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RAPORT DE ACTIVITATE 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău este organizată în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 151/2012 de aprobare a 

statutului propriu de organizare şi funcţionare, ca serviciu public deconcentrat, în 

subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, având personalitate 

juridică și rolul de a aplica politicile şi strategiille din domeniul sistemului naţional de 

asistenţă socială elaborate de minister, precum si administrarea si gestionarea intr-un 

sistem unitar de plata a beneficiilor de asistenta sociala si a altor programe privind 

serviciile sociale sustinute de la bugetul de stat. 

În conformitate cu prevederile legale, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Buzău își desfășoară activitatea în 3 domenii principale: 

 Gestionarea plăților beneficiilor de asistență socială 

 Inspecție socială 

 Autorizare în domeniul formării profesionale 

Beneficiile de asistență socială reprezintă o formă de suplimentare sau de 

substituire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea 

asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării 

incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane ale căror 

drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.  Obiectivul principal al protecţiei 

sociale este de a-i ajuta pe cei în dificultate să se reintegreze în viaţa normală a 

societăţii, să îi ajute să-şi menţină forţa de muncă activă, să treacă mai uşor peste 

anumite riscuri la care sunt supuşi indivizii şi familiile lor (ex. boală, invaliditate, 

handicap, bătrâneţe, familii cu mulţi copii, deces, şomeri, elevi, studenţi, familii cu 
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venituri mici etc.). De asemenea, protecţia socială are în vedere nu numai condiţiile 

materiale de trai (ocuparea forţei de muncă, condiţiile de muncă, veniturile, 

consumurile, locuinţa, mediul ambiant, etc), ci şi condiţiile sociale precum: 

sănătatea, instruirea şi educaţia, cultura, condiţiile de odihnă şi recreere, mediul 

socio-politic, restructurarea ordinii sociale şi de drept. 

Pentru realizarea rolului definit de actele normative, de metodologii si 

regulamente interne  la nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială 

Buzau in anul 2022 au fost stabilite principalele obiective: 

• Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială 

și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de stat.  

• Diminuarea erorii și fraudei prin desfășurarea unei activități riguroase de 

control a aplicării măsurilor legale privind activitățile de stabilire și acordare a 

beneficiilor de asistență socială și de furnizare a serviciilor sociale.  

• Asigurarea derulării în bune condiții a activității instituției prin gestionarea 

eficientă a resurselor financiare, umane și informaționale. 

Pentru gestionarea și plata lunară a beneficiilor de asistență socială și a programelor 

de servicii sociale la nivel teritorial au fost desfasurate activitati precum:  

•Organizarea și asigurarea serviciilor de evidență, stabilire, modificare, suspendare, 

reluare, încetare a drepturilor, prin:  

- verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la 

beneficii de asistență socială,  
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- stabilirea dreptului la beneficiile de asistență socială (în vederea efectuării 

plății),modificarea cuantumului, încetarea, suspendarea, reluarea la plată a 

drepturilor la beneficiile de asistenta sociala,  

- organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu - buget 

asistență socială,  

- avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid dreptul la beneficii de 

asistență socială,  

- acordarea ajutoarelor de urgență/financiare,  

- acodarea de subvenții asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii sociale 

categoriilor defavorizate – Legea 34/1998,  

- monitorizarea asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii sociale serviciilor 

sociale și care beneficiază de subvenții.  

• Optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăți - beneficii 

sociale și programe de servicii sociale, prin:  

-  Elaborarea bugetului necesar pentru plata beneficiilor de asistență 

socială/programe de servicii sociale,  

- Execuția bugetului privind beneficiile de asistență socială.  

• Creșterea eficienței privind acordarea beneficiilor de asistență socială printr-o 

bună gestionare a sistemului informatic, prin:  

- Executarea verificărilor încrucișate cu baze de date externe în vederea 

identificării suspiciunilor de acordare în mod necuvenit a sumelor cu titlu de 

beneficii sociale.  
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•Exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, 

al modului de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor familiale 

acordate conform regulilor de coordonare, prin: 

- gestionarea eficientă a schimbului de date fizic/electronic cu instituțiile din 

alte State Membre și aplicarea unitară a prevederilor legale în vederea stabilirii 

dreptului la beneficii familiale, 

-  identificarea situațiilor în care s-au încasat beneficii familiale de același tip în 

două sau mai multe State Membre,  

- recuperarea sumelor acordate cu titlul de beneficii familiale de la instituțiile 

competente din alte state membre, ca urmare a efectuării unor plăți 

necuvenite (prin ANPIS). 

Ca urmare a actiunilor intreprinse AJPIS Buzau a reusit in cursul anului 2022:  

-Utilizarea eficientă a creditelor bugetare pentru plata beneficiilor de asistență 

socială  

- Acordarea beneficiilor de asistență socială în condiții de eligibilitate, conform 

cadrului normativ  

- Controlul financiar preventiv propriu conform normelor legale,  

- Beneficii de asistență socială acordate în condiții de legalitate  

- Creșterea nivelului de trai al persoanelor defavorizate  

- Fonduri publice utilizate conform destinației  

- Buget elaborat în conformitate cu principiile bugetare  
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- Plata drepturilor de beneficii de asistență socială  

-Respectarea termenului de răspuns  

-Situații statistice existente  

-Recuperarea sumelor acordate necuvenit 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzau (AJPIS) prin Serviciul 

beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, 

egalitate de șanse (BAS), a înregistrat lunar, la termenele stabilite prin lege, 

documentaţia beneficiarilor privind stabilirea drepturilor la: 

√ alocaţia de stat pentru copii,  

√ indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului acordată in baza OUG 111/2010  

√stimulentul de inserţie acordat in baza OUG 111/2010 

√ alocaţia pentru susţinerea familiei,  

√venitul minim garantat,  

√ alocaţia de plasament,  

√ indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA,  

√ indemnizatia TBC 

√ indemnizaţii acordate persoanelor care au în îngrijire copii cu dizabilitați conform 

art. 31-32 din OuG nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  
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√ indemnizații lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea 

adopției,  

√ indemnizaţii acordate persoanelor cu dizabilități conform  Legii nr. 448/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

√ ajutoare de încălzire cu energie termică, energie electrică, gaze naturale şi 

combustibili solizi și/sau petroliferi,  

√ subvenții acordate asociațiilor și fundațiilor conform Legii nr. 34/1998,  

√ indemnizații acordate conform OUG nr.132/2020 și OUG nr. 111/2021(Covid). 

Pe parcursul anului 2022, AJPIS Buzau a administrat şi gestionat beneficiile de 

asistenţă socială la nivelul județului, efectuând plăţi în valoare totală de 470.014.056 

lei  pentru un număr total de 146.450 beneficiari. 

Fundamentarea drepturilor la beneficiile de asistenţă socială s-a făcut pe baza 

informaţiilor introduse în aplicatia informatică SAFIR și DIAMANT, actualizată lunar din 

punct de vedere al prelucrării/modificării bazei de date. 

Acordarea/neacordarea dreptului la toate beneficiile sociale s-a stabilit prin 

decizie a directorului executiv al agenției, iar plata drepturilor s-a realizat in 

termenele prevazute de lege către beneficiari, in functie de optiunile lor, prin 

mandat postal sau in cont bancar. 
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Alocatia de stat pentru copii 

Alocatia de stat pentru copii se acorda fiecarui copil, cetatean roman sau 

strain rezident pe teritoriul Romaniei conform legii 61/1993, cuantumul acesteia fiind 

de: 

• 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0-2ani, respectiv pana la 18 ani, in 

cazul copilului cu handicap. 

• 243 lei pentru copilul care a depasit varsta de 2 ani, pana la 18 ani, precum si 

tinerilor care au implinit 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau 

profesional, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora. 

Anul acesta AJPIS Buzau a platit alocatia pentru un numar total de 69.730 

beneficiari/copii din care: 

Suma plătită în cursul anului 2022 pentru alocațiile de stat pentru copii a fost de 

221.860.343 lei.  

