naţional al absolventilor programelor autorizate

formare profesională a adulţilor. Astfel, fiecărui

de

furnizor de formare, o singură

dată la autorizare, să i se aloce o parolă precum şi instrucţiuni de folosire a bazei de
date. Propunem ca furnizorul de formare să aibă obligaţia de a introduce lunar
absolvenţii programelor lor de formare profesională, nesocotirea acestei obligaţii
atrăgând sancţiuni drastice (de exemplu: suspendarea activităţii acelui furnizor timp
de o lună sau până la introducerea datelor in acel Registru). Practic, faţă de alte
registre pe care trebuie să le întocmească şi să le gestioneze ST-urile, acesta este cel
mai dificil, dacă nu aproape imposibl de realizat).
•

Completarea actelor normative în vigoare cu o serie de măsuri sancţionatorii
drastice pentru furnizorii de formare care nu respectă legislaţia şi care să poată fi
puse în aplicare de către CA-uri, imediat ce neregulile au fost constatate. În acest
sens este nevoie a fi întocmită o listă cu abaterile şi neregulile posibile şi bineînţeles,
sancţiunile aferente fiecăreia.

•

Organizarea de întâlniri de lucru periodice (bianuale) între Ministerul Muncii sau
ANPIS şi reprezentanţii CA-urilor şi ST-urilor pentru cearea unei practici unitare de
aplicare a prevederilor legale şi a instrucţiunilor din domeniul formării profesionale la
nivelul întregii ţări;

•

Armonizarea deplină, cât mai curând posibil, a reglementărilor existente în prezent în
O.G. 129/2000, normele metodologice, ordinele de ministru şi hotărârile/deciziile pe
care le-a dat deja ministerul muncii etc. (care conţin prevederi diferite sau chiar
contrare una faţă de cealaltă/celelalte).

In vederea realizarii misiunii sale si a indeplinirii tuturor obiectivelor propuse, Agentia
Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi acorda o importanta deosebita dezvoltarii si
consolidarii sistemului de control intern managerial, prin raportarea la cerintele celor 16
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standarde prevazute de Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru
aprobarea codului de control intern managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.4 Activitatea Compartimentului Manager Public
Obiectivul nr. 1: Organizarea si dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care sa
ofere asigurari rezonabile ca obiectivele entitatii sa fie indeplinite
Activitate 1.1: Implementarea Programului de dezvoltare al SCI/M
Indicatori de performanta: Nr. actiuni din Programul de dezvoltare al SCI/M implementate/ Nr.
de actiuni propuse - 54 actiuni implementate /54 de actiuni propuse
In ceea ce priveşte planificarea şi implementarea activităţilor specifice sistemului de control
intern managerial au fost realizate urmatoarele acţiuni şi intocmite următoarele documente:
a)

In

conformitate

cu

Ordinul

nr.

