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Nesecret 

Agenţia Naţională pentru Plăţi i Inspecţie Socială  
 

Agenția Județeană pentru Plăți i Inspecție Socială Buzău 
 

Nr.  9265/SIS/20.06.2018 

 

RAPORT  

Privind structura si evolutia platilor aferente beneficiilor de aistenta sociala  

in perioada ianuarie 2017 - mai 2018 

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău funcţionează ca organ de specialitate 

al administraţiei publice centrale, în subordinea Agenţie Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu 

personalitate juridică, având rolul de aplicare a politicilor şi strategiilor din domeniul sistemului 

naţional de asistenţă socială elaborate de minister, fiind organizată în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului numar151/2012 de aprobare a statutului propriu de organizare şi funcţionare.  

Pentru realizarea rolului definit de actele normative, de metodologii si regulamente interne  la 

nivelul Agenției Județene pentru Plăți i Inspecție Socială Buzau au fost stabilite principalele directii 

de actiune astfel: 

a) Creşterea eficienţei utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor 

de asistenţă socială, conform legii.  

b) Asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a beneficiilor de asistenţă 

socială la nivelul judeţului Buzău; 

c) Facilitarea accesului persoanelor îndreptățite potrivit legii la beneficii si servicii de asistență 

socială;  

d) Prevenirea /reducerea erorii, fraudei şi corupţiei în  administrarea beneficiilor  şi serviciilor 

de asistenţă socială .  

e) Creşterea eficienţei utilizării fondurilor destinate programelor de servicii sociale, conform 

legii. 
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f) Asigurarea respectării legislației incidente în domeniul serviciilor sociale si monitorizarea 

implementarii politicilor de incluziune sociala, prevenirea marginalizarii, reducerea saraciei 

si promovarea egalitatii de sanse.  

g) Cre terea eficienței i eficacității utilizării resurselor umane, materiale si financiare în 

vederea atingerii obiectivelor instituției. 

h) Cre terea eficienței si eficacității utilizării resurselor informatice şi asigurarea fiabilității 

sistemului informațional si comunicațional. 

i) Cre terea fiabilității sistemului de management financiar. 

j) Cre terea gradului de transparență a activității instituției față de terți. 

k) Asigurarea accesului la informații de interes public. 

l) Cre terea eficienței activității de gestionarea a documentelor la nivelul instituției. 

m) Implementarea direcțiilor de acțiune strategice în domeniul asistenței sociale. 

n) Consolidarea imaginii i rolului instituției în implementarea politicilor de asistență socială. 

o) Cooperarea cu alte instituții pentru realizarea obiectivelor agenției. 

În scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale unor situații 

care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori 

comunităților, în anul 2017 s-au acordat atât beneficii universale cât i adresate în mod specific unor 

categorii de persoane, sub formă de alocații, indemnizații i ajutoare: 

1. pentru familiile cu copii: 

 alocația de stat pentru copii, 

 indemnizația pentru cre terea copilului, 

 stimulentul acordat în cazul în care mama sau tatăl care ar avea dreptul la concediu de 

cre tere a copilului realizează venituri profesionale, 

  alocația pentru susținerea familiei, 

 alocația lunară de plasament. 

2. pentru persoanele i familiile cu venituri mici: 

 ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat, 

 ajutoare de urgență, ajutoare de înmormântare,  

 ajutoare pentru încălzirea locuinței. 

3. pentru persoanele cu dizabilități - o serie de beneficii destinate adulților i copiilor cu dizabilități. 

 

Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistență socială sunt stabilite în raport cu 

indicatorul social de referință, prin aplicarea unui indice social de inserție. Indicatorul social de 

referință (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de 
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asistență socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecției 

persoanelor în cadrul sistemului de asistență socială, cât i în vederea stimulării persoanelor 

beneficiare ale sistemului de asistență socială, pentru a se încadra în muncă.  

Situatia principalelor beneficii de asistenta sociala pentru perioada ianuarie 2017 - mai 2018 si 

numarul mediu lunar de beneficiari pentru care sunt platite sume cu titlul de beneficiu de asistenta 

sociala la nivelul judetului Buzau se prezinta astfel: 

 

Pentru perioada ianuarie 2017 - mai 2018 acordarea beneficiilor de asistență socială a fost 

influențată de apariția unor modificări legislative semnificative.  

