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1. MISIUNE 

Potrivit O.U.G. nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (A.N.P.I.S.), cu modificările şi completările 
ulterioare, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt are drept misiune: 
a) administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de 
asistenţă socială şi a altor programe privind servicii sociale susţinute de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidarității Sociale; 
b) realizarea de activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi 
controlul măsurilor de protecţie socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea 
sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, realizate 
de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi 
juridice; 
c) realizarea activităţilor de control şi investigare socială privind modul de îndeplinire 
a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de 
invaliditate sau de dependenţă. 

2. OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE ALE AJPIS Olt 

OBIECTIV GENERAL 1 – Administrarea si gestionarea într-un sistem unitar de plată 
a beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind serviciile sociale 
sustinute de la bugetul de stat 
Obiectiv Specific 1.1 - Asigurarea  echilibrului economico-financiar al 

persoanelor/familiilor/serviciilor sociale prin gestionarea şi plata beneficiilor de 
asistenţă socială /programelor de servicii sociale. 

In vederea indeplinirii acestui obiectiv, la nivel județean AJPIS Olt a intreprins 
urmatoarele acțiuni si activităti generale: 

➢ Organizarea și asigurarea serviciilor de evidență, stabilire, modificare, 
suspendare, reluare, încetare a beneficiilor de asistență socială și a programelor 
privind serviciile sociale. 

In anul 2021 situația dosarelor primite pentru acordarea drepturilor de asistentă 
socială se prezinta dupa cum urmeaza: 

 

Beneficiu social Dosare noi 

intrare 

Dosare 

solutionate 

Dosare cu 

decizie de 

respingere in 

SAFIR 

Dosare cu 

adresa de 

neacordare 

catre UAT-uri 

Modificari/ince

tari/suspendari

/reluari plata 

Alocatia de stat 4867 4828 24 15 9039 

Indemnizatie crestere 

copil/stimulent de 

insertie 

2607 2586 2 19 3866 

Venit minim garantat 941 880 2 59 3616 

Alocatie pentru 

sustinerea familiei 

787 707 2 78 2810 

Alocatie de plasament 132 132 0 0 507 

Indemnizatii lunare 

hrana (HIV) 

10 10 0 0 9 
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Concediu de 

acomodare 

12 12 0 0 10 

Indemnizatie sprijin 

pentru adoptie 

15 10 0 5 0 

Suma fixă perioada 

monitorizare adoptie 

2 0 0 0 0 

TOTAL 9.361 9155 30 176 19857 

 

Au fost emise 3.717 decizii privind drepturile persoanelor cu handicap: 
- 3605 decizii acordare drepturi 
- 40 decizii suspendare 3 mandate neachitate 
- 59 decizii incetare drept – transfer in alt judet 
- 13 decizii debit. 
Au fost prelucrate 371 cereri acordare drepturi restante persoane cu handicap. 
In cursul anului 2021 au fost eliberate 3.028 adeverinte ridicare drepturi restante 

pentru persoane cu handicap decedate. 
Pentru persoanele beneficiare a indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor 

diagnosticate cu tuberculoza tratate in ambulatoriu, au fost emise 552 decizii: 
- decizii acordare drepturi – 372 
- decizii incetare drept – 136 
- decizii debit – 44 
De asemenea au fost prelucrate 12.323 cereri privind majorarea cuantum alocatie 

de stat ca urmare a dobandirii/reinnoirii certificatului de handicap pentru copiii cu 
dizabilitati, schimbare modalitate plata, schimbare reprezentant legal, transfer in alt 
judet,  etc. 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt acordă, totodată, asistență 
telefonică tuturor persoanelor interesate de noutățile legislative, procedurile și 
documentele necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială.  

În acest sens, pe parcursul anului 2021, AJPIS Olt a înregistrat peste 30.500 de 
apeluri telefonice din partea persoanelor preocupate de acordarea beneficiilor de 
asistență socială și a indemnizațiilor pentru COVID 19. 

 

In anul 2021 a fost asigurata plata unui numar mediu de 149.953 beneficiari, 

astfel: 

Beneficiu social Numar mediu de beneficiari 

Alocatia stat copii 64.086 

Alocatia de plasament 654 

Alocatie pentru sustinerea familiei 4.011 

Indemnizatie crestere copil OUG 

nr.111/2010 

2.476 

Stimulent de insertie crestere copil 

OUG 111/2010 

1.251 

Indemnizatii si ajutoare OUG 

111/2010 – art 31,32 

193 
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Concediu de acomodare 14 

Venit minim garantat 5.165 

Ajutoare de urgenta 22 

Ajutor de incalzire cu lemne 16.735 

Ajutor incalzire energie electrica 85 

Ajutor incalzire gaze naturale 437 

Indemnizatii lunare de hrana 

HIV/SIDA 

299 

Cont JUNIOR 662 

Drepturi persoane cu handicap 51.509 

Indemnizatie intrerupere 

temporara activitate alti 

profesionisti ( PFA, II, IF etc), 

drepturi de autori si drepturi 

conexe, avocati conform OUG 

30/2020 

63 

Indemnizatie reducere activitate 

Alti profesionisti ( PFA, II, IF etc), 

avocati conform OUG 132/2020 

2.135 

Cooperatisti  - OUG 30/2020 1 

Cluburi sportive private  - OUG 

30/2020 

 