Indemnizatia pentru cresterea copilului 

Actul normativ care reglementează, în prezent, concediul și indemnizația 

pentru creșterea copiilor este Ordonanța de urgențăa Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor si prevede urmatoarele: 

- părinții care, în ultimii 2 ani, anteriori nașterii copilului au realizat timp de 12 luni 

venituri supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal beneficiază de concediu și 

indemnizație pentru creșterea copiilor, până împlinesc vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani 

în cazul copiilor cu dizabilități.  
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- cuantumul indemnizaței acordate este de 85% din media veniturilor nete lunare 

realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, nu mai 

puțin de 2,5 ISR (1.250 lei înainte de 1 martie 2022, respectiv de 1.314 lei începând 

cu 1 martie 2022), dar nu mai mult de 8.500 lei. 

In baza reglementarilor mentionate in cursul anului 2022 au beneficia de indemnizatia 

pentru cresterea copilului un numar de 2.462 persoane. Suma cheltuita pentru 

acordarea acestui beneficiu a fost de 55.343.072lei. 

Stimulentul de inserție 

În anul 2022, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, persoanele care, în perioada în care sunt 

îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri 

supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie. Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.26/2021, precizează că, începând cu luna aprilie 2021, stimulentul de 

inserție se acordă astfel:  

a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri înainte de 

împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu 

dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a 

vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;  

b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea 

de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.  

c) Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri 

supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantumul de 650 lei 
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după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu 

dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul 

copilului cu dizabilităţi. 

 Pe parcursul anului 2022 au beneficiat de stimulent de inserție in medie 1.494 de 

persoane lunar, pentru care suma cheltuită din bugetul MMSS a fost de 13.551.475lei. 

Sprijin pentru creșterea copilului acordat persoanelor cu dizabilități 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația 

lunară pentru creșterea copiilor, modificată de Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.26/2021, a prevăzut de asemenea acordarea unor forme de sprijin pentru 

persoanele cu handicap care au în îngrijire copii cu vârsta mai mică de 7 ani sau 

pentru creșterea și îngrijirea copiilor cu handicap, și anume: 

 Indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap cu vârsta 

cuprinsă între 3-7 ani – 1.250 lei/lună; respectiv 1.314 lei/lună începând cu 1 martie 

2022,  

 Indemnizație compensatorie pentru persoanele care au în întreținere un copil cu 

dizabilitate (grav sau accentuat) până la vârsta de 18 ani și optează pentru program 

redus de lucru la 4 ore, conf. art.32 alin (1) lit.a) din OUG nr.111/2010 - 625 lei/lună; 

respectiv 657 lei/lună începănd cu 1 martie 2022. 

 Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează 

alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu 

handicap, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 0 și 3 ani - 563 lei/lună, respectiv 

591 lei/lună, începănd cu 1 martie 2022,  
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 Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează 

alte venituri în afara beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu 

handicap, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani - 438 lei/lună, respectiv 

460 lei/lună începănd cu 1 martie 2022, 

 Sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevazute de lege 

pentru acordarea concediului pentru creștere copil, până la împlinirea de către 

copilul cu handicap a vârstei de 3 ani - 438 lei/lună, respectiv 460 lei/lună începănd 

cu 1 martie 2022,  

 Sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege 

pentru acordarea concediului, pentru copilul cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3 și 

7 ani - 188 lei/lună, respectiv 197 lei/lună începănd cu 1 martie 2022, 

Sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește 

condițiile prevăzute de lege, pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului 

și care are în întreținere un copil până la 2 ani - 563 lei/lună, respectiv 591 lei/lună 

începănd cu 1 martie 2022,  

 Sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește 

condițiile prevăzute de lege, pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului 

și care are în întreținere un copil cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani - 188 lei/lună, 

respectiv 197 lei/lună începand cu 1 martie 2022,  

În cursul anului 2022 aceste beneficii de asistență socială s-au acordat 

pentru un număr mediu total de 115 beneficiari, suma plătită fiind de 1.131.679 

lei.  
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Indemnizația de acomodare în vederea adopţiei și indemnizația lunară de sprijin 

În conformitate cu Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, ”adoptatorul 

sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri 

supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate 

acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, poate 

beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi 

perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie 

lunară, raportată la indicatorul social de referinţă”, în cuantum de 1.700 lei. Astfel, 

adoptatorii, în perioada concediului de acomodare beneficiază de o indemnizație în 

cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 

ani anteriori, dar nu mai mică de 1700 lei și nici mai mare de 8500 lei. 

Actul normativ a prevăzut, de asemenea, că adoptatorul sau familia adoptatoare 

beneficiază de o indemnizație lunară de sprijin, raportată la indicatorul social de 

referință, în cuantum de 600 lei, pentru fiecare copil care, la data rămânerii 

definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției, se află în una dintre 

următoarele situații, prevăzute de alin. (1) al Legii nr.268/2020 

a) are vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani; 

 b) este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu; 

 c) face parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună.  
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Cuantumul acestei indemnizațiii de sprijin se majorează cu 50% pentru cazul în care 

la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției copilul 

se află în una dintre următoarele situații, prevăzute de alin. (2) al Legii nr.268/2020: 

a) are împlinită vârsta de 7 ani;  

b) este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;  

c) face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună.  

În situația în care copilul adoptat întrunește două dintre condițiile de mai sus 

cuantumul indemnizației de sprijin se majorează cu 75%. În situația în care copilul 

adoptat întrunește cumulativ toate condițiile prevăzute la alin. (1) sau pe cele 

prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizației de sprijin se majorează cu 100%.  

Începând cu data de 1 martie 2022, cuantumul acestei indemnizații a fost stabilit la 

630 lei. 

Acelasi act normativ reglementeaza decontarea unor cheltuieli pentru persoanele 

care doresc sa adopte un copil cu domiciliul in alt judet. Conform art. 100^4 si 100^5 

din Lg. 273/2004 republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

1) Pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau 

familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un 

copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se 

acordă suma de 200 de lei/zi/persoană. 

    (2) Perioada pentru care se acordă suma prevăzută la alin. (1) este de maximum 10 

zile din durata totală a procedurii de potrivire practică. Sumele efective se plătesc pe 

baza programului de vizite întocmit de către direcţia în a cărei rază teritorială se află 
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domiciliul copilului, în termen de maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive 

a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat 

potrivirea  practică. 

Plata drepturilor prevăzute la art. 100^4 se asigură din transferuri de la bugetul de 

stat către bugetele locale şi se realizează de către direcţia în a cărei rază teritorială 

are domiciliul adoptatorul/familia adoptatoare. Modalitatea de acordare se stabileşte 

prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti. 

 

Conform documentelor AJPIS Buzau a  platit in anul 2022 suma de 586.974 lei 

pentru 21 persoane beneficiare de indemnizatii de acomodare. De asemenea au 

beneficiat de indemnizatii de sprijin un numar total de 32 beneficiari pentru care s-au 

platit 308.074lei. 

Alocatia de plasament 

Pentru fiecare copil față de care s-a luat măsura plasamentului se acordă o 

alocație lunară. Cuantumul acestei alocații a fost de 600 lei/lună/copil până la 1 

martie 2022, iar după această dată de 631 lei. Pentru copiii cu handicap cuantumul a 

fost de 900 lei, respectiv de 946 lei. Numărul mediu lunar de beneficiari ai acestei 

alocații in anul 2022 a fost de 680 copii, iar suma cheltuita din bugetul de stat a fost 

de 6.554.158 lei.  

Ultimele modificari aduse Legii 272/2004 privind protectia si promovarea 

drepturilor copilului au adus in plus beneficii reale pentru copiii aflati in sistemul de 

protectie sociala. Concret, incepand cu data de 6.10.2022 prin Ordinul 1954/2022 a 

fost aprobata procedura de stabilire a alocatiei lunare de plasament. In premiera, 
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persoanele sau familiile care au in plasament copii vor primi pe langa alocatia lunara 

de plasament, o indemnizatie de sprijin in cuantum de 420 lei/ copil. De aceasta 

indemnizatie nu vor putea beneficia asistentii maternali si nici organismele private 

autorizate. 

Ordinul 1954/2022 introduce indemnizatia de sprijin pentru persoanele sau familia 

care are copii in plasament si aduce precizari referitoare la indemnizatia de care 

beneficiaza tinerii care au implinit 18 ani, aflati in grija statului, care parasesc 

sistemul de protectie si care fac dovada ca urmeaza o forma de invatamant sau au un 

loc de munca. Aceasta indemnizatie, in cuantum de 2500 lei vine in sprijinul tinerilor 

care ies din sistemul de protectie si poate fi incasata pana la varsta de 26 de ani, in 

baza unei cereri depusa la AJPIS, împreuna cu documentele justificative.  

