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AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ

SATU MARE

- este o instituţie publică, cu personalitate juridică, organizată în 
baza O.U.G. nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;

- este un serviciu public deconcentrat al Agenţiei Naţionale pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială şi are ca scop gestionarea sistemului 

beneficiilor de asistenţă socială la nivelul judeţului Satu Mare.
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Atribuţiile AJPIS se exercită, 
în principal în următoarele domenii:

• În domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor 
de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii 
sociale;

• În domeniul inspecţiei sociale;

• Juridic si contencios administrativ;

• Acreditarea furnizorilor de servicii sociale;

• Autorizarea furnizorilor de formare profesională a 
adulţilor;

• Acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-Lege 
nr.118/1990 persoanelor persecutate din motive politice;

• Subvenţii de la bugetul de stat pentru fundaţiile şi ONG-
urile care acordă servicii de asistenţă socială.
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BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse
• Ajutorul social; 
• Ajutorul de încălzire; 
• Alocaţia pentru susţinerea familiei;
• Ajutoare de urgență

Politici familiale
• Alocaţia de stat pentru copii; 
• Alocaţia de plasament; 
• Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie;
• Indemnizaţia lunară aferentă concediului de acomodare.

Sprijin acordat persoanelor cu handicap
• Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu OUG 
nr.111/2010 ; 
• Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA

Facem menţiunea că plata drepturilor de natură socială, de 220.271.639 lei s-a efectuat în
anul 2017, la nivelul judeţului Satu Mare pentru un număr mediu lunar de 101.793 beneficiari
(incluzând aici și transferurile pt.plata drepturilor acordate celor 27.270 persoane cu handicap),
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DINAMICĂ NUMĂR BENEFICIARI

Nr.
crt.

Beneficiu de asistenţă socială
Beneficiari  

2016
Beneficiari  

2017
Procent 

%

1 Alocaţia de stat copii 63.834 63.012 98.71

2 ICC – OUG 111/2010 2.414 2.416 100.08

3 Stimulent de inserţie OUG 111/2010 522 1.115 213.60

4 Alocatia de plasament 976 1.039 106.45

5
Indemnizaţii şi ajutoare OUG 111/2010, 
art.31, art.32, șamd.→prot.și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap

127 129 101.57

6 Indemnizaţie HIV/SIDA 34 40 117.65

7 VMG 4.465 4.130 92.50

8 ASF 4.257 4.248 99.79

9 Ajutoare încălzire cu gaze naturale 1.320 1.025 77.65

10 Ajutoare încălzire cu lemne 980 789 80.51

11 Ajutoare încălzire cu energie termică 0 0 0

12 Ajutoare încălzire cu energie electrică 115 115 100

13 Ajutoare de urgență 3 3 100

14 Indemnizație lunară aferentă concediului 
de acomodare

6 9 150

15 Transferurile către DGASPC Satu Mare, 
pentru plata drepturilor pers.cu handicap 25.462 27.270 107.10
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DINAMICĂ SUME PLĂTITE
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Nr.
crt. Beneficiu de asistenţă socială

Sume plătite
în anul 
2016

Sume plătite 
în anul
2017

Procent 
%

1 Alocaţia de stat copii 75.439.302 74.934.064 99.33

2 ICC – OUG 111/2010 30.156.903 44.825.222 148.64

3 Stimulent de inserţie OUG 111/2010 3.343990 8.583.598 256.69

4 Alocatia de plasament 7.788.220 8.282.612 106.35

5
Indemnizaţii şi ajutoare OUG 111/2010, 
art.31, art.32, șamd.→prot.și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap

639.900 909.929 142.20

6 Indemnizaţie HIV/SIDA 171.422 230.966 134.74

7 VMG 16.570.564 15.582.539 94.04

8 ASF 9.070.936 9.074.339 100.04

9 Ajutoare încălzire cu gaze naturale 532.417 403.332 75.75

10 Ajutoare încălzire cu lemne 944.086 745.853 79.00

11 Ajutoare încălzire cu energie termică 0 0 0

12 Ajutoare încălzire cu energie electrică 96.176 87.593 91.08

13 Ajutoare de urgență 28.987 18.887 65.16

14 Indemnizație lunară aferentă concediului 
de acomodare 27.133 169.221 623.67

15 Transferurile către DGASPC Satu Mare, 
pentru plata drepturilor pers.cu handicap 52.289.362 56.390.959 107.84



NUMĂR MEDIU LUNAR DE BENEFICIARI
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SUME PLĂTITE
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NUMĂR MEDIU LUNAR DE BENEFICIARI



SUME PLĂTITE
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BENEFICIARI AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA 
LOCUINŢEI
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AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA 
LOCUINŢEI
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CONTROLUL INSPECŢIEI SOCIALE
În anul 2017 activitatea AJPIS Satu Mare în acest domeniu s-a concretizat
în campanile stabilite de către conducerea ANPIS şi din acţiuni ale
compartimentului de inspecţie socială astfel:

Controlul bazat pe risc privind stabilirea şi acordarea principalelor
beneficii de asistenţă socială:

 Ajutorul social (VMG) ► din totalul de 211 beneficiari comunicaţi spre
verificare la 14 primării din judeţ, s-au făcut verificări ale dosarelor la primării
și s-au dispus 130 de măsuri, s-au emis 3 decizii de recuperare debit și s-a
aplicat 1 sancțiune contravențională(avertisment).