Transferuri catre beneficiari de 

lucrari pentru sume acordate 

persoanelor care desfasoara 

activitati necalificate cu caracter 

ocazional, afectate de intreruperea 

sau restrangerea activitatii 

conform  OUG nr.132/2020 

11 

Structuri sportive in subordinea  

administratiei locale conform OUG 

30/2020 

 

 

 Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv - buget asistenţă socială 
Au fost vizate de control financiar preventiv toate dosarele noi puse in plata, 

respectiv 9185 dosare, precum si toate deciziile de  
suspendare/modificare/incetare/reluare plata a drepturilor de beneficii sociale – 21.579 
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dosare. 
 Nu a existat refuz de viza. 

Aplicarea vizelor de legalitate pentru acodarea drepturilor. 

In anul 2021, compartimentul juridic si contencios a asigurat avizarea pentru 
legalitate a documentelor privind  un drept la beneficii de asistenta sociala. 

Acordarea ajutoarelor  de urgenţă 

-      Cereri solicitare ajutoare de urgenta - 27 
-      Propuneri transmise ANPIS – 22 

Au fost propuse spre aprobare ajutoare de urgenta pentru urmatoarele situatii: 
- Locuinte si bunuri distruse de incendii – 3 
- Stare grava de sanatate- 6 
- Risc de excluziune sociala – 10 
- costuri transport - 3 
In anul 2021 au fost platite 22 de ajutoare de urgenta in suma totala de 102.500 lei, 

din care 6 ajutoare de urgenta propuse in 2020 au fost aprobate  si platite in 2021, iar 16 
ajutoare de urgenta au fost propuse, aprobate si platite in anul 2021. 

 

➢ Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli 
pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale 

Verificarea fişierelor transmise de către compartimentul de IT 
Lunar la inchiderea lunii sunt extrase si verificate din programul informatic SAFIR, 

urmatoarele rapoarte: 
- raport corectii sume 
- raport acordari cazuri noi 
- raport reluare plata 
- raport restante sume dosare noi 
- raport repunere in plata (reordonantari 5005) 
- raport debite an curent/an precedent 
- raport polite PAID 
- raport sume zero 
- recapitulatie beneficii sociale 
- raport CNP eronat ASF/VMG 
- raport CNP fara adresa 
- raport introducere dosare noi cu intarziere 

In anul 2021 au fost verificate un numar de 794 rapoarte , nu au existat erori. 
➢ Întocmirea necesarului de fonduri bugetare se face in concordanta cu 

Recapitulatiile de Plata, lunare, extrase din Programul Informatic SAFIR, pentru fiecare 
beneficiu social, iar in vederea evitarii imobilizarilor de fonduri bugetare, in notele de 
fundamentare se opereaza disponibilul existent, la data transmiterii acestora.  

➢ Optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plati- beneficii 

sociale si a programelor de servicii sociale 

 Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli  pentru activitatea de beneficii 

sociale se face in concordanta cu legislatia in vigoare si cu politicile guvernamentale, 

tinandu-se seama de evolutia numarului de beneficiari, dar si de indicele preturilor de 

consum, la finele anului 2021 creditele solicitate in suma de  480.869.479 lei fiind egale cu 

creditele acordate. 

 Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea de beneficii sociale –

Platile se efectueaza conform bugetului aprobat, incarcat si validat in Sistemul National de 
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Raportare Forexebug, executia cheltuielilor bugetare efectuandu-se conform clasificatiei 

bugetare, in anul 2021 valoarea totala a platilor a fost de 480.811.239 lei, iar bugetul 

alocat a fost de 482.488.100 lei, ceea ce inseamna un grad de executie bugetara de 

99,65%. 

Gradul de utilizarea a creditelor este de 99,99%, analitic situatia platilor  fiind prezentata 

mai jos: 

Prestatii de asistenta sociala Numar

ul  

mediu 

de 

benefic

iari  

aferent 

Platilor 

Credite 

deschise 

cumulat 

ianuarie- 

decembrie 

2021 

Sume platite 

cumulat 

ianuarie-

decembrie 2021 

Grad de 

utilizare % 

Alocatia stat copii 64.086 186.674.797 186.670.516 100 

Alocatia de plasament 654 5.340.216 5.339.616 99,99 

Alocatie de sustinerea familiei 

Legea 277/2010 

4.011 7.353.031 7.352.356 99,99 

Indemnizatie crestere copil 

OUG 111/2010 

2.476 59.688.819 59.688.819 100 

Stimulent de insertie crestere 

copil OUG 111/2010 

1.251 10.618.151 10.615.643 99,98 

Indemnizatii si ajutoare OUG 

111 art 31,32 

193 1.615.033 1.615.033 100 

Indemnziatie lunara concediu 

in vederea adoptiei 

10 270.576 270.576 100 

Ajutoare sociale (vmg) 5.165 14.192.951 14.192.690 100 

Polite asigurare VMG 42 40.418 40.417 100 

Indemnizatii lunare hrana (HIV) 299 1.869.998 1.869.998 100 

Ajutoare de urgenta  22 102.500 102.500 100 

Ajutoare caldura (energie 

termica+gaze naturale+energie 

electrica) 