Structura evoluției plăților aferente principalelor beneficii de asistență socială este detaliată 

mai jos: 

 

Alocația de stat pentru copii 

 

Alocaţia are caracter universal şi este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi 

tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, 

până la terminarea acestora. Pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului 

care este încadrat întrun 

Principalele beneficii acordate 

Ianuarie - decembrie 2017 Ianuarie - mai 2018 

Numar 

mediu 

beneficiari 

Sume medii 

platite (lei) 

Numar 

mediu 

beneficiari 

Sume medii 

platite (lei) 

Alocatia de stat pentru copii 75.696 7.527.529 75.381 7.467.679 

Drepturi financiare persoane cu 

handicap 
32.766 5.327.614 32.846 6.543.370 

Ajutor social 11.557 3.071.544 10.822 2.858.367 

Alocatie de sustinere a familiei 9.430 1.392.294 8.713 1.294.128 

Indemnizatie pentru cresterea 

copilului 
2.294 3.447.058 2.480 3.754.944 

Stimulent de insertie 1.309 854.083 1.538 1.007.435 

Alocatie de plasament 816 532.850 796 516.000 

Indemnizatii lunare de hrana HIV 105 51.570 109 52.638 

Numar beneficiari de servicii sociale 

subventionati 
68 16.938 91 22.503 

Indemnizație lunară acordată pe 
perioada concediului de acomodare în 
vederea adopției 

10 17.286 12 18.700 

Ajutoare de urgenta 3 10.864 4 18.800 
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grad de handicap, alocaţia de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil. Pentru copiii care nu au 

un handicap şi sunt în vârstă de peste 2 ani cuantumul alocaţiei de stat este de 42 lei/lună/copil, iar 

pentru copiii mai mari de 3 ani care au un handicap cuantumul este dublu (de 84 lei). 

In perioada supusa analizei (ianuarie 2017 - mai 2018) numarul beneficiarilor de alocație de 

stat pentru copii a scazut cu 2%, scaderea fiind determinata de reducerea numarului de copii 

beneficiari, ca urmare a iesirii din plata a  copiilor absolventi de liceu i/sau a celor care au implinit 

varsta de 18 ani si nu si-au continuat studiile (aceasta variatie se inregistreaza ciclic, anual)  dupa care 

a inregistrat o usoara crestere astfel: 

 

 

 

In consecinta, sumele platite cu titlu de alocație de stat pentru copii au urmat acelasi ciclu de 

evolutie.astfel: 

 

 

Se observă o cre tere semnificativa a sumelor plătite începând cu luna noiembrie 2017, situația 

datorată reglării sumelor plătite ca urmare a începerii anului scolar 2017 - 2018.   
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Ajutor social 

 

Venitul minim garantat este unul din cele mai importante programe de promovare a incluziunii 

sociale i de combatere a sărăciei. Actul normativ care reglementează acest program este Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările i modificările ulterioare. Potrivit acestei 

legi, venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar, care se calculează ca 

diferență între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege i venitul net lunar al familiei sau al 

persoanei singure. Legea nr. 416/2001 a fost modificată în perioada supusa raportarii. Majorarea 

nivelului venitului minim garantat a determinat cre terea constanta atat a numarului de  numărului de 

beneficiari cât i a sumelor plătite. Numărul mediu lunar de familii beneficiare a scăzut de la 11.557 în 

anul 2017 la 10.822 in anul 2018 (ianuarie - mai), scăzând corespunzător sumele medii plătite. 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările i modificările ulterioare 

prevede i posibilitatea de acordare a unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor aflate în 

situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor i accidentelor, precum i pentru alte 

situații deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la excluziune socială. 

De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii i Justiției Sociale. au fost plătite  

ajutoare de urgență astfel:  

 în medie lunară de 3 ajutoare de urgență în anul 2017, pentru care a fost plătită suma 

medie de 10.864 lei; 

 în medie lunară de 4 ajutoare de urgență în anul 2018, pentru care a fost plătită suma 

medie de 18.800 lei. 