 Alocația pentru susținerea familiei (ASF) ► din totalul de 285 beneficiari
comunicaţi spre verificare la 14 primării din judeţ, s-au facut verificări ale
dosarelor la primării, pentru care s-au dispus 132 de măsuri, s-au emis 3 decizii
de recuperare debit și s-a aplicat 1 sancțiune contravențională(avertisment).

 Ajutoare încălzire (AI) ► din totalul de 543 beneficiari comunicaţi spre
verificare la 14 primării din judeţ, s-au făcut verificări ale dosarelor la primării,
pentru care s-au dispus 167 de măsuri și s-a propus emiterea a 33 dispoziții de
recuperare debit; nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale.
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CONTROLUL INSPECŢIEI SOCIALE
 Alocația de stat pentru copii (ASC) ► din totalul de 1 beneficiar comunicat

spre verificare la 1 primărie din judeţ, s-a facut verificarea dosarului, nu s-a
dispus măsuri; nu s-a emis decizie de recuperare debit.

 Indemnizația pentru creșterea copilului (ICC) ► din totalul de 150
beneficiari comunicaţi spre verificare, s-au facut verificări ale dosarelor,
pentru care s-au dispus 49 de măsuri și s-au emis 17 decizii de recuperare
debit.

Controlul pensiilor de invaliditate ► din totalul de 59 beneficiari
comunicaţi spre verificare, s-au facut verificări la domiciliul beneficiarilor,
pentru care s-a dispus 1 măsură fără impact financiar precum și 2 solicitări
de reevaluare a beneficiarilor.

Controlul bazat pe evaluarea riscurilor al beneficiarilor încadrați
într-un grad de handicap (BGH) ► din totalul de 70 beneficiari
comunicaţi spre verificare, s-au facut verificări ale dosarelor, pentru care nu
s-au dispus măsuri.
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CONTROLUL INSPECŢIEI SOCIALE
 Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu
dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi
comunicaţional ► au fost verificate 19 unităţi de învățământ și 1
operator public de transport în comun în mediul urban(Primăria Satu
Mare – SC Transurban SA) → s-au dispus 20 măsuri în vederea
remedierii deficienţelor care sunt în curs de implementare; nu s-au
aplicat sancțiuni contravenționale.

 Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate
de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele
rezidențiale destinate persoanelor vârstnice ► din totalul celor 21
de entități transmise de către ANPIS și 1 identificata de către
inspectorii sociali (din diverse surse de informare), s-au facut
verificări la 22 de entități și s-au confirmat pentru un număr de 2
entități, pentru care s-au dispus 3 măsuri; nu s-au aplicat sancțiuni
contravenționale.

16



CONTROLUL INSPECŢIEI SOCIALE
 Accesibilizarea trotuarelor pentru persoanele cu dizabilități, la

nivelul primăriilor municipiilor și orașelor din județ ► în cadrul
campaniei tematice au fost verificate 6 primării, s-au dispus 5
măsuri; nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale.

 Au fost realizate 12 sesiuni de informare-consiliere la care au
participat 83 de persoane din cadrul celor 65 de primării din
județ.

 Verificare sesizări semnalate în petiţii, sesizări ► s-au
înregistrat 7 petiţii, sesizări, autosesizări, din care 3 aferente
serviciilor sociale și 4 pentru beneficii de asistență socială; în total
s-au dispus 5 măsuri(4-servicii sociale și 1-beneficii sociale).
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SERVICII SOCIALE
În baza prevederilor Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale, s-a propus un nou sistem de acreditare care are în vedere, pe
de o parte, acreditarea furnizorilor de servicii sociale şi, pe de altă parte,
acreditarea-licenţierea serviciilor sociale.

 Registrul Furnizorilor de Servicii Sociale → în baza Legii 197/2012 până la data de
31.12.2017 sunt acreditaţi 46 furnizori de servicii sociale cu sediul în județul Satu Mare.

 La data de 31.12.2017 83 de servicii sociale sunt licenţiate (59 cu licență de
funcționare și 24 cu licență de funcționare provizorie) își desfășoară activitatea pe
raza județului Satu Mare.

 În anul 2017 au fost efectuate evaluări în teren pentru 34 servicii sociale în
vederea acordării licenţei de funcţionare ► la 30 servicii s-a propus acordarea
licenţei, la 4 servicii s-a propus retragerea licenţei de funcționare.

 Au fost efectuate monitorizări pentru 9 servicii sociale pentru care s-a propus
menținerea licenței de funcționare.

OBS. situaţia actualizată a furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi acreditaţi
în judeţul Satu Mare poate fi consultată pe portalul MMJS la adresa:

www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-
asistenta-sociala 18



LUCRĂTORI MIGRANŢI
 În baza Regulamentului CE nr.883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate sociala, in anul 2017, 1.643 de familii/persoane
singure au solicitat completarea unor formulare europene pentru
obţinerea alocaţiei pentru copii în unul din statele membre ale Uniunii
Europene. În baza acestor solicitări au fost completate 1.511 formulare:
pentru Germania au fost completate 535 formulare, pentru Austria 574,
pentru Italia 159, pentru Belgia 159, pentru Franța 23, pentru Marea
Britanie 21, pentru Ungaria 34, pentru Irlanda 13, pentru Elveția 15,
pentru Danemarca 12, pentru Olanda 11 formulare, etc.