522 335.184 335.183 100 

Drepturi persoane cu handicap 

(ind+buget+insotit+HIV) 

51.509 153.130.028 153.103.516 99,98 

Ajutorul de incalzire cu lemne 16.735 10.489.785 10.467.061 99,78 

Cont JUNIOR 662 828.000 828.000 100 

Indemnizatie sprijin 

intrerupere temporara 

activitate alti profesionisti ( 

PFA, II, IF etc), drepturi de 

63 705.708 705.708 100 
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autori si drepturi conexe, 

avocati,  conform OUG 

30/2020 

Indemnizatie sprijin reducere 

activitate alti profesionisti ( 

PFA, II, IF etc), avocati 

conform OUG 132/2020 

2.135 24.501.848 24.501.848 100 

Indemnizatie sprijin reducere 

activitate alti profesionisti ( 

PFA, II, IF etc), avocati 

conform OUG 111/2021 

1 2.152 2.152 100 

Transferuri catre Structuri 

sportive private precum  si 

catre Cooperatii pentru 

indemnizatii aferente 

suspendarii temporare a 

activitatii conform OUG 

30/2020 

1 6.759 6.759 100 

Transferuri catre beneficiari 

de lucrari pentru sume 

acordate persoanelor care 

desfasoara activitati 

necalificate cu caracter 

ocazional, afectate de 

intreruperea sau restrangerea 

activitatii conform  OUG 

nr.132/2020 

 

11 17.984 17.984 100 

TOTAL 1 149.953 478.289.455 478.231.453 99,99 

 

 

Prestatii de 

asistenta sociala 

Credite deschise 

cumulat ianuarie- 

decembrie 2021 

Sume platite cumulat 

ianuarie-decembrie 

2021 

Grad de 

utilizare % 

Taxe postale alocatia 

stat copii 

970.898 970.898 100 

Taxe postale alocatia 

de plasament 

28.770 28.763 99,98 

Taxe postale alocatie 

de sustinerea 

familiei Legea 

277/2010 

80.818 80.815 100 

Taxe postale 

indemnizatie 

crestere copil OUG 

111/2010 

92.871 92.871 100 
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Taxe postale 

Stimulent de insertie 

crestere copil OUG 

111/2010 

23.480 23.479 100 

Taxe postale 

Indemnizatii si 

ajutoare OUG 111 art 

31,32 

5.556 5.555 99,98 

Taxe postale 

Indemnziatie lunara 

concediu in vederea 

adoptiei 

196 196 100 

Taxe postale 

Ajutoare sociale  

vmg 

155.608 155.608 100 

Taxe postale 

Indemnizatii lunare 

hrana (HIV) 

3.878 3.878 100 

Taxe postale 

drepturi persoane cu 

handicap 

1.209.700 1.209.480 99,98 

Taxe postale TBC 7.997 7.991 99,92 

Sustinerea si 

stimularea adoptiei  

248 248 100 

Taxe postale sprijin 

fix 

4 4 100 

TOTAL 2 2.580.024 2.579.786 99,99 

TOTAL GENERAL 480.869.479 480.811.239 99,99 

 

 Intocmirea situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale pentru activitatea 

de beneficii sociale – acestea au fost intocmite in concordanta cu reglementarile contabile 

in vigoare, fiind transmise la termenele stabilite de catre organul ierarhic superior, cu 

precizarea  ca in cursul anului 2021 situatiile financiare se incarca si in aplicatia de Control 

Angajamente Bugetare. 

➢ Creşterea eficienţei privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială printr-
o bună gestionare a sistemului informatic 

Executarea verificărilor încrucişate cu baze de date externe privind corectitudinea 
acordării drepturilor 

Incrucișarea datelor existente în programul informatic SAFIR cu date provenite de la 
alte instituții publice in anul 2021 a dus la verificarea a unui numar mediu lunar de 
135.248 de CNP-uri, tipurile de suspiciuni verificate pentru cele 29 beneficii fiind 
urmatoarele: 

- CNP-uri duble 
- CNP-uri eronate 
- persoane decedate (atat titular cat si beneficiar) 
- venituri realizate si nedeclarate 
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- lipsa angajat activ in cazul stimulentului de insertie 
 

➢ Exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor 
Europene, al modului de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor familiale 
acordate conform regulilor de coordonare 

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Olt are responsabilitatea 
coordonarii procesului de completare a formularelor europene in conformitae cu 
prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr.883/2004 privind aplicarea regimurilor de 
Securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenți si membrilor familiilor 
care se deplaseaza in interiorul Comunitatii si ale Regulamentului (CEE) nr.987/2009 care 
stabileste modalitatea de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.883/2004. 