În ceea ce prive te numărul de titulari de ajutor social pentru perioada raportată se poate 

remarca faptul că acesta este în scădere constatntă i semnificativă.  
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Evoluția plăților pentru acest beneficiu  corespunde cu evoluția numărului beneficiarilor.       

 

 

 

Alocație pentru susținerea familiei 
 

Beneficiul a fost instituit de Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei i se 

adresează familiilor ce au în îngrijire copii i realizează venituri mai mici decât valoarea unui prag 

stabilit de lege. . 

În anul 2017, în medie, un număr de  9.430 familii/lună au primit lunar acest tip de alocație, iar 

suma medie lunară plătită a fost de 1.392.294 lei. În perioada ianuarie - mai 2018,  în medie, un număr 

de  8.713 familii/lună au primit lunar acest tip de alocație, iar suma medie lunară plătită a fost de 

1.294.128 lei. i în cazul acestui beneficiu, s-a înregistrat o reducere a numărului mediu de beneficiar, 

i corepunzător a sumelor plătite,, cauzată de, pe de o parte reducerea natalității i pe de altă parte de 

cresterea absenteismului/abandonului scolar.  

Beneficiul se adreseaza familiilor ce au in ingrijire copii si realizeaza venituri mai mici decat 

valoarea pragului stabilit de lege. Cuantumurile acestui beneficiu variaza in functie de componenta 

familiei si veniturile acesteia. 

   



 

7 

 

 

 

Alocație de plasament 
 

Pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului se acordă o alocaţie lunară, în 

cuantum de 600 lei/lună/copil. Pentru copiii cu handicap cuantumul este de 900 lei  

Numărul mediu lunar de beneficiari ai acestei alocaţii a fost în anul 2017 de 816, iar în 

perioada ianuarie - mai 2018 de 796. 

La nivelul judetului Buzau pentru un procent de 1,13% din copii s-a luat masura de protectie 

de tip familial -  plasament la rude/alte persoane si se acorda o alocatie lunara cu titlu de beneficiu, 

astfel:  
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Indemnizație lunară pentru creșterea copilului 
 

La nivelul judetului Buzau, în anul 2017 beneficiul a fost plătit unui număr mediu lunar de 

2.294 persoane, iar în perioada ianuarie - mai 2018 unui număr mediu lunar de 2.480 persoane.  

Modificarile legislative in ceea ce priveste conditiile de acordare si a cuantumului calculat al 

indemnizatiei de crestere a copilului, eliminarea pragului superior al beneficiului si sustinerea familiei 

prin acordarea stimulentului de insertie in conditiile reluarii activitatii, au condus la o crestere atat a 

numarului de beneficiari (implicit o crestere a natalitatii la nivelul judetului) cat si a sumelor platite cu 

titlu de beneficiu astfel: 
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Se remarcă faptul că, ulterior implementarii modificarilor legislative,  plățile pentru acest 

beneficiu se mențin relativ la acela i nivel pe întreaga perioadă raportată. 

 

Stimulent de inserție 

 

La nivelul judetului Buzau, în anul 2017 beneficiul a fost plătit unui număr mediu lunar de 

1.309 persoane, iar în perioada ianuarie - mai 2018 unui număr mediu lunar de 1.538 persoane.  

In perioada supusa raportarii s-a constatat ca numarul beneficiarilor de stimulent de insertie a 

crescut semnificativ. In consecinta se poate observa ca acest tip de beneficiu vine in sprijinul 

familiilor active pe piata fortei de munca, conducand la cresterea nivelului  de trai:  
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Drepturi pentru persoane cu handicap 

La nivelul judetului Buzau, în anul 2017 beneficiul a fost plătit unui număr mediu lunar de 

32.766 persoane, iar în perioada ianuarie - mai 2018 unui număr mediu lunar de 32.846 persoane.  