Alocatia de sustinere a familiei 

 

Beneficiul se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația 

pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare și se adresează 

familiilor ce au în îngrijire copii și realizează venituri mai mici decât pragul stabilit de 

lege. 

La nivelul judetului Buzau situatia si evolutia platilor poate fi urmarita in tabelul de 

mai jos: 

 

 

Numar mediu lunar beneficiari ASF 

ianuarie-noiembrie 2022 

 Sume platite/ luna  

4.743 8.514.673 lei 
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Ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat  

Venitul minim garantat (VMG), este unul din cele mai importante programe de 

promovare a incluziunii sociale și de combatere a sărăciei. Actul normativ care 

reglementează acest program este Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu completările și 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 și venitul net lunar al familiei 

sau al persoanei singure.  

Nivelul venitului minim garantat 

Numarul persoanelor din 

familie 

Nivelul venitului minim 

garantat lei/luna/familie 

ianuarie-septembrie 2021 

Nivelul venitului minim 

garantat lei/luna/familie 

martie-septembrie 2022 

-persoana singura 142 lei 149 lei 

-2 persoane 255 lei 269 lei 

-3 persoane 357 lei 376 lei 

-4 persoane 442 lei 465 lei 

-5 persoane 527 lei 554 lei 
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 La nivelul judetului Buzau in anul 2022 in evidentele institutiei noastre 

figureaza in medie un numar de 33550 de beneficiari ai venitului minim garantat 

pentru care s-a platit lunar suma de 23.376.314 lei.  

 Plata asigurării obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de 

teren, inundațiilor de la inceputul anului si pana la aceasta data a însemnat 

cheltuirea din bugetul M.M.S.S. a sumei de 160.772 lei, corespunzătoare unui număr 

de 7.693 de beneficiari de venit minim garantat. 

 

Ajutoare pentru incalzirea locuintei 

 Familiile și persoanele singure care au venituri mici pot beneficia de ajutoare 

pentru încălzirea locuinței ca o măsura de sprijin în perioada sezonului rece.Perioada 

de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei este cuprinsă între data de 1 

noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.  

Ajutorul pentru incalzire se acorda astfel: 

- pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, declarat de solicitant, 

respectiv persoana singură sau în cazul familiei de un membru al familiei care are 

capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului;  

- numai pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu sau, după 

caz, de reședință;  

- cuantumul se stabilește prin aplicarea compensării procentuale, la o valoare de 

referință specifică fiecărui sistem de încălzire.  
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Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcție de venitul net lunar pe 

membru de familie sau al persoanei singure, astfel:  

  2.053 lei, în cazul persoanei singure,  

  1.386 lei /persoană în cazul familiei 

Masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece au fost acordate in perioada 

supusa analizei in baza a doua acte normative. În perioada ianuarie-septembrie 2021 

familiile sau persoanele cu venituri mici au beneficiat de ajutorul de incalzire 

conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de 

protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile 

ulterioare, iar incepând cu 1 noiembrie 2021 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 

226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie. Modificarile legislative au avut impact asupra sumelor platite, 

precum si asupra numarului de beneficiari eligibili. 

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, apare o noua masura de sprijin, 

suplimentul de incalzire. In afara ajutoarelor pentru încălzirea locuinței acordate 

pentru cele 4 sisteme de încălzire se acordă încă o formă de sprijin, supliment 

pentru energie, în vederea acoperirii unei părți din consumul energetic al 

gospodăriei, pe tot parcursul anului. Acesta este stabilit în cuantum fix, se acordă 

lunar, pe parcursul întregului an și se cumulează cu ajutorul pentru încălzirea 

locuinței (în perioada sezonului rece). 

Venitul mediu net lunar până la care se acorda suplimentul pentru energie este de 

1386 lei/persoană în cazul familiei și 2053 lei, în cazul persoanei singure: 
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Sursa de energie Suma fixa acordata lunar( lei) 

Energie electrică 30 lei 

Gaze naturale 10 lei 

Energie termică 10 lei 

Combustibili solizi și/sau petrolieri 20 lei 

EXCEPȚIE  

Singura sursă de energie utilizată este cea 

electrică 
70 lei 

  
Suplimentul pentru energie se acordă cumulate în funcție de necesitățile  energetice 

ale gospodăriei: pentru iluminat, pentru prepararea hranei, pentru apa caldă 

menajeră, unele gospodării putând cumuli și 3 astfel de suplimente diferite. 

In anul 2022 s-au inregistrat un numar de 44.036 beneficiari pentru ajutorul 

pentru incalzirea locuinței in sumă totală de 41.119.361 lei.  

 

 

Sistem de incalzire Numar beneficiari Sume platite 

Supliment incalzire cu energie 

termica 

289 18.528 lei 

Supliment incalzire gaze naturale 1470 128.734 lei 

Supliment incalzire cu energie 

electrica 

344 72.930 lei 

Supliment incalzire combustibili 

solizi 

28245 6.073.126 lei 
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Ajutoare de urgență 

 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și 

modificările ulterioare, prevede și posibilitatea de acordare a unor ajutoare de 

urgență pentru sprijinirea familiilor aflate în situații de necesitate datorate 

calamităților naturale, incendiilor și accidentelor, precum și pentru alte situații 

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

socială. De la bugetul de stat, prin AJPIS Buzau in perioada de referinta a anului 2022 

au fost plătite 42 ajutoare de urgență în valoare totala de 215.000 lei.  

 

Beneficii acordate persoanelor cu handicap 

Legea 448/2006 reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap 

acordate in scopul integrarii si incluziunii sociale a acestora. Art. 2, alin (1) din 

prezenta lege mentioneaza: Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora 

mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau 

asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, 

necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale. 

Persoanele cu handicap beneficiaza, in conditiile legii, de o serie de beneficii: 

- Pentru adulții cu handicap grav sau accentuat se acordă o indemnizație lunară, 

indiferent de venituri. 

-  Adulții cu handicap grav, accentuat sau mediu beneficiază de un buget 

personal complementar, indiferent de venituri.  

Beneficiul de asistenta Cuantum ianuarie 2021- Cuantum 1 martie 2022-



 

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 

 Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Buzău 

 

Adresa: Str. Unirii, bl. 11 D-E, Buzau, cod poștal 120190.;Tel: 0238/722027; Fax: 0238/724660; e-mail: ajpis.buzau@mmanpis.ro; 
Web:www.buzau.mmanpis.ro; Operator de date cu caracter personal nr. 18.319 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt 
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l 
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

sociala februarie 2022 septembrie 2022 

Indemnizații lunare / adult 

cu handicap 

  

accentuat 265 279 

grav 350 369 

Buget complementar / adult 

cu handicap 

  

mediu 60 63 

accentuat 110 116 

grav 150 158 

 

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea 

copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile 

legii, beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, 

supraveghere şi întreţinere 

Prestatie sociala/copil cu 

handicap 

  

mediu 60 63 

accentuat  175 184 

grav 350 368 
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În conformitate cu prevederile legale în luna ianuarie 2022 persoanele cu 

dizabilităţi au beneficiat în mod excepţional de o indemnizaţie compensatorie 

suplimentara. 

In perioada supusa analizei, platile beneficiilor pentru persoanele cu 

dizabilitati pot fi analizate in tabelul de mai jos. 

 

Perioada de referinta Numarmediubeneficiari/luna Sumeplatite/luna 

Ianuarie-septembrie 2022 32.377 87.995.270 lei 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și 

indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, modificată de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.26/2021, a prevăzut de asemenea acordarea unor forme de sprijin 

pentru persoanele cu handicap care au în îngrijire copii cu vârsta mai mică de 7 ani. 

-Indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap cu vârsta 

cuprinsă între 3-7 ani – 1.250 lei/lună; respectiv 1.314 lei/lună începând cu 1 martie 

2022.   

Indemnizație compensatorie pentru persoanele care au în întreținere un copil 

cu dizabilitate (grav sau accentuat) până la vârsta de 18 ani și optează pentru 

program redus de lucru la 4 ore, conf. art.32 alin (1) lit.a) din OUG nr.111/2010 - 625 

lei/lună; respectiv 657 lei/lună începănd cu 1 martie 2022 

Platile efectuate prestatiei acordate in baza art. 31,32 se regasesc structurate 

pe perioada supusa analizei in tabelul urmator 

Perioada de referinta Numar beneficiari Sume platite 

Ianuarie –noiembrie 2022 115 1,131,679 lei 
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Indemnizatia de hrana 

 Pentru persoanele cu HIV sau SIDA se acordă o indemnizație lunară de hrană, 

atât pe perioada cât sunt internați sau instituționalizați, cât și în ambulatoriu. 