La nivelul judetului Olt, in anul 2021 au fost completate un numar de 888 formulare 
europene ( E411, E401, E402, E405, E001, F001, F002). Solutionarea acestora s-a facut prin 
primirea de la statele membre U.E. sau a cererilor de prestatii familiale ale persoanelor 
prin care se solicita informatii cu privire la plata drepturilor de prestatii familiale sau de 
acordare a prestatiilor in Romania, in baza programului informatic Safir si in functie de 
datele primite de la institutiile competente prin care s-au cerut informatii daca persoanele 
indicate in formulare desfasoara activitati lucrative, atat in format letric cat si in format 
electronic, prin intermediul aplicatiei electronice RINA. 

Initierea de formulare in tarile membre U.E. in vederea verificarii acordarii 
prestatiilor familiale in aceste tari pentru solicitantii care au avut statut de lucratori 
migranti si s-au intors in tara. 

Gestionarea formularelor europene s-a concretizat in: 

• formulare E411 completate in partea A si trimise statelelor membre U.E. – 81 

• formulare F001 completate in partea A si trimise statelelor membre U.E - 217 

• formulare E411 completate in partea B: 508 

• formulare F002 completate in partea B: 82 

• numar cazuri deschidere de drepturi pe baza documentelor primite: 715 

• numar cazuri suspendare drepturi:126 
In baza informatiilor primite din statele europene, a fost constatate si emis un numar 

de 96 de debite internationale, in suma de  189.914 lei. Pana la 31.12.2021 a fost 
recuperata suma de 109.161 lei (44.950 lei debite recuperate prin plata voluntara, 64.211 
lei debite confirmate de ANAF). 

 

Obiectiv specific 1.2 Monitorizarea modului de recuperare a sumelor pentru 

plata beneficiiilor de asistenta sociala si a programelor de servicii sociale in vederea 

combaterii erorii, fraudei si coruptiei: 

Periodic se efectueaza verificari cu privire la modul de acordare a sumelor pentru 
beneficiile de asistenţă socială. 

a) Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți necuvenite solicitanților. 
În anul 2021 a fost identificat un număr de 823 de beneficiari care au încasat 

necuvenit drepturi de asistență sociala din totalul de  149.953 de beneficiari de beneficii 
sociale. 

b) Stabilirea prejudiciului datorat efectuării plăților necuvenite. 
Valoarea debitelor constituite prin decizii a fost în sumă de 1.267.618 lei raportat 

la valoarea totală a plăților efectuate care a fost în sumă de 478.231.453 lei, în acest fel 
bugetul a fost prejudiciat cu 0,27%. 

c) Recuperarea debitelor încasate necuvenit. 
Valoarea debitelor recuperate a fost în sumă de 1.087.105 lei ( 435.636 lei debite 

recuperate prin plata voluntara+ 631.684 lei debite transmise si confirmate de ANAF+ 
19.485 lei debite stornate) . Din totalul debitelor care au fost în suma de 1.460.732 lei 
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(193.114 lei sold la 31.12.2020 + 1.267.618 lei constituite in 2021), a rezultat un grad de 
recuperare a debitelor de 74,42 %. 

 

❖ OBIECTIV GENERAL 2 - Diminuarea erorii si fraudei prin desfasurarea unei activitati 

riguroase de control a aplicarii masurilor legale privind activitatile de stabilire si 

acordare a beneficiilor de asistenta sociala si de furnizare a serviciilor sociale. 

 

Obiectiv specific 2.1. Evaluarea, controlul și monitorizarea modului de aplicare şi 
respectare a reglementărilor ce privesc modul de acordare a beneficiilor de asistenta 
sociala. 
Activitati: 
a. Realizarea campaniilor tematice conform planului anual primit de la ANPIS. 
b. Realizarea controalelor inopinate. 
c. Identificarea situatiilor în care s-au efectuat plati în mod necuvenit către beneficiari. 
d. Dispunerea masurilor de remediere si monitorizarea acestora. 

 
Indicatori calitativi si cantitativi: 

 
Conform Planului anual de control ANPIS pentru anul 2021, au fost propuse 2 campanii 
tematice nationale cu privire la modul de acordare a beneficiilor de asistenta sociala, 
efectuate in termen, astfel: 

 

 1.Campania naționala de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social și pentru 

identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă. 

Au fost verificate toate cele 72 de localitati, in conformitate cu prevederile cadrului 

metodologic, si doua primarii din judetul Teleorman, conform Deciziei ANPIS 

nr.104/25.02.2021.  

A fost selectat si controlat un numar de 704 dosare (titulari), aflate in plata in luna 

decembrie 2020, cu un numar de 1.520 de beneficiari (membri din familie). A fost aplicat 

un numar de 6 avertismente scrise si o amenda contraventionala in valoare de 500 lei. 

Au fost identificate 6 situatii in care s-au efectuat plati in mod necuvenit pentru care s-au 

constituit 6 decizii de recuperare sume necuvenite, in valoare de 5219 lei. 

A fost dispus un numar de 184 masuri, din care 168 masuri pentru remedierea neregulilor 

identificate in dosarele verificate, 13 masuri pentru reducerea efectelor starii de 

vulnerabilitate si 3 masuri pentru remedierea neregulilor identificate in organizarea si 

functionarea activitatii in domeniul BAS.  

La data de 31 decembrie 2021, toate cele 184 de masuri au fost indeplinite. 