Astfel, pentru 435 copii au fost suspendate alocatiile de stat în
România pentru a beneficia de alocaţie în alte ţări membre ale Uniunii
Europene: Germania 159 benenficiari, Austria 123, Marea Britanie 28,
Italia 23, Franța 19, Belgia 36, etc.

 De asemenea, 214 familii/persoane singure au solicitat acordarea
alocaţiei de stat în România, la revenirea dintr-un stat membru UE şi
AJPIS Satu Mare a depus 214 formulare: pentru Italia au fost iniţiate 96
formulare, pentru Spania 23, pentru Franţa 29, pentru Germania 7,
pentru Marea Britanie 20, pentru Portugalia 23, etc.

Pentru 106 beneficiari s-a acordat alocaţie de stat în România, după
ce au fost efectuate verificările cu instituţiile similare din alte state
membre ale Uniunii Europene: din Italia pentru 41 copii, Spania pentru
14 copii, Franţa 10 copii, Marea Britanie 11 copii, Portugalia 12, etc. 19



LUCRĂTORI MIGRANŢI
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Activitatea juridică și de contencios administrativActivitatea juridică și de contencios administrativ

ÎnÎn cursulcursul anuluianului 20172017,, compartimentulcompartimentul aa asiguratasigurat reprezentareareprezentarea instituțieiinstituției sisi
MM..MM..JJ..SS.. înîn fațafața instanțelorinstanțelor judecătoreștijudecătorești întrîntr--unun numărnumăr dede 2525 dede dosare,dosare,
aflateaflate înîn diferitediferite fazefaze aleale judecățiijudecății-- fond,fond, recurs,recurs, apel,apel, revizuire,revizuire, contestațiecontestație
înîn anulare,anulare, etc,etc, avăndavănd calitateacalitatea procesualăprocesuală dede pârâtă,pârâtă, reclamantă,reclamantă,
contestatoare,contestatoare, apelantă,apelantă, recurentărecurentă sausau intimatăintimată..

AcesteAceste dosaredosare auau avutavut caca obiectobiect:: contestațiicontestații privindprivind beneficiilebeneficiile dede asistențăasistență
socială,socială, respingerearespingerea drepturilordrepturilor prevăzuteprevăzute dede DecretulDecretul--legelege nrnr..118118//19901990,,
anulareaanularea deciziilordeciziilor dede debitedebite privindprivind beneficiilebeneficiile dede asistențăasistență socialăsocială..

AA fostfost asiguratăasigurată întocmireaîntocmirea șiși depunereadepunerea înîn timptimp utilutil aa tuturortuturor documentelordocumentelor dede
procedurăprocedură șiși aa solicitărilorsolicitărilor instanțelorinstanțelor judecătoreștijudecătorești pentrupentru acesteaceste dosaredosare::
întâmpinări,întâmpinări, răspunsurirăspunsuri lala întâmpinări,întâmpinări, notenote dede ședință,ședință, concluziiconcluzii scrise,scrise,
cererecerere dede apel,apel, cererecerere dede recurs,recurs, contestațiecontestație lala executareexecutare silită,silită, cererecerere dede
suspendare,suspendare, relațiirelații scrise,scrise, etcetc..

DinDin totalultotalul dede 2525 dede dosare,dosare, pentrupentru unun numărnumăr dede 2323 cauzecauze instanțeleinstanțele auau datdat
câștigcâștig instituțieiinstituției noastrenoastre,, ceeaceea cece reprezintareprezinta 9292%%..
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Activitatea juridică și de contencios administrativActivitatea juridică și de contencios administrativ

•• ÎnÎn cursulcursul anuluianului 20172017,, compartimentulcompartimentul aa asiguratasigurat consiliereaconsilierea înîn vedereavederea
aplicăriiaplicării unitareunitare aa prevederilorprevederilor legalelegale dindin domeniuldomeniul beneficiilorbeneficiilor dede asistenţăasistenţă
socialăsocială pentrupentru unun numărnumăr dede 544544 dede solicitărisolicitări dede consiliere,consiliere, venitevenite atâtatât dindin
parteapartea unitățilorunităților administrativadministrativ--teritoriale,teritoriale, aleale operatoriloroperatorilor economicieconomici ,, aleale
instituțiilorinstituțiilor dindin domeniuldomeniul asistențeiasistenței sociale,sociale, fundațiifundații șiși asociațiiasociații
nonguvernamentale,nonguvernamentale, etcetc..