400/2015

pentru

aprobarea

Codului

controlului

intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a

fost

elaborat, aprobat si implementat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/
managerial al Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi nr. 6062/15.03.2016 prin
care s-au stabilit acţiuni, responsabili şi termene pentru fiecare standard conform Codului
controlului intern /managerial. Toate actiunile din programul de dezvoltare au fost indeplinite.
b)A fost intocmit si aplicat intreg personalului agentiei un chestionar de etica cu privire la
activitatea de consiliere etica in vederea imbunatatirii acestui tip de activitate.
c) A fost actualizată componenţa Comisiei de monitorizare a sistemului de control
intern/managerial şi intocmit regulamentul de organizare si functionare a acesteia conform
prevederilor O.S.G.G. nr.200/2016 prin decizia nr. 28 din data de 06.07.2016.
d )Au fost stabilite şi ulterior actualizate obiectivele instituţiei şi indicatorii asociaţi acestora
prin intocmirea listei privind obiectivele generale, specifice, activitatile şi indicatorii de
performanţă şi rezultatele scontate. Au fost stabilite un număr de 3 obiective generale, iar
obiectivele specifice compartimentelor/serviciilor le-au fost asociate un număr de 84 de
indicatori de performanţă. Gradul de indeplinire a obiectivelor s-a măsurat in funcţie de
indicatorii stabiliti.
e) A fost elaborată lista cu obiectivele individuale ale angajaţilor A.J.P.I.S. Iasi, cu activităţile şi
indicatorii de performanţă aferenţi care vor fi incluse in rapoartele de evaluare pentru anul
2017.
F )A fost elaborată lista privind inventarierea documentelor şi fluxul informatiilor la nivelul
A.J.P.I.S. Iasi.
g) La nivelul agenţiei, la sfarsit de an 2016, au fost inventariate 94 de proceduri operationale de
lucru, care acoperă toate activităţile procedurabile ale agenţiei. Prin coordonarea grupului de
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lucru pentru elaborarea setului de proceduri operationale de aplicat la nivelul Agenţiilor
Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv a Municipiului Bucuresti, au fost actualizate
18 proceduri operaţionale aferente Serviciului Beneficii de Asistenta Sociala, Programe de
Servicii Sociale, Incluziune Sociala, Egalitate de Sanse si sunt in curs de aprobare.
h A fost desemnata o persoan9 responsabilă de organizarea, coordonarea şi monitorizarea
procesului de elaborare, avizare si aprobare a procedurilor formalizate.
I )A fost actualizată lista privind procedurile formalizate elaborate, revizuite şi actualizate
precum şi regulamentul de codificare a procedurilor.
j) A fost constituita Echipa de gestionare a riscurilor in cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Iaşi şi intocmit regulamentul de organizare şi functionare a acesteia pin decizia
nr. 29 din data de 26.07.2016.
k) Au fost identificate un număr de 44 de riscuri majore pentru activităţile Agenţiei, după cum
urmează:
1) administrare, gestionare beneficii sociale - 16 riscuri;
2) economic, financiar, contabilitate ,resurse umane, achizitii publice - 9 riscuri;
3) inspectie sociala - 9 riscuri;
4) audit intern - 10 riscuri.
l)A fost elaborat şi aprobat Registrul de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie si a
masurilor de remediere.
m)A fost intocmita si semnata declaratia privind aderarea la valorile fundamentale, principiile,
obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei nationale anticoruptie 2016-2020.
Activitate 1.2.: Evaluarea si controlul implementarii SCI/M
Indicatori de performanta: Nr. standarde de control intern implementate: 16 (din care 15 au
fost implementate in totalitate iar 1 standard (Auditul intern) a fost partial implementat
deoarece postul de auditor este vacant de la data de 1.07.2016.
Au fost intocmite situaţiile centralizatoare semestriale privind stadiul implementarii şi
dezvoltării sistemului de control intern managerial, precum şi chestionarul de autoevaluare a
stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.
După cum reiese din Stadiul implementarii standardelor de control intern managerial, conform
rezultatelor autoevaluării şi din raportul asupra sistemului de control intern managerial la data
de 31.12.2016, sistemul este parţial conform, inregistrand:
-15 standarde de control intern/managerial implementate (I);
- standardul Audit intern parţial implementat(PI) datorită faptului că postul de auditor a ramas
vacant incepand cu data de 1.07.2016.

Page | 47

Obiectivul nr. 2: Gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială la nivel judetean
Activitate 2.1.: Primirea, verificarea si centralizarea situatiilor centralizatoare privind
ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, gaze naturale, energie termica si energie
electrica in vederea efectuarii platii acestor beneficii
Indicator de performanta: Nr. situatii centralizatoare primite de la primarii: Total – 444 din
care Lemne – 279, Gaze Naturale – 123, ET – 10, EE – 32.
In anul 2016, in perioada ianuarie – martie, noiembrie – decembrie, s-au primit lunar situaţiile
centralizatoare de la unitatile administrativ teritoriale la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu
lemne, gaze naturale, energie termica si energie electrica, s-a verificat, prin intermediul unui
program informatic, corectitudinea cuantumurilor acordate de către primarii, precum şi cnpurile beneficiarilor din situatiile centralizatoare primite in vederea prevenirii acordarii in mod
necuvenit de sume cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei.
Ulterior, s-a realizat centralizarea datelor primite de la toate Unităţile Administrativ Teritotiale
din judeţul Iaşi in vederea efectuarii platii beneficiului cu titlu de ajutor pentru incalzirea
locuintei.