 

 2. Verificarea respectarii prevederilor legislatiei in vigoare privind indeplinirea 

conditiilor legale de stabilire si acordare a beneficiilor de asistenta sociala acordate 

familiilor cu venituri reduse (VMG, ASF, AI). 

Au fost incheiate 40 de procese verbale de control la cele 40 de unitati administrativ 
teritoriale verificate. 
Din totalul de 3244 dosare aflate în plată la luna aprilie 2021(1717 VMG si 1527 ASF) la 
nivelul primăriilor verificate s-a verificat un număr de 848 dosare (437 VMG cu 953 membri 
si 411 ASF cu 1554 membri). 
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Din totalul de 1025 dosare de ajutor de încălzire aflate în plată în perioada sezonului rece 
noiembrie 2020 – martie 2021, s-a verificat un număr 354 dosare cu 1323 membri. 
Au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea dispozitiilor legale, 
respectiv 4 avertismente scrise si 3 amenzi contraventionale in cuantum de 2000 lei 
(amenzile au fost achitate in termen legal) . 
Au fost identificate 32 situatii in care s-au efectuat plati in mod necuvenit pentru care s-
au constituit 14 decizii de recuperare sume necuvenite (VMG si ASF), in valoare de 17913 
lei si 18 Dispozitii (primar) privind recuperarea platilor necuvenite AI. 
A fost dispus un numar de 107 masuri, acestea fiind indeplinite integral pana la data de 
31.12.2021.  
In anul 2021 s-au inregistrat 50 petitii avand ca obiect verificarea modului de stabilire si 
acordare a beneficiilor sociale. Pentru 6 petitii s-au intocmit referate de clasare. 
A fost efectuat un numar de 39 controale inopinate, fiind incheiate 38 procese-verbale de 
control. A fost identificata o singura situatie in care plata a fost efectuata in mod 
necuvenit, fiind constituit un debit in valoare de 268 lei pentru venit minim garantat. Nu 
au fost aplicate sanctiuni contraventionale.  
In cadrul controalelor inopinate a fost dispus un numar de 20 masuri de remediere, 
indeplinite integral.  
 

3.Verificarea respectării prevederilor art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 

292/2011 

Din totalul de 40 de UAT- uri verificate, rezultatele modului în care UAT își îndeplinesc 
obligațiile prevăzute de lege, se prezintă astfel : 

o Nr. UAT care detin HCL pentru adoptare ROF, cf HG 797/2017 - 5 
o Nr. UAT care au aprobat Planul anual de acţiune – 3 
o Nr. UAT  în care Planul respectă structura cadru conform Ordinului 1086/2018 – 1 

 
A. Serviciile sociale existente la nivel local – 0 UAT 
 
B. Serviciile sociale propuse pentru a fi înființate – 0 UAT 

  
 

Programe de formare şi îndrumare a personalului care lucrează în domeniul serviciilor 
sociale 
 
personal propriu 
- nr. persoane care au participat la cursuri în anul 2020- 0 
- nr. persoane prevăzute în Plan 2021- 0 
asistenți personali 
- nr. persoane care au participat la sesiuni de instruire în anul 2020 - 0 
- nr. persoane prevăzute în Plan 2021 – 0 
îngrijitori informali 
- nr. persoane care au participat la sesiuni de instruire în anul 2020 - 0 
- nr. persoane prevăzute în Plan 2021 – 0 
voluntari  
- nr. persoane care au participat la sesiuni de instruire în anul 2020- 0 
- nr. persoane prevăzute în Plan 2021 - 0 
 

o Structura organizatorică 

Situația personalului din compartimentele de asistență socială (angajate/vacante), se 
prezintă astfel: 

➢ numărul asistenților sociali angajați la momentul controlului -0 
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➢ numărul persoanelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale angajați la 

momentul controlului - 57 

➢ numărul posturilor vacante la momentul controlului - 3 

➢ SPAS respectă raportul asistent social/beneficiari în cadrul a 0 UAT/0 beneficiar. 

➢ 0 UAT-uri nu respectă structura de personal coform HG.797/2017 

Din cele 40  unităţi administrativ-teritorial verificate, 0 primării au cetăţeni aparținând 

minorităţilor naţionale în care se află  câte o persoană cunoscătoare a limbii minorităților 

naționale. 

SPAS –urile verificate nu au desfășurat acțiuni în vederea sprijinirii dezvoltarii 

voluntariatului în serviciile sociale. Astfel, s-au constatat următoarele: 

-  acțiunile întreprinse în vederea dezvoltării voluntariatului - 0 

- acțiunile realizate și documentele înregistrate (contracte de voluntariat, registru, fişa de 

voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului) - 1 

-  nu sunt prevăzute sumele prevăzute în bugetul local pentru această activitate – 0. 

4.Verificarea modului în care SPAS realizează identificarea, evaluarea și  intervenţia 

situaţiei de risc. 