•• MisiunileMisiunile dede consiliereconsiliere auau avutavut caca temeteme:: modificărilemodificările legislativelegislative privindprivind
beneficiilebeneficiile dede asistențăasistență socială,socială, interpretareainterpretarea șiși aplicareaaplicarea unorunor prevederiprevederi
legislativelegislative privindprivind beneficiilebeneficiile dede asistențăasistență socială,socială, aplicareaaplicarea prevederilorprevederilor
pentrupentru lucrătoriilucrătorii migranţi(formularemigranţi(formulare europene,europene, regulamenteregulamente europene),europene),
transmitereatransmiterea cătrecătre instituțiileinstituțiile abilitateabilitate aa unorunor instrucțiuni,instrucțiuni, precizări,precizări,
metodologiimetodologii elaborateelaborate dede catrecatre AgențiaAgenția NaționalăNațională pentrupentru PlățiPlăți șiși InspecțieInspecție
SocialăSocială sausau MinisterulMinisterul MunciiMuncii sisi JustitieiJustitiei SocialeSociale,, legislațialegislația privindprivind subvențiilesubvențiile
acordateacordate fundațiilorfundațiilor șiși asociațiilorasociațiilor nonguvernamentale,nonguvernamentale, prevederiprevederi legislativelegislative
dindin domeniidomenii conexeconexe:: codulcodul fiscal,fiscal, codulcodul civil,civil, codulcodul dede procedurăprocedură civilă,civilă, etcetc..

•• MisiunileMisiunile dede consiliereconsiliere auau fostfost realizaterealizate prinprin elaborareaelaborarea șiși transmitereatransmiterea unorunor
circularecirculare scrisescrise cătrecătre factoriifactorii implicați,implicați, pregătireapregătirea unorunor materialemateriale scrisescrise
pentrupentru ședințeleședințele organizateorganizate dede cătrecătre șiși împreunăîmpreună cucu altealte instituțiiinstituții::
prefectura,prefectura, consiliulconsiliul județean,județean, unitățileunitățile administrativadministrativ--teritoriale,teritoriale, direcțiadirecția
generalăgenerală dede asistențăasistență socialăsocială șiși protecțiaprotecția copilului,copilului, serviciulserviciul pubicpubic dede
asistențăasistență socială,socială, inspectoratulinspectoratul școlar,etcșcolar,etc..

22



Activitatea juridică și de contencios administrativActivitatea juridică și de contencios administrativ

•• ÎnÎn cursulcursul anuluianului 20172017,, compartimentulcompartimentul aa asiguratasigurat avizareaavizarea pentrupentru legalitatelegalitate aa
documentelordocumentelor carecare deschiddeschid unun dreptdrept lala beneficiibeneficii dede asistenţăasistenţă socială,socială, fiindfiind
aplicateaplicate vizevize pentrupentru următoareleurmătoarele prestațiiprestații:: alocațiaalocația dede stat,stat, venitulvenitul minimminim
garantat,garantat, alocațiaalocația pentrupentru susținereasusținerea familiei,familiei, indemnizațiaindemnizația lunarălunară dede hranăhrană
pentrupentru bolnaviibolnavii dede HIV/SIDA,HIV/SIDA, alocațiaalocația dede plasament,plasament, indemnizațiaindemnizația pentrupentru
creștereacreșterea copilului,copilului, stimulentulstimulentul dede inserție,inserție, formeforme decdec sprijinsprijin pentrupentru
creștereacreșterea copilului,copilului, etcetc..

•• RaportatRaportat lala numărulnumărul totaltotal dede vizevize aplicateaplicate dede 3636..596596,, instanțeleinstanțele dede judecatăjudecată
auau constatatconstatat unun numărnumăr dede 22 erori,erori, anulândanulând 22 deciziidecizii emiseemise dede cătrecătre directoruldirectorul
executivexecutiv..

•• DeDe asemenea,asemenea, auau fostfost formulateformulate unun numărnumăr dede 3333 dede contestații(plângericontestații(plângeri
prealabile)prealabile) împotrivaîmpotriva acestoracestor deciziidecizii privindprivind beneficiilebeneficiile dede asistenţăasistenţă socială,socială,
dindin carecare auau 2525 auau fostfost respinserespinse șiși unun numărnumăr dede 88 contestațiicontestații auau fostfost admiseadmise..

•• ÎnÎn cursulcursul anuluianului 20172017,, compartimentulcompartimentul aa asiguratasigurat avizareaavizarea pentrupentru legalitatelegalitate aa
documentelordocumentelor emiseemise dede catrecatre directoruldirectorul executivexecutiv cucu privireprivire lala activitateaactivitatea
instituţiei,instituţiei, fiindfiind aplicateaplicate unun numărnumăr dede 104104 dede vizevize..

•• VizeleVizele dede legalitatelegalitate auau fostfost aplicateaplicate pepe documentedocumente privindprivind următoareleurmătoarele
documentedocumente emiseemise dede catrecatre directoruldirectorul executivexecutiv cucu privireprivire lala activitateaactivitatea
instituţieiinstituţiei:: contractecontracte dede prestăriprestări dede servicii,servicii, achizițiiachiziții publice,publice, resurseresurse umaneumane
șiși salarizare,salarizare, etcetc..