Obiectivul nr. 3:
Monitorizarea şi controlul modului in care sunt cheltuite sumele alocate de la
bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistenta sociala
Activitate 3.1.:
Stabilirea prejudiciului datorat efectuarii platilor necuvenite la ajutorul pentru
incălzirea locuinţei
Indicator de performanta: Valoarea debitelor constituite prin decizii/Valoarea totala a
platilor efectuate– 244.888 lei/5.302.808 lei
Au fost centralizate informaţiile din dispoziţiile de recuperare debite la ajutorul pentru
incalzirea locuinţei primite de la Unitatile Administrativ Teritoriale in programul informatic
Excel şi s-a urmărit ca debitele constituite să fie recuperate.
In luna ianuarie a anului 2016, in vederea depistarii sumelor acordate in mod necuvenit cu titlu
de ajutor pentru incalzirea locuintei s-a realizat incrucisarea bazei de date cu beneficiari de
ajutor pentru incalzirea locuintei cu bazele de date C.N.P.P. si D.E.P.A.B.D. Astfel prin adresa
nr. 913.01.2016 au fost trimise catre unitatile administrativ teritoriale un numar de 11675
suspiciuni la ajutorul pentru incalzirea locuintei din care s-au confirmat 315 suspiciuni in valoare
de 45518,7 lei.

Activitate 3.2.:Recuperarea debitelor incasate necuvenit (cu titlu de ajutor pentru incalzirea
locuintei)
Page | 48

Indicator de performanţă: Valoarea debitelor recuperate/valoarea totala a debitelor constituite
in anul curent- 157610 lei/244888 lei. Pentru diferenţa de 100.721 lei sunt intocmite decizii de
debit de către A.J.P.I.S. Iasi şi urmează a fi transferate catre A.N.A.F.
In vederea recuperării debitelor constituite la ajutorul pentru incălzirea locuinţei au fost
comunicate,

telefonic şi prin e-mail, Unităţilor Administrativ Teritoriale din judet, sumele

rămase de transferat in conturile A.J.P.I.S. Iaşi.
S-a ţinut evidenţa incasării sumelor acordate in mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru
incălzirea locuinţei pentru toate tipurile de incălzire, pe tipuri de suspiciuni, pe tipuri de
incălzire şi sezoane, nominal.
De asemenea, măsurile nr. 2.5 şi 2.6 lstabilite de către Camera de Conturi Iaşi in anul 2015 prin
decizia nr. 26/12.03.2015 cu privire la ajutorul pentru incălzirea locuinţei au fost duse la
indeplinire pe parcursul anului 2016 iar decizia a fost inchisă.

Obiectivul nr. 4:
Asigurarea unei comunicari si informari care sprijina conducerea şi angajaţii
instituţiei in vederea indeplinirii sarcinilor
Activitate 4.1.:
Asigurarea comunicării inter si intrainstitutionale
A fost semnat şi transmis la ANPIS un protocol incheiat intre A.J.P.I.S. Iaşi şi Direcţia Regim
Permise de Conducere şi Inmatriculare a Autovehiculelor, Bucuresti având ca obiect accesul
A.J.P.I.S. Iaşi la Sistemul informatic naţional de evidenţă a vehiculelor înmatriculate administrat
de D.R.P.C.Î.V.în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale prevăzute de OUG nr.113/2011 privind
organizarea şi funcţionarea AgenţieiNaţionalepentruPlăţişiInspecţieSocială cu

modificările şi

competările ulterioare.