La nivelul SPAS – urilor verificate, inspectorii au analizat documentele solicitate conform 
metodologiei, au selectat beneficiarii, au verificat dosarele acestora. 
Din verificarea datelor si informaţiilor privind serviciile sociale administrate de catre UAT-
ul verificat, s-au  constatat următoarele: 

• nr. solicitărilor pentru acordarea serviciilor sociale, în anul 2020 - 0 

• nr. cererilor soluţionate - 0 

• nr. cererilor în aşteptare - 0 

• nr. beneficiarilor care au primit servicii sociale, în urma adresării solicitării directe 

unui furnizor privat de servicii sociale, în anul 2020 - 0 

• numărul informărilor primite de la furnizor privat de servicii sociale, cf. art. 44 din 

Legea 292/2011 – 0 

 
Identificarea şi evalurea nevoilor copiilor şi familiilor aflate în risc, persoanelor 
vârstnice, persoanelor adulte aflate în dificultate, persoanelor adulte cu dizabilităţi, 
victimelor violenţei domestice: 

a) în domeniul prevenirii situaţiilor de risc pentru copii şi familie 

Analizând  modul de intervenție a SPAS în situația copiilor aflaţi în situaţie de risc, 
inspectorii sociali au constatat: 

Registrul de evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc 

✓ nr. SPAS unde este întocmit Registrul de evidenţă - 11 

✓ nr. copii înscrişi în Registrul de evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc – 100 

✓ nr. copii care primesc servicii sociale acordate/contractate de SPAS –1 

✓ nr. copii aflaţi în listele VMG/ASF/AI -3892 

✓ nr. SPAS care au transmis DGASPC Olt informări trimestriale cu situația copiilor 

aflaţi în situaţie de risc – 31 

 
Evidenţa copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 

 
✓ nr. SPAS a solicitat unităţii şcolare de pe raza comunei date şi informaţii cu privire 

la copii  ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate - 10 
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✓ nr. copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate aflaţi în evidenţa SPAS, în anul 

2019 – 183 

✓ nr. copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate aflaţi în evidenţa SPAS, în anul 

2020 –157 

✓ nr. copii aflaţi în listele VMG/ASF/AI,  copii cu părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate - 0 

 
              b) în domeniul prevenirii şi protecţiei persoanelor vârstnice 

Situatia se prezintă astfel: 

• nr. persoanelor vârstnice dependente care necesită sprijin, estimate, cf. art 12 din 
Legea nr. 17/2000 - 0 

• nr. persoanelor vârstnice care primesc servicii sociale acordate/contractate de 
SPAS - 0 

• nr. persoanelor vârstnice singure aflate în listele VMG/AI fără certificat de 
încadrare în grad de handicap – 343 

• nr. persoanelor vârstnice singure aflate în listele VMG/AI cu certificat de încadrare 
în grad de handicap -  12 

Cu privire la accesarea/neaccesarea Programului de interes național aplicat în baza HG. 
427/2018 privind aprobarea programului de interes national "Servicii comunitare la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente", reprezentatii SPAS au precizat ca nu 
există specialisti în domeniu care să susţină accesarea programului. 
 

c) în domeniul prevenirii şi protecţiei persoanelor adulte vulnerabile 

S-a analizat modul în care SPAS a oferit informare/consiliere/suport pentru persoanele 
vulnerabile şi serviciile oferite în perioada stării de urgenţă si alertă, cu precădere pentru 
beneficiarii VMG/AI. 
Nu au fost identificate persoane vulnerabile care sa necesite acordare de servicii sociale. 
 
Situatia se prezintă astfel: 

• nr. persoanelor adulte vulnerabile care primesc servicii sociale acordate/contractate 

de SPAS – 0 

• nr.  persoanelor în listele VMG/ASF/AI, persoană singura, adult sub 65 ani -588 

d) în domeniul prevenirii și protecției persoanelor adulte cu dizabilități 

Inspectorii sociali au analizat situația asistenților personali și sumele aferente prevăzute în 
bugetul local, constatând următoarele: 

- numărul persoanelor cu dizabilități care primesc servicii sociale 

acordate/contractate de SPAS – 0 

- numărul  persoanelor cu dizabilități- GRAV, singure, aflate în listele VMG/AI - 0 
- numărul asistenților personali ai persoanelor adulte cu handicap grav- 769 
- nr. SPAS care au prevăzut sume pentru plata asistenților personali în bugetul local -

35 
- 5 UAT –ri din cele verificate nu au incadrati asistenti personali 
- nr. UAT unde s-a asigurat instruirea asistentilor personali în problematică specifică 

persoanei cu handicap în anul 2020, conform  art. 27 din HG nr. 268/2012 

coroborat cu art. 38, litera a) din Legea nr. 448/2006 – 0 

S-a aplicat o sanctiune, respectiv avertisment scris pentru nerespectarea 

art.40 din Legea 448/2006. 
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e) în domeniul prevenirii violenței domestice 

Nu au fost prevazute sume pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de 
asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie la nicio primărie 
verificată. 
 