•• ÎnÎn cursulcursul anuluianului 20172017 nunu auau fostfost constatateconstatate erorierori (de(de cătrecătre organeleorganele dede
controlcontrol sausau instanțeleinstanțele dede judecată)judecată)..
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ACTIVITATEA COMISIILOR, SECRETARIATELOR

I. I. Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a 
Adulţilor (O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, Adulţilor (O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, 
republicată)republicată)

•• Activităţi desfăşurate Activităţi desfăşurate de de catrecatre secretariatulsecretariatul tehnictehnic din din cadrulcadrul A.J.P.I.S. Satu A.J.P.I.S. Satu 
Mare Mare în vedereaîn vederea ssusţinerusţineriiii procesului de autorizare a furnizorilor de formare procesului de autorizare a furnizorilor de formare 
profesionalăprofesională ::
 Asigurarea îndrumării metodologice pentru aplicarea actelor normative Asigurarea îndrumării metodologice pentru aplicarea actelor normative 

din domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilordin domeniul autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor
 Autorizarea furnizorilor de formare profesionalăAutorizarea furnizorilor de formare profesională
 Monitorizarea  furnizorilor de formare profesională autorizaţiMonitorizarea  furnizorilor de formare profesională autorizaţi
 Asigurarea desfăşurării activităţii furnizorilor în condiţiile normelor Asigurarea desfăşurării activităţii furnizorilor în condiţiile normelor 

legalelegale
 Certificarea formării profesionale a adulţilor Certificarea formării profesionale a adulţilor 
 Aplicarea procedurii de apostilare a calificării profesionale.Aplicarea procedurii de apostilare a calificării profesionale.
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ACTIVITATEA COMISIILOR, SECRETARIATELOR
•• ÎnÎn anulanul 2017 2017 Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare 

Profesională a Adulţilor sProfesională a Adulţilor s--a întrunit în 16 ședințe de lucru având ca teme a întrunit în 16 ședințe de lucru având ca teme 
principale: principale: 

-- desemnarea specialiștilor pentru a  evalua programele de formare profesională desemnarea specialiștilor pentru a  evalua programele de formare profesională 
depuse în vederea autorizării;depuse în vederea autorizării;

-- stabilirea componenței comisiilor de examen a participanților la sesiunile de stabilirea componenței comisiilor de examen a participanților la sesiunile de 
formare.formare.

Au Au fostfost acordateacordate 55 55 consultaţiiconsultaţii de de specialitatespecialitate, , fiindfiind autorizaautorizați un număr de 7 ți un număr de 7 
furnizori de formare cu un număr de 9 programe de formare profesională după furnizori de formare cu un număr de 9 programe de formare profesională după 
cum urmează:cum urmează:

-- 5 programe de calificare;5 programe de calificare;

-- 1 program de inițiere;1 program de inițiere;

-- 3 programe de specializare.3 programe de specializare.

In In aceeaşiaceeaşi perioadăperioadă au au fostfost organizateorganizate un un numărnumăr de 84 de 84 sesiunisesiuni de de formareformare
profesionalăprofesională, din care:, din care:

-- 43 43 cursuricursuri de de calificarecalificare cu un cu un numărnumăr de 749 de 749 absolvențiabsolvenți care au care au obținutobținut
certificate de certificate de calificarecalificare;;

-- 41 41 cursuricursuri de de inițiereinițiere, , specializarespecializare, , perfecționareperfecționare cu un cu un numărnumăr de 827 de 827 
absolvențiabsolvenți care au care au obținutobținut certificate de certificate de absolvireabsolvire..

La data de 31.12.2017 La data de 31.12.2017 dețindețin autorizațieautorizație un un numărnumăr de 33 de 33 furnizorifurnizori de de formareformare
profesionalăprofesională pentrupentru un un numărnumăr de 87 de 87 programeprograme de de formareformare profesionalăprofesională.. 25



ACTIVITATEA COMISIILOR, SECRETARIATELOR

IIII.. ComisiaComisia pentrupentru aplicareaaplicarea prevederilorprevederilor DecretuluiDecretului--LegeLege nrnr..118118//3030..0303..19901990
privindprivind acordareaacordarea unorunor drepturidrepturi persoanelorpersoanelor persecutatepersecutate dindin motivemotive politicepolitice
dede dictaturadictatura instauratăinstaurată cucu începereîncepere dede lala 66 decembriedecembrie 19451945,, precumprecum şişi celorcelor
deportatedeportate înîn străinătatestrăinătate oriori constituiteconstituite înîn prizonieriprizonieri

• au existat 1010 solicitărisolicitări pentru acordarea drepturilor prevăzute de Decretul
Lege nr.118/1990 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;

• au avut loc 1100 sedintesedinte ale Comisiei pentru acordarea drepturilor prevăzute
de Decretul Lege nr.118/1990;

• s-au emis 1010 DeciziiDecizii pentru stabilirea unor drepturi prevăzute de Decretul
Lege nr.118/1990 (7 de admitere şi 3 de respingere);

• au fost depuse 55 contestaţiicontestaţii la Deciziile pentru stabilirea unor drepturi
prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 pentru care s-au formulat răspunsuri
de respingere.

26



ACORDAREA DE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT
pentru fundaţiile şi ONG-urile care acordă servicii 

de asistenţă socială
• În temeiul Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

române, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, pentru 
anul 2017 au fost alocate subvenţii Asociației Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare.

• Asociația Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare, cu o activitate de 25 ani în judeţul 
Satu Mare, a dezvoltat în această perioadă proiecte sociale adresate categoriilor 
defavorizate din două judeţe: Satu Mare şi Maramureş. În anul 2017 din proiectele 
sociale ale asociației 17 proiecte au fost finanţate şi din subvenţii de la bugetul de stat.