Indemnizatia de hrana (HIV/SIDA) este o masură de protectie a persoanelor infectate 

cu HIV sau bolnave de SIDA. 

 Cuantumurile indemnizației de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA au fost în 

perioada 22 aprilie 2021-01,06,2022 in cuantum de 17,6 lei/zi pentru adulți și 16,5 

lei/zi pentru copii. Incepand cu data de 01.06.2022 prin Ordinul ministrului sanatatii 

nr. 1488/2022, cuantumul alocatiei zilnice de hrana este stabilit la 33 lei/zi.  

In acest an au beneficiat de această indemnizație un număr de 116 persoane in 

cuantum total de 1.008.968 lei 

 

 

Indemnizatia TBC 

Indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele cu tuberculoză, tratate în 

ambulatoriu a fost prevăzută de art.15 din Legea nr.302/2018 privind măsurile de 

control al tuberculozei. Astfel, persoanele adulte și copiii diagnosticați cu 

tuberculoză, beneficiază (numai pe perioada în care sunt tratați în ambulatoriu), de o 

indemnizație lunară de hrană, până la vindecare, abandonul tratamentului sau până la 

decesul pacientului. 

Indemnizatia lunara de hrana TBC prevazuta de legea nr. 302/2018 privind masurile 

de control ale tuberculozei se stabileste tot in functie de nivelul alocatiei de hrana 

din unitatile sanitare publice.  
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Perioada de referinta Numar mediu 

beneficiari/luna 

Sume platite/luna 

Ianuarie-noiembrie 2022 87 736.584 lei 

 

Anul 2022 a fost unul orientat catre nevoile copiilor. Prin HG 1389/2022 au fost 

aprobate normele metodologice de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică 

şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru 

copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii". Copiii din 

România pot beneficia, în premieră, de consiliere psihologică și psihoterapie în mod 

gratuit. Peste 70.000 de ore de terapii - intervenție psihologică și psihoterapeutică 

sunt disponibile copiilor din România prin intermediul Programului Național"Din grijă 

pentru copii". Programul este o inițiativă a Guvernului ca răspuns la riscurile de 

siguranță a copiilor și la provocările psiho-emoționale generate de pandemie. 

Decontarea serviciilor de consiliere psihologica revine agentiilor judetene pentru plati 

si inspectie sociala. Astfel, psihologii prevazuti de OUG 105/2021 vor depune la sediul 

AJPIS-ului pe raza caruia isi au domiciliul fiscal pana in data de 5 a lunii documentele 

pentru decontarea serviciilor prestare in luna anterioara, iar plata va fi efectuata in 

termen de 30 de zile de la data cererii. 

Indemnizația DL 118/1990 

Titularii sau urmasii prizonierilor de razboi sau ai detinutilor politici primesc 

bani de la bugetul de stat in baza prevederilor D-L118/1990. Cererile se depun la 

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala pe raza careia domiciliaza 

solicitantul, iar deciziile sunt aprobate/respinse in cadrul Comisiei pentru aplicarea D-

L 118/1990, numita prin decizia directorului executiv al AJPIS Buzau. Comisia este 



 

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 

 Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Buzău 

 

Adresa: Str. Unirii, bl. 11 D-E, Buzau, cod poștal 120190.;Tel: 0238/722027; Fax: 0238/724660; e-mail: ajpis.buzau@mmanpis.ro; 
Web:www.buzau.mmanpis.ro; Operator de date cu caracter personal nr. 18.319 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt 
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l 
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

alcatuita din directorul executiv al institutiei, care are functia de presedinte si alti 4 

membrii, din care 3 sunt din cadrul AJPIS si un reprezentant al Casei Judetene de 

Pensii.  

Stabilirea drepturilor prevazute de Dl 1198/1990 se face de catre Comisia din 

cadrul AJPIS Buzau, iar platile sunt efectuate de Casa Judeteana de Pensii Buzau. 

Fiecare categorie de titular sau urmasi beneficiaza de o indemnizatie in 

cuantum de 700 lei sau 350 lei, functie de reglementarile legislative, iar urmasii 

celorcare au murit in detentie/prizonieratprimesc o sumafixa de 500 lei.  

In anul 2022 au fostinregistrate 850 cereri. La momentul 

actualavemsolutionateunnumar de 820 cereri din care au fostadmise 755 si response 

65. 

În anul 2022, M.M.S.S., prin AJPIS Buzau, a efectuat plăți pentru toate 

beneficiile de asistență socială menționate mai sus, în valoare totala de 445.558.371 

lei. Cea mai mare parte a resurselor gestionate de M.M.S.S. pentru aceste beneficii de 

asistență socială a fost direcționată în anul 2022 catre Alocația de stat pentru copii in 

valoare de 221.860.343 lei, alocație de care au beneficiat 69.730 copii. 

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin Agentiile Judetene pentru Plati 

si Inspectie Sociala, a acordat o serie de masuri de protectie sociala si in contextul 

situatiei epidemiologice generate de raspandirea coronavirusului SARS-COV-2. 

Perioada de acordare a masurilor de sprijin a debutat cu decretarea starii de urgenta 

si a continuat cu prelungirea starii de alerta, urmand a se incheia la 31.12.2022. 
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Prin O.U.G. nr.132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 

angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de 

muncă, aprobată prin Legea nr.278/2020, s-au reglementat următoarele:  

- Sprijinirea, prin acordarea unei indemnizații lunare de 2.253 lei, a altor categorii de 

persoane care realizează venituri în regim independent, respectiv profesioniști, astfel 

cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, a căror activitate este redusă ca urmare a 

instituirii stării de urgență/alertă. Plata s-a  efectuat prin agentiile judetene pentru 

plati si inspectie sociala.  

- Sprijinirea lucrătorilor zilieri prin decontarea, prin intermediul beneficiarului de 

lucrări, de la bugetul de stat a 35% din remunerația zilnică a acestora. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de 

protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul 

interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia 

epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative a prevăzut că: 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (19 

ianuarie 2022) şi până la 31 martie 2022, în situaţia întreruperii activităţii ori a 

limitării capacităţii de funcţionare pentru sectorul/domeniul de activitate ca urmare 

a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de 

hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României ori 

suspendării activităţii în baza deciziei direcţiei de sănătate publică ori a hotărârilor 
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consiliului judeţean pentru situaţii de urgenţă, beneficiază de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, de o indemnizaţie lunară de 75% din 

câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 318/2021 următoarele categorii de 

persoane:  

a) profesionişti prevăzuţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare;  

b) persoanele fizice care obţin venituri din drepturile de autor şi drepturile conexe, 

astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia 

ca acestea să nu realizeze în această perioadă venituri din alte surse ori activităţi;  

c) persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 

1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările 

ulterioare. 

In acest context functionarii AJPIS Buzau au avut o sarcina in plus.  Au preluat 

cererile, au verificat eligibilitatea si au facut plata acestor sume compensatorii in 

contextul pandemiei de coronavirus. 

In perioada ianuarie – decembrie 2022 AJPIS Buzau a facut plati in valoare totala de 

470.014.056  lei, pentru un numar mediu de beneficiari de 146.450. 

Inspecție socială 

În perioada ianuarie 2022 - octombrie 2022, activitatea de inspecție socială s-a 

organizat și derulat astfel încât să îndeplinească: 
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A. Misiunile de inspecție prevăzute în planul anual de control; 

B. Informarea și consilierea persoanelor fizice și juridice în domeniul de 

competență; 

C. Monitorizarea modului de cheltuire a subvenției lunare de la bugetul de stat 

prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale acordate asociațiilor și 

fundațiilor; 

D. Alte activități. 

 

Modul de derulare și rezultatele activității de inspecție sociale sunt detaliate astfel: 

A. Misiunile de inspecție din planul anual de control 

Acestea au fost stabilite în “Planul anual de control al inspecției sociale aferent 

anului 2022”, aprobat de către Ministrul Muncii și Solidarității Sociale și derulate în 

baza deciziilor directorului Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială care 

aprobau inclusiv cadrele metodologice aferente. 