Verificarea dosarelor 
Au fost verificate dosarele unui numar de 343  beneficiari, după cum urmează: 

✓ copii aflați în situații de risc/cu dizabilități – 113 

✓ copii cu părinți plecați în străinătate – 48 

✓ mame aflate în situații de risc – 0 

✓ persoane vârstnice singure – 70 

✓ persoane adulte în dificultate -50 

✓ persoane adulte încadrate în grad de handicap GRAV – 61 

✓ victimele violenței domestice – 1 

 
o Dosare verificate VMG/ASF/AI – 55 beneficiari 

o SPAS  a evaluat situația de risc la 142 beneficiari. 

o SPAS  a elaborat Plan de intervenții/servicii pentru un număr de 1 beneficiari. 

o Servicii sociale acordate/contractate de SPAS- 0 beneficiari 

o Alte măsuri/acordarea oricărei forme de sprijin financiar/material: nu a fost cazul 

 

Din centralizarea rezultatelor verificarilor efectuate in domeniul accesibilitatii s-a 
constatat ca  UAT – urile nu au inclus in comisiile de receptie a lucrarilor de constructie ori 
de adaptare a cladirilor de utilitate publica, cailor de acces si cladirilor de locuit, 
construite din fonduri publice, constituite in perioada 2020 – 2021, reprezentanti ai ONG-
urilor pentru persoanele cu handicap, fiind dispuse masuri in consecinta. 

La niciuna dintre entitatile verificate, personalul din cadrul birourilor de urbanism sau 
persoanele cu atributii in domeniul urbanismului nu au beneficiat de formare profesionala 
cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati.    
În activitatea din cadrul Compartimentului/UAT-ului a fost analizată posibilitatea 

dezvoltării serviciilor sociale la nivel de comunitate cu sprijinul financiar prin intermediul 

proiectelor finanțate din fonduri europene/de la nivelul ministerului muncii și protecției 

sociale: DA - 6 UAT-uri; NU - 41 UAT-uri; pentru cei care au răspuns DA, urmatoarele 

obiective ar fi de interes pentru comunitate: 

• creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane 

vârstnice; 

• dezvoltarea serviciilor de îngrijire la docililiu a persoanelor vârstnice: 4 

respondenti;  

• înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză 

pentru persoanele cu dizabilități; 

• acreditarea și dezvoltarea serviciului public de asistență socială și dezvoltarea 

resursei;    

 
A fost aplicat un numar total de 755 de masuri, din care: 

• 569  masuri privind organizare si functionarea SPAS; 

• 79 masuri privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

• 107 masuri privind beneficiile de asistenta sociala  
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Actiunea de control a avut un impact pozitiv asupra activitătii entităților verificate, 
echipele de control punând accent deosebit pe informarea și consilierea autorităților cu 
privire la dezvoltarea unor servicii integrate și individualizate în vederea prevenirii și 
combaterii sărăciei și excluziunii sociale a persoanelor dezavantajate, provenind din 
grupuri vulnerabile sau comunități marginalizate. 
Activitatea de control realizată la nivelul unităţilor administrativ teritoriale a reflectat o 
serie de deficiente care au condus la concentrarea SPAS pe acordarea de beneficii sociale. 
În ceea ce privește implicarea autorității locale în gestionarea cazurilor vulnerabile, s-a 
constatat că majoritatea se rezumă doar la acordarea unor ajutoare de urgenţa de la 
bugetul local, având în vedere că la nivel local nu sunt dezvoltate servicii sociale. 
Tot la  nivelul UAT-urilor verificate, mare parte din neregulile identificate au fost cauzate 
de faptul că, în cadrul autorităţiilor administraţiei publice locale, asistenţii sociali au şi 
atribuţii în afara domeniului de asistenţă socială, fapt ce duce la  supraîncarcarea 
personalului existent, neglijând uneori atribuțiile ce le revin  în domeniul asistenței 
sociale. 
De asemenea, nevoia de formare continua a inspectorilor sociali este în continuare 
necesara, în corelare directă cu volumul de muncă şi atribuţiile acestora. 
 

 

5.Obiectiv specific 2.4. Asigurarea accesului neingradit al persoanelor cu dizabilitati la 

mediul fizic, informational si comunicational 

Activitati: 
❖ a. Realizarea controalelor tematice conform Planului anual primit de la ANPIS. 
❖ b. Realizarea controalelor inopinate. 
❖ c. Dispunerea masurilor de remediere si monitorizarea acestora. 
❖ d. Aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea cadrului legal.  

 
❖ Indicatori calitativi si cantitativi: 

 

a.Conform Planului anual pentru anul 2021, in ceeea ce priveste asigurarea accesului 
neingradit al persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational si comunicational in 
institutiile publice a fost programata si realizata Campania tematică ”Verificarea 
respectarii prevederilor Legii nr.448/2006 actualizata privind respectarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilitati la un mediu accesibilizat”, avand ca obiectiv general evaluarea 
modului in care autoritatile si institutiile centrale si locale, publice sau private, asigura 
respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati la un mediu accesibilizat. 

 
A fost incheiat un singur proces verbal de control cu DGASPC Olt, fiind supuse verificarii 

Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte si Serviciul de evaluare complexă a 

copilului cu dizabilități. 