Activitate 4.2.:
a)Actualizarea site-ului institutiei
In contextul aparitiei Memorandumului privind cresterea transparentei si standardizarea afisarii
informatiilor de interes public, A.J.P.I.S. Iasi a parcurs pasii necesari alinierii la standardele
impuse de Memorandum, prin refacerea completa a site-ului institutiei. Noua pagina a adus
informatia de interes public la indemana cetateanului. Noile sectiuni ale site-ului: Despre
A.J.P.I.S., Informatii de interes public, Contact au fost incarcate cu documente si formulare
utile beneficiarilor si usor de accesat.
Ulterior postarii informatiilor prevazute de memorandum pe site, s- actualizat in permanenta
pagina electronica a agentiei cu noutati legislative si informatii de interes public.
Activitate 4.3:Informarea cetăţenilor prin:
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a) Crearea si administrarea paginii de facebook a agenţiei in vederea comunicării cât mai rapide
şi eficiente cu beneficiarii sau viitorii posibili beneficiari. Până in prezent pagina numără 85 de
follows şi 82 like-uri.
b) Conform prevederilor Legii 544/2001 privind informaţiile de interes public, s-au primit 3
solicitări de acest tip de informaţii la care s-a oferit răspuns in termenul prevăzut de lege (10
zile).
c) Intocmirea a 2 comunicate de presă ca urmare a modificărilor legislative/publicării de noi
acte normative

4.RAPORTAREA CHELTUIELILOR
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Denumirea indicatorilor*)

Credite de
angajament-

Angaja
mente
bugetare

Angajamente
legale

Plăţi efectuate

Cheltuieli
efective

A

1

2

3

4

5

312,622,630

351,782,292

28,689,830

351,782,292
1,164,605
33,390,194

342,394,720

386,337,091

386,337,091

386,249,374

392,991,559

subventii- subcapitol 15.50

1,694,190

1,839,096

finantare centre - subcapitol 15.50

1,364,760

1,839,096
1,068,683

1,068,683

1,838,846
1,068,682

1,838,846
1,068,682

TOTAL CAP.59 ALTE CHELTUIELI

3,058,950

2,907,779

2,907,779

2,907,528

2,907,528

CASS ICC - subcap 06-

3,507,620

4,530,937

4,530,937

4,521,546

4,773,533

CASS VMG - subcap 15.01

1,254,170

1,618,467

1,618,467

1,616,009

1,655,164

Alocatii - subcap.06
HIV

- subcap.05.02

Ajutoare sociale - subcap.15.01
TOTAL CAP.57 ASISTENTA
SOCIALA

CASS indemniz acomod adoptie
Drepturi handicap - 05.02

1,082,260

1,164,605
33,390,194

351,708,775 357,480,741
1,164,605
1,164,605
33,375,994 34,346,213

0

1,168

1,168

1,168

1,746

90,107,000

98,192,281

98,192,281

98,169,724

98,169,724
2,266,664

2,691,670

2,360,427

2,360,427

2,353,572

PIN-uri - subcap 50.50

0

0

0

0

Finantare investitii- subcap 50.50
TOTAL CAP.51 TRANSF.INTRE
UNIT. ADM.PUBLICE

0

0

0

0

0

97,560,460

106,703,280

106,703,280

106,662,019

106,866,831

1,114,560

1,566,901

1,566,901

1,566,343

1,563,117

Ajutoare incalzire lemne - 15.01

Tase alocatii -subcap 06
Taxe HIV - subcap 05.02
Taxe ajutor social - subcap 15.01
TOTAL CAP.20 BUNURI SI
SERVICII
TOTAL CAP.57+51+20+59

2,750

2,418

2,418

2,412

2,412

174,680

295,105

295,105

295,093

302,475

1,291,990

1,864,424

1,864,424

1,863,848

1,868,004

444,306,120

497,812,574

497,812,574

497,682,769

504,633,922

0

0

0

497,812,574

497,812,574

497,682,769

TOTAL CAP.80
TOATL CAP.85
TOTAL GENERAL

444,306,120

504,633,922
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BUGET PROPRIU
cod 21

Denumirea indicatorilor*)