Din analiza datelor rezulta ca evoluția numărului de beneficiari de drepturi acordate 

persoanelor cu handicap a înregistrat o usoara crestere in perioada supusa raportarii astfel: 

 

 

 

 

Cresterea inregistrata a sumelor platite pentru acest beneficiu se datoreaza in principal cresterii 

cuantumului beneficiilor, prevăzute de legislația în vigoare pentru persoanele cu handicap, 

înregistrându-se astfel o cre tere semnificativă a sumelor medii lunare plătite beneficiarilor, cu un 

procent de 19%. 
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Subvenții acordate asociațiilor/fundațiilor 

 

 În anul 2017 au fost acordate subvenții de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenții asociațiilor i fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează i 

administrează unități de asistență socială, în sumă medie lunară de 16.938 lei pentru 2 servicii sociale 

pentru un numar mediu lunar de 68 persoane vârstnice, iar pentru perioada ianuarie - mai 2018 în 

sumă medie lunară de 22.503 lei pentru 6 servicii sociale pentru un numar mediu lunar de 91 de 

persoane vârstnice 

Rezulta ca numarul beneficiarilor subventionati, respectiv a asociatiilor/fundatiilor care au 

primit subventii de la bugetul de stat in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998  a crescut in 

anul 2018 ca urmare a îndeplinirii solicitanților a criteriilor legale de acordare a subvenției: 

 

 

 

In acet context, cuantumul sumelor platite de agentie cu titlu de subventie de la bugetul de stat 

a inregistrat o cre tere, astfel: 
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Ajutoare pentru încălzirea locuinței 
 

Familiile i persoanele singure care au venituri mici pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea 

locuinței. Corespunzător sezoanelor reci 2016 - 2017, respectiv 2017 - 2018 beneficiul a fost acordat 

conform Ordonanței de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului 

rece, cu modificările i completările ulterioare, după cum urmează: 

 

Pentru sezonul rece 2016 - 2017  

 

Tip încălzire Nr. beneficiari Sume plătite 

Ajutoare incalzire cu energie termica 776 277.606 

Ajutoare incalzire cu gaze naturale 1.883 943.722 

Ajutoare incalzire cu energie electrica 40 24.448 

Ajutoare incalzire cu combustibili solizi 13.837 2.421.935 

TOTAL 16.536 3.667.711 

 

Pentru sezonul rece 2017 - 2018 

 

Tip încălzire Nr. beneficiari Sume plătite 

Ajutoare incalzire cu energie termica 509 205.414 

Ajutoare incalzire cu gaze naturale 1.071 573.842 

Ajutoare incalzire cu energie electrica 36 20.443 

Ajutoare incalzire cu combustibili solizi 10.545 1.729.453 

TOTAL 12.161 2529152 

 

 

În ceea ce prive te numărul total de titulari de beneficii de asistență socială i a sumelor plătite 

de către Agenția Județeană pentru Plăți i Inspecție Socială Buzău, în perioada ianuarie  2017 - mai 

2018, se poate aprecia faptul că acestea au rămas relativ constante, cu exceptia lunii decembrie 2017 

in care cresterea se datoreaza acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei unui numar de 16.536 

beneficiari si a platilor efectuate pentru acest tip de beneficiu astfel: 
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În ceea ce prive te structura beneficiilor de asistență acordate, facem precizarea că, luând ca 

reper luna mai 2018 (ultima lună de plată), putem concluziona că ponderea cea mai mare o dețin 

beneficiarii de alocație de stat pentru copii i persoanele cu handicap, ca beneficiare de drepturi 

financiare. 
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Precizăm faptul că în perioada supusa raportarii nu au fost înregistrate întârzieri sau cazuri în 

care nu au fost plătite drepturile cuvenite beneficiarilor. 

Se poate concluziona astfel, ca activitatea in domeniul asistentei sociale in perioada analizata a 

fost complexa si a avut in vedere oportunitatile si reursele necesare pentru participarea cetatenilor la 

viata economica si sociala precum si sustinerea persoanelor aflate in situatii de dificultate pana la 

depasirea acesteia si reintegrare sociala.  

 

 

 

 

Director Executiv, 

Ec. Mariana CRISTEA 

 

 

 

 

 

                                                                