• Astfel, în anul 2017, în baza Legii nr.34/1998, privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de 
asistenţă socială şi a Convenţiei încheiate:

• - au fost aprobate subvenţii în sumă totala de 529.398,00 lei pentru 454 persoane 
asistate din 17 unităţi de asistență socială ale Asociației Organizaţia Caritas a Diecezei 
Satu Mare ( din care pentru 12 unităţi de asistenţă socială pe 12 luni, pentru 4 unităţi de 
asistenţă socială pe o lună şi pentru 1 unitate pe 2 luni),

• - suma totală virată de către AJPIS Satu Mare şi încasată de către Asociația Organizaţia 
Caritas a Diecezei Satu Mare, în baza solicitărilor de credite, a fost de 422.940,00 lei, 

• - suma totală decontată pe baza documentelor justificative prezentate de către  
Asociația Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare a fost  de 418.165,46 lei.
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Noutati legislative 2017-2018
•• OO..UU..GG.. nrnr..9393//0808..1212..20162016 pentrupentru reglementareareglementarea unorunor măsurimăsuri dede simplificaresimplificare aa

acordăriiacordării unorunor beneficiibeneficii dede asistenţăasistenţă socială,socială, precumprecum şişi pentrupentru stabilireastabilirea unorunor
măsurimăsuri bugetarebugetare pentrupentru acesteaacestea înîn anulanul 20162016,,

•• HH..GG.. nrnr..559559//0404..0808..20172017 pentrupentru modificareamodificarea şişi completareacompletarea NormelorNormelor
metodologicemetodologice dede aplicareaplicare aa prevederilorprevederilor LegiiLegii nrnr.. 416416//20012001 privindprivind venitulvenitul
minimminim garantat,garantat, aprobateaprobate prinprin HotărâreaHotărârea GuvernuluiGuvernului nrnr.. 5050//20112011,, aa NormelorNormelor
metodologicemetodologice dede aplicareaplicare aa prevederilorprevederilor LegiiLegii nrnr.. 277277//20102010 privindprivind alocaţiaalocaţia
pentrupentru susţinereasusţinerea familiei,familiei, aprobateaprobate prinprin HotărâreaHotărârea GuvernuluiGuvernului nrnr.. 3838//20112011,,
şişi aa NormelorNormelor metodologicemetodologice dede aplicareaplicare aa prevederilorprevederilor OrdonanţeiOrdonanţei dede urgenţăurgenţă
aa GuvernuluiGuvernului nrnr.. 7070//20112011 privindprivind măsurilemăsurile dede protecţieprotecţie socialăsocială înîn perioadaperioada
sezonuluisezonului rece,rece, aprobateaprobate prinprin HotărâreaHotărârea GuvernuluiGuvernului nrnr.. 920920//20112011

•• CeleCele douadoua acteacte normativenormative auau introdusintrodus nnoioi măsurimăsuri dede simplificaresimplificare înîn asistențaasistența
socialăsocială::

•• ssolicitanțiiolicitanții dede ajutoareajutoare socialesociale depundepun 11 dosardosar înîn locloc dede 33:: aastfel,stfel, pentrupentru
obținereaobținerea venituluivenitului minimminim garantatgarantat (VMG)(VMG) șiși aa alocațieialocației pentrupentru susținereasusținerea
familieifamiliei (ASF),(ASF), înîn situațiasituația înîn carecare persoanapersoana sausau familiafamilia întruneșteîntrunește toatetoate
condițiilecondițiile dede eligibilitate,eligibilitate, inclusivinclusiv pentrupentru obținereaobținerea ajutoruluiajutorului pentrupentru
încălzireaîncălzirea locuințeilocuinței (dosarul(dosarul sese depunedepune înîn perioadaperioada sezonuluisezonului rece,rece, respectivrespectiv
11 noiembrienoiembrie –– 3131 martie),martie), solicitantulsolicitantul vava depunedepune unun singursingur dosardosar..
DocumenteleDocumentele depusedepuse inițialinițial pentrupentru unulunul dintredintre beneficiibeneficii sese iauiau înîn considerareconsiderare
șiși pentrupentru solicitareasolicitarea ulterioarăulterioară aa celorlaltecelorlalte măsurimăsuri dede sprijinsprijin.. MaiMai exact,exact, dacădacă
inițialinițial sese stabileștestabilește dreptuldreptul lala venitvenit minimminim garantatgarantat șiși ulteriorulterior apareapare unun copilcopil
înîn familiefamilie șiși sese solicităsolicită alocațiaalocația pentrupentru susținereasusținerea familie,familie, nunu vava maimai fifi
necesarănecesară întocmireaîntocmirea unuiunui nounou dosardosar..
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•• nnumărulumărul dede documentedocumente necesarenecesare scadescade dede lala 5252 dede acteacte cece sese obțineauobțineau dede lala
77--99 instituții,instituții, lala 1515--1717,, diminuândudiminuându--sese înîn acestacest felfel șiși costurilecosturile suportatesuportate dede
beneficiar,beneficiar, dardar șiși timpultimpul petrecutpetrecut pentrupentru obținereaobținerea documentelordocumentelor doveditoaredoveditoare
privindprivind componențacomponența familieifamiliei șiși veniturileveniturile acesteiaacesteia,,