A
TITLUL I Cheltuieli de personal (cod
10.01+10.02+10.03)
TITLUL II Bunusi si servicii (cod 20.01 la
20.07+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36)
TITLUL VIII Proiecte cu finanatare din
Fonduri Externe Nerambursabile (FEN)
postaderare (cod 56.01 la 56.31 + 56.35
la 56.40)
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod
57.01+ 57.02)
TITLUL XI Alte cheltuieli (cod 59.01 la
59.28+59.30 la 59.36)
TITLUL XIII Active nefinanciare (cod
71.01 la 71.03)

Angajamente
bugetare

Angajamente
legale

Plăţi
efectuate

Cheltuieli
efective

1

2

3

4

1,921,100

1,921,100

1,921,098

1,929,783

411,981

411,981

411,513

408,558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49,846

49,846

49,846

25,539

2,382,927

2,382,927

2,382,457

2,363,880

5. PROBLEME INTĂMPINATE
1. Personal insuficient in raport cu volumul de activitate, dat fiind faptul ca AJPIS Iasi
gestioneaza 279.000 beneficiari iar lunar se efectueaza plati in valoare de 41.475.000 lei.
Acest lucru conduce la suprasolicitarea personalului, cresterea riscului de imbolnavire a
acestora, neefectuarea concediilor de odihna, efectuarea de ore suplimentare care nu pot
fi compensate cu timp liber, crearea de nemulţumiri in rândul beneficiarilor pentru
nesoluţionarea in termen a cererilor de acordare a beneficiilor sociale sau orice alte
modificări.
2. Lunar trebuie transmise peste 2500 decizii de stabilire/plata a drepturilor de
beneficii sociale catre beneficiari, dar fondurile necesare desfasurarii acestei activitati se
aloca spre sfirsitul lunii

si sunt insuficiente. Aceeasi dificultate este intalnita si in

expedierea corespondentei cu formularele europene E401,E411.
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3. Nu sunt asiguate fonduri prin buget pentru paza si securitate pentru a se incheia
contracte asa cum prevede legislatia in vigoare, personalul fiind supus unor riscuri majore,
dat fiind categoria de beneficiari cu care se intra in contact.
4. Nu au fost alocate fonduri pentru arhiva, intretinerea spatiu, obiecte de inventar.
5. Nu s-au asigurat fonduri pentru perfectionarea profesionala a salariatilor asa cum
prevede legea .
6. Intreruperi ale functionarii programului informatic SAFIR .

6. CONCLUZII
•

Deşi

personalul este subdimensionat in raport cu problematica şi complexitatea

activităţii Agenţiei, toate obiectivele generale şi specifice au fost realizate, fiind
indepliniţi indicatorii de performanţă in procent de 100% pentru fiecare activitate.
•

Prin eficientizarea activităţii

de control desfăşsurată de inspectorii sociali, prin

creşterea calităţii şi corectitudinii modului de acordare a beneficiilor sociale,
comparativ cu anul 2015, valoarea plăţilor necuvenite in anul 2016 a scăzut cu
706.257 lei, ponderea acestora in totalul plăţilor fiind de 0,37%. In anul 2016 s-au
constituit debite in valoare de 1.851.016 lei din care s-a recuperat suma de 1.550.579
lei.
În anul 2017, activitatea AJPIS Iaşi se va axa în principal pe

administrarea şi gestionarea

eficientă a beneficiilor şi serviciilor de asistenţă socială, diminuarea fenomenelor de eroare,
fraudă şi corupţie prin întărirea capacităţii de control, precum şi îmbunătăţirea colaborării cu
Unităţile Administrativ-Teritoriale în vederea acordării corecte a beneficiilor de asistenţă
socială.
Conducerea institutiei, împreună cu membrii colectivului, va întreprinde demersurile necesare
atingerii obiectivelor

într-un mod economic, eficient şi eficace, cu respectarea prevederilor

legale în vigoare.
p.Director Executiv,
Costel Grojdea
Şef serviciu
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