Campaniile derulate au fost următoarele: 

I. Activități cu caracter permanent 

I.1. Domeniul - Evaluarea și monitorizarea calității în domeniul serviciilor 

sociale  

I.1.1. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către 

serviciile sociale destinate protecției copilului și/sau familiei 

În perioada de referință au fost derulate misiuni de evaluare în vederea licențierii 

pentru următoarele servicii sociale: 



 

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 

 Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Buzău 

 

Adresa: Str. Unirii, bl. 11 D-E, Buzau, cod poștal 120190.;Tel: 0238/722027; Fax: 0238/724660; e-mail: ajpis.buzau@mmanpis.ro; 
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confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l 
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

Nr. 

crt. 
Furnizor Serviciu social 

1 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Apartament ”Albatros” - Serviciul 

rezidențial Apartamente Buzău 

2 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Apartament ”Surâs de soare” - 

Serviciul rezidențial Apartamente 

Buzău 

3 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Apartament ”Voinicii” - Serviciul 

rezidențial Apartamente Buzău 

4 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Apartament ”Zâmbetul Copilăriei” - 

Serviciul rezidențial Apartamente 

Buzău 

5 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Centrul de zi pentru copii cu tulburări 

din spectrul autist - Complex de 

servicii pentru copilul cu handicap 

sever nr. 8 Buzău 

6 
Primăria Comunei Podgoria - 

Compartiment Asistență Socială 

Centrul de zi pentru copii din cadrul 

Centrului Multifuncțional Podgoria 

7 
Primăria Comunei Beceni - 

Compartiment de Asistentă Socială 

Centrul de consiliere și sprijin pentru 

părinți și copii - Centrul Multifuncțional 

"Centrul de Sprijin Comunitar Beceni" 

8 
Asociația Grupul de Acțiune Locală - 

Crivățul de Sud - Est Buzău 

Centru de zi pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viață independentă 

9 
Asociația Grupul de Acțiune Locală - 

Crivățul de Sud - Est Buzău 

Centru de  zi  pentru copii aflați în 

situație de risc de separare de părinți 



 

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 

 Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Buzău 
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10 

Primăria comunei Balta Albă - 

Compartiment Asistență Socială și 

Autoritate Tutelară 

Centrul de zi și asistență pentru copii 

cu program after school 

 

Pentru toate serviciile mai sus menționat s-a propus acordarea licenței de 

funcționare.  

În perioada de referință au fost derulate misiuni de monitorizare anuală a modului de 

îndeplinire a standardelor minime de calitate pentru următoarele servicii sociale: 

Nr. 

crt. 
Furnizor de servicii sociale Serviciu social 

1 

Primăria Comunei Cislău - Compartiment 

Asistență Socială, Registratură și Relații 

cu Publicul 

Centrul de zi ”Doamna Neaga” 

2 

Primăria Comunei Pârscov - 

Compartimentul de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Centrul de zi Pârscov 

3 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități 

"Dumbrava minunată" Buzău 

4 
Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Buzău 
Centrul de zi „Phoenix” 

5 
Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Buzău 

Centrul pentru recuperare, reabilitare 

și educație specială Buzău 

6 Asociația Ortodoxă Filantropia Berca 
Centrul Rezidențial pentru Copii Sfânta 

Maria Sătuc 



 

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 

 Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Buzău 
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7 
Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Râmnicu Sărat 
Centrul de zi ” Piticii ”  

 

Pentru 1 serviciu social, s-au dispus 2 măsuri de remediere a deficiențelor constatate. 

Până la data elaborării prezentului raport, măsurile au fost îndeplinite. 

Pentru toate serviciile menționate anterior, inspectorii sociali au propus menținerea 

licenței de funcționare.  

În perioada de referință au fost derulate misiuni de monitorizare în vederea acordării 

unei noi licențe de funcționare pentru următoarele servicii sociale: 

 

Nr. 

crt. 
Furnizor de servicii sociale Serviciu social 

1 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Serviciul de tip rezidențial din cadrul 

Complexului de servicii pentru copilul 

cu handicap sever nr. 8 Buzău 

2 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Serviciul pentru îngrijiri de tip familial 

pentru copil - Rețea  asistenți maternali 

profesioniști 

3 Asociația de Ajutor AMURTEL România Centrul de zi ”Izvorul Speranței” 

4 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Serviciul module rezidențiale de tip 

familial - Modul "Adolescenții" 



 

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 

 Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Buzău 
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5 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Serviciul module rezidențiale de tip 

familial - Modul "Casa Speranței" 

6 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Serviciul module rezidențiale de tip 

familial - Modul "Colt Alb" 

7 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Serviciul module rezidențiale de tip 

familial - Modul "Frații" 

8 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Serviciul module rezidențiale de tip 

familial - Modul "Liceenii" 

9 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Serviciul module rezidențiale de tip 

familial - Modul "Raza de Soare" 

10 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Serviciul module rezidențiale de tip 

familial - Modul "Temerarii" 

11 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Serviciul module rezidențiale de tip 

familial - Modul "Violeta" 

12 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Centrul Rezidențial Azur din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare 

Râmnicu Sărat 

13 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Centrul Rezidențial Campionii din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare 

Râmnicu Sărat 

14 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  
Centrul Rezidențial Învingătorii din 

cadrul Complexului de Servicii 



 

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 

 Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Buzău 
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Comunitare Râmnicu Sărat 

15 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Centrul Rezidențial Magnolia din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare 

Râmnicu Sărat 

16 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Centrul Rezidențial Orhideea din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare 

Râmnicu Sărat 

17 Asociația de Ajutor AMURTEL România Centrul rezidențial “Familia Amurtel”  

18 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  

Centrul de recuperare prin consiliere și 

sprijin pentru părinți și copii din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare 

Râmnicu Sărat 

 

Pentru toate serviciile mai sus menționat s-a propus acordarea unei noi licenței de 

funcționare.  

I.1.2.  Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către 

serviciile sociale destinate protecției persoanelor vârstnice și adulte 

în dificultate 

În perioada de referință au fost derulate misiuni de evaluare în vederea licențierii 

pentru următoarele servicii sociale: 



 

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 

 Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Buzău 

 

Adresa: Str. Unirii, bl. 11 D-E, Buzau, cod poștal 120190.;Tel: 0238/722027; Fax: 0238/724660; e-mail: ajpis.buzau@mmanpis.ro; 
Web:www.buzau.mmanpis.ro; Operator de date cu caracter personal nr. 18.319 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt 
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l 
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Nr. 

crt. 
Furnizor de servicii sociale Serviciu social 

1 
Asociația Grupul de Acțiune Locală - 

Crivățul de Sud - Est Buzău 
Unități de îngrijiri la domiciliu  

2 Asociația Încredere-Speranță-Înțelegere   
Centrul pentru persoane vârstnice - 

Haleș, 254 A, Pavilionul II  

3 Asociația Încredere-Speranță-Înțelegere   
Centrul pentru persoane vârstnice - 

Haleș, 254 A, Pavilionul III  

4 
Asociația Grupul de Acțiune Locală - 

Crivățul de Sud - Est Buzău 
Centul de zi de consiliere și informare  

5 
Asociația Grupul de Acțiune Locală - 

Crivățul de Sud - Est Buzău 

Centru de zi de socializare și petrecere 

a timpului liber (tip club) 

Pentru toate serviciile mai sus menționat s-a propus acordarea licenței de 

funcționare.  