•• ddee asemenea,asemenea, înîn cazulcazul venituluivenitului minimminim garantat,garantat, esteeste eliminatăeliminată cerințacerința dede aa
prezentaprezenta dindin 33 înîn 33 luniluni oo adeverințăadeverință dede lala agențiaagenția teritorialăteritorială pentrupentru ocupareaocuparea
forțeiforței dede muncămuncă.. VerificareaVerificarea situațieisituației persoanelorpersoanelor apteapte dede muncămuncă sese faceface pepe
bazabaza listelorlistelor șiși informațiilorinformațiilor furnizatefurnizate dede agențiileagențiile teritorialeteritoriale pentrupentru ocupareaocuparea
forțeiforței dede muncă,muncă, respectivrespectiv dede inspectorateleinspectoratele teritorialeteritoriale dede muncămuncă,,

•• pprinrin noilenoile măsurimăsuri adoptateadoptate dede GuvernGuvern sese renunțărenunță șiși lala cerințacerința depuneriidepunerii dede
cătrecătre beneficiar,beneficiar, dindin 33 înîn 33 luni,luni, aa uneiunei declarațiideclarații pepe propriapropria răspundererăspundere șiși aa
documentelordocumentelor justificativejustificative carecare săsă atesteateste menținereamenținerea condițiilorcondițiilor dede acordareacordare..
AceastaAceasta eraera oo reglementarereglementare suplimentară,suplimentară, avândavând înîn vederevedere căcă beneficiarulbeneficiarul
esteeste oricumoricum obligatobligat săsă comunicecomunice înîn scrisscris primaruluiprimarului modificărilemodificările interveniteintervenite înîn
componențacomponența familieifamiliei șiși aa veniturilorveniturilor acesteiaacesteia..

•• ttotodată,otodată, pentrupentru evitareaevitarea fraudelorfraudelor șiși erorilor,erorilor, organulorganul centralcentral fiscalfiscal dede pepe
razaraza teritorialăteritorială vava verificaverifica informațiileinformațiile despredespre venituri,venituri, declaratedeclarate dede persoanăpersoană
sausau familiefamilie șiși vava comunicacomunica primăriilorprimăriilor rezultatelerezultatele verificăriiverificării..
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•• se flexibilizează și modul de acordare a alocației pentru susținerea familieise flexibilizează și modul de acordare a alocației pentru susținerea familiei::
Dacă întrDacă într--o familie cu mai mulți copii de vârstă școlară, unul dintre aceștia nu o familie cu mai mulți copii de vârstă școlară, unul dintre aceștia nu 
urmează o formă de învățământ sau acumulează mai mult de 20 absențe urmează o formă de învățământ sau acumulează mai mult de 20 absențe 
nemotivate întrnemotivate într--un semestru, acest copil nu va fi luat în calcul la stabilirea un semestru, acest copil nu va fi luat în calcul la stabilirea 
cuantumului acordat familiei, astfel încât familia să poată beneficia în cuantumului acordat familiei, astfel încât familia să poată beneficia în 
continuare de suport financiar pentru a asigura celorlalți copii posibilitatea continuare de suport financiar pentru a asigura celorlalți copii posibilitatea 
frecventării cursurilor școlarefrecventării cursurilor școlare,,

•• au fost eliminate din categoria veniturilor care se iau în calcul la stabilirea au fost eliminate din categoria veniturilor care se iau în calcul la stabilirea 
drepturilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor drepturilor de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei și ajutor 
pentru încălzire, toate bursele școlarepentru încălzire, toate bursele școlare,,

•• Noile măsuri de simplificare duc la eficientizarea timpului de lucru al Noile măsuri de simplificare duc la eficientizarea timpului de lucru al 
asistenților sociali, prin reducerea cu 2/3 a numărului de dosare de beneficii asistenților sociali, prin reducerea cu 2/3 a numărului de dosare de beneficii 
sociale ce trebuie procesate.sociale ce trebuie procesate.

•• rreferitor la acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul de stateferitor la acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat,, a fost a fost 
introdus un formular de cerere de acordare a unui ajutor de urgență introdus un formular de cerere de acordare a unui ajutor de urgență 
prevăzut la Anexa 8 la H.G. nr.559/2017 (Anexa nr. 16 la normele prevăzut la Anexa 8 la H.G. nr.559/2017 (Anexa nr. 16 la normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001).metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001).

•• ppentru simplificare a fost introdus un singur tip de anchetă socială prevăzută entru simplificare a fost introdus un singur tip de anchetă socială prevăzută 
la Anexa 9 la H.G. nr.559/2017 (Anexa nr. 16a la normele metodologice de la Anexa 9 la H.G. nr.559/2017 (Anexa nr. 16a la normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001).aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001).