În perioada de referință au fost derulate misiuni de monitorizare anuală a modului de 

îndeplinire a standardelor minime de calitate pentru următoarele servicii sociale: 

Nr. 

crt. 
Furnizor de servicii sociale Serviciu social 

1 
Fundația Crucea Alb - Galbenă România-

Filiala Buzău 

Fundația Crucea Alb - Galbenă România-

Filiala Buzău 

2 Fundația Pentru Copii Sfântul Sava 
Centrul social pentru persoane cu nevoi 

speciale  
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3 Fundația Pentru Copii Sfântul Sava 
Așezământ pentru persoane vârstnice 

Câmpeni 

4 Fundația Pentru Copii Sfântul Sava Așezământ pentru bătrâni Năeni 

5 Fundația Pentru Copii Sfântul Sava 
Așezământ pentru persoane vârstnice 

Pietroasele 

6 Asociația Ortodoxă Filantropia Berca Căminul de bătrâni Filantropia Berca 

7 
Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Buzău 

Complex de servicii pentru persoane 

vârstnice Alexandru Marghiloman - 

Centru rezidențial 

8 
Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Buzău 

Complex de servicii pentru persoane 

vârstnice Alexandru Marghiloman - 

Serviciul de îngrijiri la domiciliu 

9 
Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Buzău 
Cantina de Ajutor Social Buzău 

10 
Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Buzău 

Centrul de urgență de zi și de noapte 

pentru persoane adulte fără adăpost 

11 Asociația Încredere Speranță Înțelegere  
Centru pentru persoane vârstnice Haleș 

- 254A , Pavilion I 

12 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău 

Centru de asistență medico - socială 

Pogoanele 

13 
Primăria Comunei Costești - 

Compartiment Asistență Socială 

Cămin pentru persoane vârstnice Sfinții 

Constantin și Elena 

14 
Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Râmnicu Sărat 
Cantina de Ajutor Social  



 

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 
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Pentru toate serviciile menționate anterior, inspectorii sociali au propus menținerea 

licenței de funcționare.  

I.1.3. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către 

serviciile sociale destinate protecției persoanelor adulte cu 

dizabilități 

În perioada de referință a fost derulată 1 misiune de monitorizare anuală a modului 

de îndeplinire a standardelor minime de calitate la serviciul social Centrul de Îngrijire 

și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, furnizat de către Asociația People 

for People. 

I.1.4. Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către 

serviciile sociale destinate protecției persoanelor victimelor 

violenței domestice 

În perioada de referință au fost derulate misiuni de monitorizare anuală a modului de 

îndeplinire a standardelor minime de calitate pentru următoarele servicii sociale: 

Nr. 

crt. 
Furnizor de servicii sociale Serviciu social 

1 Fundația Pentru Copii Sfântul Sava Centrul de urgență ”Violența în familie” 

2 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău 

Locuința protejată pentru victimele  

violenței domestice 
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3 
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău 

Centrul de recuperare pentru victimele 

violenței în familie 

 

I.2. Domeniul - Realizarea activităților de control inopinat pentru soluționarea 

petițiilor transmise de către cetățeni sau organizații legal constituite 

I.2.1. Verificarea aspectelor semnalate în petiții referitoare la 

respectarea drepturilor persoanelor vulnerabile la măsuri de 

asistență socială adecvate 

 servicii sociale 

 La nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău au fost 

depuse un număr de 4 petiții, toate având ca obiect dreptul persoanelor cu 

handicap grav la asistent personal/ indemnizație lunară pentru însoțitor. 

Pentru verificarea aspectelor semnalate au fost realizate inspecții la sediile 

unităților administrativ teritoriale comunele Brăești, Buda, Glodeanu Sărat și 

Glodeanu Siliștea, în urma cărora au fost dispuse un număr de 10 măsuri de 

remediere a deficiențelor constatate. Acestea au vizat: 

 achitarea de drepturi salariale restatante ale asistentului personal; 

 transmiterea către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău a contractelor individuale de muncă ale asistenților 

personali; 

 completarea dosarelor persoanelor cu handicap și/sau ale asistenților 

personali cu documentele prevăzute de legislația în vigoare; 

 monitorizarea activității asistenților personali; 
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 prevederea în bugetul local a sumelor necesare plății drepturilor 

financiare pentru persoanelor cu handicap. 

Toate măsurile au fost îndeplinite, cu excepția utimei dintre cele menționate, 

aceasta având ca termen februarie 2023. 

 beneficii de asistență socială 

La nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău au fost 

depuse un număr de 5 petiții, având ca obiect acordarea ajutorului social (3 

petiții) și ajutorul pentru încălzirea locuinței (2 petiții). Pentru verificarea 

aspectelor semnalate au fost realizate inspecții la sediile unităților 

administrativ teritoriale Grebănu (2 petiții), Cănești (1 petiție), respectiv 

Direcția de Asistență Socială Râmnicu Sărat (2 petiții), în urma cărora nu au 

fost constatate deficiențele semnalate. 

II. Campanii tematice de control 

II.1. Domeniul - Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 II.1.1. Verificarea respectării dispozițiilor referitoare la asigurarea 

accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, 

informațional și comunicațional, conform prevederilor Legi nr. 

448/2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare 

In cursul anului 2022 inspectorii sociali au controlat un numar de 3 muzee: 

▪Muzeul de Etnografie Vergu Manaila 

  ▪Muzeul Chihlimbarului Colti 
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  ▪Muzeul Octavian Mosescu Ramnicu Sarat 

In urma controlului au fost dispuse un numar de 18 masuri din care pana la 

data  prezentului raport au fost indeplinite 8 masuri. 

 

II.2. Domeniul - Servicii sociale  

 II.2.1. Verificarea modului de organizare și funcționare a serviciilor pentru 

copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum și la 

asistentul maternal, cod 8790 SF-C. 

Obiectivele campaniei au fost: 

 Obiectiv general: Creșterea calității serviciilor sociale de tip familial 

destinate copiilor din sistemul de protecție special definite conform 

prevederilor art. 12 din Legea nr. 272/2004 (republicată) privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare. 

 Obiectiv specific 1: Verificarea modului în care furnizorul de servicii sociale 

realizează recrutarea, evaluarea și instruirea persoanelor/ familiilor/ 

asistentului maternal profesionist, precum și atestarea și angajarea 

asistentului maternal profesionist. 

 Obiectiv specific 2: Monitorizarea modului în care este pusă în aplicare 

măsura plasamentului la persoană/ familie/ asistent maternal profesionist.  

În conformitate cu prevederile cadrului metodologic al campaniei, la nivelul județului 

Buzău, a fost supus controlului furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.  
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În vederea îndeplinirii obiectivului campaniei verificările s-au realizat la nivelul 

următoarelor structuri din cadrul furnizorului: 

1. Serviciul pentru îngrijiri de tip familial a copilului; 

2. Serviciul plasamente familiale. 

În derularea campaniei: 

 nu au fost constatate deficiențe, astfel să fie necesară dispunerea de măsuri de 

remediere; 

 nu au fost constatate cazuri/ situații pentru care să fie necesară aplicarea de 

sancțiuni contravenționale. nu au fost constatate cazuri/ situații pentru care să 

fie necesară sesizarea altor instituții.  

II.3. Domeniul - Beneficii de asistență socială 

 II.3.1. Verificarea respectării condițiilor legale de stabilire și acordare a 

dreptului la ajutor de încălzire, în condițiile Legii nr. 226/2021 

privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie 

 

Obiective campaniei au fost  

 Obiectiv general: Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență 

socială și îmbunătățirea activității privind modul de acordare a beneficiilor 

de asistență socială. 

 Obiectiv specific 1: Verificarea respectării prevederilor legale privind 

îndeplinirea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului pentru încălzirea 
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locuinței/suplimentului pentru energie - în perioada sezonului rece 

noiembrie 2021 - martie 2022. 

 Obiectiv specific 2: Identificarea cauzelor care au condus la neacordarea 

simultană a celor două drepturi prevăzute de Legea nr. 226/2021, respectiv: 

ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie.  

În conformitate cu prevederile Cadrului metodologic, entitățile supuse verificării au 

fost 56 de unități administrativ teritoriale cu cel mai mare număr de dosare aflate în 

plată în luna ianuarie 2022, după cum urmează: Amaru, Balta Albă, Beceni, Berca, 

Bisoca, Boldu, Brădeanu, Brăești, Breaza, Buda, Buzău, C.A. Rosetti, Calvini, Cătina, 

Chiojdu, Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Costești, Florica, Gălbinași, Gherăseni, 

Glodeanu Sărat, Gura Teghii, Largu, Luciu, Măgura, Mânzălești, Merei, Mihăilești, 

Movila Banului, Nehoiu, Padina, Pardoși, Pănătău, Pătârlagele, Pârscov, Podgoria, 

Pogoanele, Râmnicelu, Râmnicu Sărat, Robeasca, Rușețu, Săgeata, Săhăteni, 

Scorțoasa, Siriu, Scutelnici, Smeeni, Tisău, Topliceni, Țintești, Ulmeni, Vadu Pașii, 

Vernești, Viperești. Entitățile verificate reprezintă 64% din totalul de 87 de unități 

administrativ teritoriale din județul Buzău. 