•• A.J.P.I.S. Satu Mare A.J.P.I.S. Satu Mare organizeazaorganizeaza intalniriintalniri de de lucrulucru trimestrialetrimestriale cu cu 
reprezentantiireprezentantii uatuat--urilorurilor in in vedereavederea prelucrariiprelucrarii modificarilormodificarilor legislative legislative sisi
aplicariiaplicarii unitareunitare ale ale acestoraacestora.. 30
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•• pentrupentru fluidizareafluidizarea procesuluiprocesului dede acordareacordare aa ajutoarelorajutoarelor dede urgență,urgență, auau fostfost
stabilitestabilite termene,termene, astfelastfel::

•• maximummaximum 1010 zilezile lucrătoarelucrătoare pentrupentru efectuareaefectuarea ancheteloranchetelor sociale,sociale, dede lala
datadata înregistrăriiînregistrării cereriicererii;;

•• maximummaximum 55 zilezile lucrătoarelucrătoare pentrupentru avizareaavizarea ancheteianchetei socialesociale dede cătrecătre
primarulprimarul localitățiilocalității dede domiciliu/reședință,domiciliu/reședință, dede lala datadata transmiteriitransmiterii
acesteiaacesteia dede cătrecătre agențiaagenția teritorialăteritorială ;;

•• maximummaximum 33 zilezile lucrătoarelucrătoare pentrupentru avizareaavizarea ancheteianchetei socialesociale dede cătrecătre
prefectulprefectul județuluijudețului undeunde areare domiciliul/reședințadomiciliul/reședința solicitantulsolicitantul ajutoruluiajutorului
dede urgență,urgență, dede lala datadata transmiteriitransmiterii acesteiaacesteia dede cătrecătre agențiaagenția teritorialăteritorială;;

•• înîn anchetaancheta socialăsocială prevăzutăprevăzută înîn ANEXAANEXA 99 dindin HH..GG.. nrnr..559559//20172017 sese vava
completacompleta șiși informațiainformația referitoarereferitoare lala faptulfaptul dacădacă familia/familia/ persoanapersoana
singurăsingură aa beneficiatbeneficiat sausau urmeazăurmează săsă beneficiezebeneficieze dede unun ajutorajutor dede urgențăurgență
dede lala bugetulbugetul local,local, avândavând înîn vederevedere atâtatât cerereacererea șiși declarațiadeclarația pepe propriapropria
răspundererăspundere aa solicitantului,solicitantului, câtcât șiși avizulavizul primaruluiprimarului..

31



Noutati legislative 2017-2018
•• O.U.G. nr.15/07.03.2018 O.U.G. nr.15/07.03.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.225/13.03.2018) normative (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.225/13.03.2018) 

-- GuvernulGuvernul aa adoptat,adoptat, prinprin OrdonanțăOrdonanță dede urgență,urgență, eliminareaeliminarea prevederilorprevederilor
referitoarereferitoare lala plataplata contribuțieicontribuției dede asigurăriasigurări socialesociale dede sănătatesănătate dindin bugetulbugetul
dede statstat pentrupentru persoanelepersoanele carecare beneficiazăbeneficiază dede indemnizațieindemnizație pentrupentru creștereacreșterea
copiluluicopilului prevăzutăprevăzută dede OrdonanțaOrdonanța dede urgențăurgență aa GuvernuluiGuvernului nrnr..111111//20102010,, dede
ajutorajutor socialsocial prevăzutprevăzut dede LegeaLegea nrnr.. 416416//20012001 privindprivind venitulvenitul minimminim garantatgarantat
sausau dede indemnizațieindemnizație pepe perioadaperioada concediuluiconcediului dede acomodareacomodare prevăzutăprevăzută dede
LegeaLegea nrnr.. 273273//20042004 privindprivind proceduraprocedura adopțieiadopției..

-- AcesteAceste categoriicategorii dede beneficiaribeneficiari aiai drepturilordrepturilor socialesociale devindevin asigurațiasigurați fărăfără plataplata
contribuției,contribuției, avândavând accesacces lala serviciileserviciile dede sănătatesănătate prevăzuteprevăzute dede LegeaLegea
nrnr..9595//20062006..

-- ÎnÎn cazulcazul drepturilordrepturilor lala concediuconcediu șiși indemnizațieindemnizație pentrupentru creștereacreșterea copilului,copilului, aa
drepturilordrepturilor dede ajutorajutor socialsocial șiși aa celorcelor dede concediuconcediu dede acomodareacomodare șiși
indemnizațieindemnizație aferente,aferente, stabilitestabilite pânăpână lala datadata dede 3131 decembriedecembrie 20172017 inclusiv,inclusiv,
plataplata contribuțieicontribuției dede asigurăriasigurări socialesociale dede sănătatesănătate sese asigurăasigură dede cătrecătre AgențiaAgenția
NaționalăNațională pentrupentru PlățiPlăți șiși InspecțieInspecție Socială,Socială, prinprin agențiileagențiile pentrupentru plățiplăți șiși
inspecțieinspecție socialăsocială județene,județene, respectivrespectiv aa municipiuluimunicipiului București,București, pânăpână lala 3131
martiemartie 20182018..

-- SSumeleumele reprezentândreprezentând contribuțiicontribuții dede asigurăriasigurări socialesociale dede sănătate,sănătate, pentrupentru
drepturiledrepturile aferenteaferente perioadeiperioadei pânăpână lala 3131 decembriedecembrie 20172017,, săsă nunu sese maimai
recupereze,recupereze, măsuramăsura fiindfiind luatăluată ținândținând contcont dede categoriacategoria dede beneficiaribeneficiari carecare
prezintăprezintă vulnerabilitatevulnerabilitate crescutăcrescută atâtatât pentrupentru sănătate,sănătate, dardar șiși economicăeconomică..
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