În ceea ce privește măsurile dispuse de către inspectorii sociali se constată 

următoarele: 

 pentru deficiențele constatate în ceea ce privește conținutul dosarelor au fost 

dispuse un număr de 204 măsuri la un număr de 27 de unități administrativ 

teritoriale (48,21% din totalul entităților supuse verificării), ceea ce reprezintă 

o medie de 3,64 măsuri/entitate; 

 pentru deficiențele constatate în ceea ce activitatea derulată în gestionarea 

beneficiilor au fost dispuse un număr de 47 măsuri la un număr de 36 de unități 
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administrativ teritoriale (64,28% din totalul entităților supuse verificării), ceea 

ce reprezintă o medie de 0,83 măsuri/entitate; 

 pentru un număr de 9 primării (Amaru, Beceni,  Buda, Costești, Pănătău, 

Robeasca, Săhăteni, Scutelnici, Țintești) a fost dispusă măsura reevaluării de 

către entitatea controlată a tuturor dosarelor aflate în plată și luarea măsurilor 

legale; 

Până la data elaborării prezentului raport, măsurile dispuse au fost îndeplinite în 

totalitate. 

În cadrul derulării prezentei campanii tematici, inspectorii sociali au aplicat sancțiuni 

contravenționale, după cum urmează: 

 1 avertisment - aplicat persoanei cu atribuții de asistență social 

din cadrul Primăriei Pănătău pentru încălcarea prevederilor art. 

17 alin. (7) din Legea nr. 226/2001 privind stabilirea măsurilor de 

protecție pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 2 amenzi: 

o Primăriei Săhăteni pentru încălcarea prevederilor art. 14 alin. (5) din 

Legea nr. 226/2001 privind stabilirea măsurilor de protecție pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările 

ulterioare - în cuantum de 1000 lei; 

o persoanei cu atribuții de asistență socială din cadrul Primăriei Săhăteni 

pentru încălcarea prevederilor art. 14^1 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare - 

în cuantum de 500 lei. 
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Ambele amenzi au fost achitate în interiorul termenului de 15 zile, astfel că suma 

totală încasată este de 750 lei. 

 II.3.2. Verificarea respectării condițiilor legale de stabilire și acordare a 

indemnizației de creștere și îngrijire a copilului, respectiv a 

stimulentului de inserție prevăzute de Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară 

pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările 

ulterioare.  

La data elaborării prezentului raport, campania este în curs de derulare, termenul de 

finalizare fiind 23.12.2022. 

De menționat este faptul că, în afara campaniilor naționale din Planul anual de 

control, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău a organizat, prin 

Serviciul Inspecție Socială, campanii locale, după cum urmează: 

1. Verificare administrativă la nivelul serviciilor sociale de tip rezidențial 

destinate persoanelor adulte (persoane vârstnice, persoane adulte cu 

dizabilități, persoane adulte aflate în dificultate) din județul Buzău cu 

privire la stabilirea contribuției beneficiarilor  

Verificarea a avut ca obiective: 

a. Obiectivul principal: Verificarea modului de stabilire contribuției 

beneficiarilor admiși în serviciile sociale de tip rezidențial destinate 

persoanelor vârstnice; 
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b. Obiectivul secundar: crearea unei baze de date complexe cu beneficiarii 

serviciilor sociale de tip rezidențial destinate persoanelor vârstnice de la 

nivelul județului Buzău. 

Entitățile supuse verificării au fost furnizorii de servicii sociale de tip rezidențial 

destinate persoanelor vârstnice de pe raza județului Buzău, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Furnizor 

Tip 

furnizor 
Serviciu 

1 
ARES - Asociația Respect, 

Iubire, Atenție 
privat 

Căminul pentru persoane vârstnice 

Topliceni 

2 
Asociația Istrița - Așezământ 

Pentru Bătrâni 
privat Așezământ Pentru Bătrâni 

3 

 

 

Asociaţia Încredere, Speranţă, 

Înţelegere 

 

 

privat 

 

Centrul pentru persoane vârstnice - 

Haleş, nr. 254 A, pavilion 1 

Centru pentru persoane vârstnice - 

Haleş, nr. 254 A, pavilion II 

Centrul pentru persoane vârstnice 

Haleș, nr. 254 A, pavilion III 

4 
Asociaţia Ortodoxă Filantropia 

Berca 
privat Căminul de bătrâni Filantropia Berca 

5 Fundaţia Alexandru Ioan Cuza privat 
Centru de îngrijire pentru persoane 

vârstnice 

6 Fundaţia Pentru Copii Sfântul privat Așezământ pentru bătrâni Năeni 
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Sava Așezământ pentru persoane vârstnice 

Pietroasele 

Așezământul pentru persoane vârstnice 

Sfântul Sava Câmpeni 

Centrul social pentru persoane cu nevoi 

speciale 

7 

Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 

Buzău 

public 

Cămin pentru persoane vârstnice Alecu 

Bagdat Râmnicu Sărat 

Cămin pentru persoane vârstnice 

Smeeni 

Cămin pentru persoane vârstnice Vintilă 

Vodă 

Centrul de asistență medico - socială 

Pogoanele 

8 

Primăria Comunei Costești - 

Compartiment Asistenţă 

Socială 

public 
Cămin pentru persoane vârstnice Sfinții 

Constantin și Elena 

9 
Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Buzău 
public 

Complex de servicii pentru persoane 

vârstnice Alexandru Marghiloman - 

Centru rezidențial 

 

Au fost astfel supuse verificării un număr total de 17 servicii sociale de tip 

rezidențial destinate persoanelor vârstnice, din care un număr de 6 servicii sociale 
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fsunt organizate de 3 furnizori publici, iar un număr de 11 servicii sociale sunt 

organizate de 6 furnizori privați.  

În urma derulării activităților de verificare, s-a constatat că la nivelul serviciilor 

sociale de tip rezidențial adresate persoanelor adulte de la nivelul județului Buzău 

sunt respectate prevederile legale privind stabilirea contribuției datorate de către 

beneficiari. 

2. Verificare administrativă a modului de acordare a beneficiilor de 

asistență socială plătite de către Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Buzău pentru persoanele admise în serviciile de tip 

rezidențial de pe raza județului Buzău 

În urma suprapunerii bazei de date a beneficiarilor din serviciile sociale de tip 

rezidențial de la nivelul județului Buzău cu programul informatic de gestionare a 

plăților beneficiilor de asistență socială efectuate de către Agenția Județeană 

pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău, au reieșit următoarele riscuri: 

 riscul 1 - copii care nu beneficiază de alocație de stat; 

 riscul 2 - organizații neguvernamentale care au în plasament copii, dar nu 

încasează alocație de plasament; 

 riscul 3 - copii aflați în plasament în servicii de tip rezidențial care 

beneficiază de alocație pentru susținerea familiei; 

 riscul 4 - adulți admiși în servicii de tip rezidențial care beneficiază de 

ajutor social; 

 riscul 5 - adulți admiși în servicii de tip rezidențial publice care beneficiază 

de indemnizație lunară de handicap și/sau de însoțitor; 

În urma derulării campaniei au fost înregistrate următoarele rezultate principale: 
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 a fost realizată o bază de date cu beneficiarii din serviciile sociale de tip 

rezidențial de la nivelul județului Buzău; 

 au fost identificate 5 riscuri în acordarea beneficiilor de asistență socială; 

 au fost identificați 67 de copii care nu beneficiau de alocație de stat; 

 au fost identificate 5 cazuri pentru care nu se plătea indemnzația de 

plasament; 

 au fost identificați 7 beneficiari ai serviilor sociale de tip rezidențial pentru 

care plătea și ajutor social; 

 au fost identificați 7 beneficiari ai serviilor sociale publice de tip rezidențial 

pentru care plătea și indemnizația lunară de handicap și bugetul 

complementar; 

 au fost propuse 5 măsuri de verificare prin corespondență cu 5 entități 

(Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, Direcția 

de Asistență Socială a Municipiului Buzău, Unitatea Administrativ Teritorială 

Comuna Vernești, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Padina, 

Asociația Încredere Speranță Înțelegere) pentru clarificarea cazurilor în care 

s-a identificat riscul de se fi plătit sume necuvenite cu titlu de beneficii de 

asistență socială; 

 au fost identificați 2 beneficiari pentru care s-a confirmat riscul plății 

necuvenit a ajutorului social; 

 au fost elaborate 2 referate cu propunerea de suspendare a plății ajutorului 

social în cazul a 2 beneficiari și transmiterea acestora către Serviciul 

Beneficii de Asistență Socială; 

 a fost dispusă suspendarea plății ajutorului social pentru 1 beneficiar; 

 a fost dispusă încetarea plății ajutorului social pentru 1 beneficiar; 
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 au fost depuse documentațiile aferente și s-a aprobat acordarea alocației 

de stat pentru un număr de 16 copii. 

3. Verificarea administrativă a modului de acordare a beneficiilor de 

asistență socială 

Verificarea a avut ca obiectiv: ”Evaluarea, controlul și monitorizarea modului de 

aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul de acordare a 

beneficiilor de asistență socială: alocația de susținere a familiei, venit minim 

garantat, indemnizație creștere și îngrijire copil și stimulent de inserție”. 

În  cadrul controlului a fost realizată verificarea unor beneficiari transmiși de 

către Serviciul beneficii de asistență socială, după cum urmează: 

 un număr de 397 de beneficiari de  alocație de susținere a familiei; 

 un număr de 103 de beneficiari de ajutor social;  

 un număr de 25 de beneficiari indemnizație lunară de creștere a copilului; 

 un număr de 1389 de beneficiari de  stimulent de inserție 

În urma derulării activităților de verificare, au fost constatate următoarele: 

 un număr de 144 de titulari de alocație pentru susținerea familiei, nu au 

declarat veniturile realizate   de  membrii  familie contrar prevederilor art. 

23 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei 

coroborat cu art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei,  

cu modificările și completările ulterioare,; 

 un număr de 253 titulari de alocație pentru susținerea familiei au primit 

beneficiul cuvenit conform prevederilor legale; 
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 un număr de 56 de titulari de  ajutor social nu au declarat veniturile 

realizate   de  membrii  familie contrar prevederilor art. 14 alin. (1) din 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat coroborat cu art. 27 alin. 

(1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001prinind venitul minim garantat,  cu modificările și completările 

ulterioare,; 

 un număr de 47 titulari de  ajutor social au primit beneficiul cuvenit conform 

prevederilor legale; 

 un număr de 39 de titulari de stimulent de inserție,  contrar prevederilor 

art. 19 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind 

concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor cu modificările și 

completările ulterioare, nu au  realizat venituri;  

 un număr de 1350 titulari de stimulent de inserție au primit beneficiul 

cuvenit conform prevederilor legale. 

 

B. Informarea și consilierea persoanelor fizice și juridice în domeniul de 

competență 

 

Inspectorii sociali au derulat permanent activități de informare și consiliere atât a 

persoanelor fizice cât și a persoanelor juridice cu privire la aplicarea legislației în 

domeniul asistenței sociale, dar și cu privire la aplicarea prevederilor legale de 

gestionare a situației pandemice pe teritoriul României.  

Această activitate s-a desfășurat: 
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 în cadrul a 6 sesiuni organizate la sediul Agenției Județene pentru Plăți și 

Inspecție Socială Buzău; 

 în cadrul unor întâlniri individuale organizate atât la sediul Agenției Județene 

pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău, cât și la sediul entităților controlate;  

 prin convorbiri telefonice; 

 prin transmiterea de 42 de adrese, prin poșta electronică. 

Principalele tematici abordate au avut în vedere domenii precum:   

 noutăți legislative în domeniu; 

 criterii de acordare a beneficiilor de asistență socială; 

 documente necesare și termene pentru accesarea beneficiilor de asistență 

socială;  

 cuantumul beneficiilor de asistență socială; 

 standarde de minime de calitate, respectiv standardele de cost pentru 

serviciile sociale; 

 asistentul personal al persoanei cu handicap grav; 

 respectarea drepturilor beneficiarilor. 

C. Monitorizarea modului de cheltuire a subvenției lunare de la bugetul de stat 

prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale acordate asociațiilor și 

fundațiilor 

 participare în echipa de monitorizare a modului de cheltuire a subvenției lunare 

de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale 

acordate asociațiilor și fundațiilor din județul Buzău în anul 2022;  

 La nivelul județului Buzău, pentru anul 2022, au fost încheiate 5 convenții 

pentru acordarea serviciilor de asistență socială în baza Legii nr. 34/1998 
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privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 

socială. 

 Unitățile de asistență socială verificate/monitorizate lunar în vederea 

verificării subvențiilor acordate asociaților și fundațiilor în baza Legii nr. 

34/1998 sunt: 

- Fundația Pentru Copii Sfântul Sava -  Așezământul pentru bătrâni 

Câmpeni; 

- Fundația Pentru Copii Sfântul Sava -  Centrul social pentru persoane cu 

nevoi speciale; 

- Fundația Pentru Copii Sfântul Sava - Așezământul pentru persoane 

vârstnice Pietroasele; 

- Fundația Pentru Copii Sfântul Sava - Așezământul pentru persoane 

vârstnice Năeni;  

- Asociația Ortodoxa Filantropia Berca - Căminul de bătrâni Filantropia 

Berca; 

- Asociația de Ajutor AMURTEL România (cu sediul în municipiul 

București) - Centrul Rezidențial Familia Amorțeli (cu sediul în comuna 

Pănătău, județul Buzău). 

Au fost întocmite un număr de 6 Rapoarte anuale de monitorizare, aferente anului 

2022, pentru un număr de 5 din cele 6 unități de asistență socială subvenționate 

(pentru serviciul social cu sediu pe raza județului Buzău, aparținând unui furnizor de 

servicii sociale cu sediul în municipiul București, Agenția pentru Plăți și Inspecție 

Socială a Municipiului București  a întocmit raportul anual de monitorizare). 
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Nu au fost identificate probleme în ceea ce privește respectarea prevederilor 

convențiilor încheiate de furnizorii de servicii sociale de pe raza județului Buzău cu 

Ministerul Muncii si Solidarității Sociale monitorizați prin Agenția Județeană pentru 

Plăti și Inspecție Socială Buzău. 

Au fost întocmite un număr total de 60 rapoarte lunare de monitorizare pentru un 

număr total de 6 servicii sociale subvenționate (5 centre rezidențiale pentru persoane 

vârstnice și 1 centru rezidențial pentru copii cu un număr mediu total de 123 de 

beneficiari subvenționați).  

D. Alte activități 

În afara campaniilor de control tematice sau inopinate, inspectorii sociali au 

derulat în perioada ianuarie 2022 - noiembrie 2022 și alte activități, după cum 

urmează: 

 participare la activitatea de evaluare și selecție a fundațiilor/asociațiilor și 

cultelor religioase recunoscute în România, pentru acordarea subvenției de la 

bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale în anul 2023; 

 asigurarea secretariatului tehnic pentru Comisia județeană pentru incluziune 

socială, respectiv Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și 

bărbați; 

 participarea la activitatea Comisiei privind aplicarea Decretului-Lege nr. 

118/1990;  

 centralizarea situațiilor privind evidența tichetelor educaționale acordate de 

către unitățile administrativ teritoriale; 

 centralizarea situațiilor transmise de către unitățile administrativ teritoriale cu 

privire la minorii decedați, beneficiari de alocație de stat; 
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 asigurarea activității specifice Comisiei de monitorizare a sistemului de control 

intern managerial (SCIM); 

 asigurarea activității specifice elaborării și revizuiri a procedurilor de sistem și 

operaționale. 

 participarea la proiectul PRO-ABIL - Consolidarea capacității Agenției Națională 

pentru Plăți și Inspecție Socială de implementare prevederilor legislative din 

domeniul protecției sociale.  

Autorizare în domeniul formării profesionale 

Conform O.G. 129/2000 privind formarea profesională a adulților în cadrul 

AJPIS Buzău functionează o comisie formată din membri din partea sindicatelor, 

patronatelor, inspctoratului școlar, AJOFM, iar presedintele este din cadrul AJPIS 

Buzau.  

Atribuțiile acestei comisii sunt în principal de autorizare a furnizorilor de 

formare profesională ș irespectiv, desfașurarea programelor de formare profesională 

de către acești furnizori. 

În anul 2022 au fost autorizați un număr de  30, furnizori de formare 

profesională, iar numărul total de sesiuni de formare organizate de aceștia a fost de 

279. 

În cadrul sesiunilor de formare în aceast an au fost înscrise la cursuri un număr 

total de 4879 persoane, dintre care 2779 la programme de calificare și 2095 la 

programme de initiere, specializare și perfectionare. 

Director Executiv, 

 