In cadrul acestei campanii unul din obiectivele specifice a fost: verificarea respectării de 
către instituțiile publice (Curții de Apel, tribunale, judecătorii, Agenții Județene de 
Ocupare a Forței de Muncă, Case de Pensii județene, Case de Asigurări de Sănătate 
județene, serviciile de evaluare complexă din cadrul DGASPC, secții de poliție, școli), 
prevederilor legale privind adaptarea la mediul fizic, informațional și comunicațional. 

b. Nu au fost realizate controale inopinate,neexistand inregistrate sesizari in acest sens. 

c. In urma verificarilor  a fost dispusa o singura masura, aflata in curs de inplementare. 

În ceea ce privește monitorizarea măsurilor dispuse în cadrul controlului desfășurat în 
2020, la data de 31 decembrie 2021 există un număr de 300 de măsuri pentru care un 
număr de 31 de entități au solicitat prelungirea termenului (ultim termen). 
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d. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale. 

Obiectiv specific 2.5. Verificarea respectarii prevederilor legislatiei in vigoare privind 

incadrarea in grad si tip de handicap 

Activitati: 

❖ a. Realizarea controalelor tematice conform Planului anual primit de la ANPIS. 
❖ b. Dispunerea masurilor de remediere si monitorizarea acestora. 
❖ c. Aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea cadrului legal.  

 

Obiectiv specific 2.5. Promovarea actiunilor de informare si consiliere a autoritatilor 
locale si beneficiarilor cu privire la beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale 
Activitati: 

❖ a. Realizarea campaniilor de informare. 
❖ b. Realizarea activitatilor de consiliere la entitatile controlate/monitorizate. 

 

❖ Indicatori calitativi si cantitativi: 

a. In anul 2021 s-au organizat 3 sesiuni de informare si consiliere de tip on-line. 
b. In timpul controlului/monitorizarii inspectorii sociali au intocmit 95 fise de 
consiliere cu un numar de 95 de persoane, astfel: 88 persoane lucreaza in cadrul 
unitatilor administrativ teritoriale ale judetului Olt/ reprezentanti ai altor institutii 
publice verificate si 7 petenti. 

 
❖ Alte actvitati: 

In anul 2021 au fost desfasurate activitati de control intern privind verificarea 
beneficiarilor identificati ca urmare a incrucisarii bazelor de date, in programul 
informatic SAFIR si in aplicatia ANAF de venituri de tip salarial D112, fiind verificati 
496 beneficiari de stimulent de insertie, si transmise spre analiza catre serviciul de 
specialitate, un numar 44 de CNP-uri. 
 
A fost prelucrat si solutionat un numar de 11536 cereri indemnizatie Covid, conform 
prevederilor OUG nr.132/2020 si OUG nr.30/2020. 
 
Monitorizarea telefonică a serviciilor sociale și raportarea săptămânală a 
informațiilor către DIS-ANPIS. 
 

 

❖ OBIECTIV GENERAL 3 – Asigurarea derularii in bune conditii a activitatii 

institutiei prin gestionare eficienta a resurselor financiare si umane 

 

Obiectiv specific 3.1 Organizarea şi dezvoltarea unui sistem de control intern 

managerial care să ofere asigurări rezonabile ca obiectivele entităţii să fie îndeplinite 

Principalele activitati desfasurate in vederea indeplinirii obiectivului: 

- Implementarea Programului anual de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial; 
- evaluarea si controlul implementarii SCI/M; 
- monitorizarea implementarii SCI/M 
In vederea implementarii activitatilor specifice ale sistemului de control intern managerial 
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au fost realizate urmatoarele actiuni si intocmite urmatoarele documente: 
- a fost elaborat, aprobat si implementat Programul de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial al institutiei prin care s-au stabilit actiuni, responsabilități si termene 
pentru fiecare standard; 
- a fost comunicat personalului Codul de conduita care stabileste reguli de comportament 
etic in realizarea atributiilor de serviciu; 
- s-a realizat inventarul necesitatilor de formare profesionala pentru toti salariatii 
institutiei; 
- au fost formulate obiectivele institutiei si indicatorii asociati acestora prin intocmirea 
listei privind obiectivele generale, specifice, activitatile si indicatorii de performanta si 
rezultatele scontate. 
- au fost elaborate obiectivele individuale ale angajatilor AJPIS Olt, cu activitatile si 
indicatorii de performanta aferenti; 
- a fost eleborat si implementat Planul anual privind implementarea masurilor de control 
din institutie; 
- au fost reinventariate functiile sensibile si realizat un plan de masuri de gestionare a 
acestora; 
- au fost reanalizate riscurile pe fiecare compartiment in parte, a fost intocmit Registrul 
de riscuri al agentiei; 
- au fost actualizate procedurile operationale si de sistem care acopera toate activitatile 
procedurabile ale agentiei. 

 

Obiectiv specific 3.2 Asigurarea administrarii bugetului propriu in mod economic, 

eficient si eficace 

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli  pentru activitatea de buget propriu 
se face in concordanta cu legislatia in vigoare si cu politicile guvernamentale, tinandu-se 
seama de evolutia  indicelui preturilor de consum. La finele anului 2021 creditele solicitate 
au fost egale cu creditele acordate, valoarea acestora fiind de 3.531.739 lei. 

Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea de buget propriu –
Platile se efectueaza conform bugetului aprobat, incarcat si validat in Sistemul National de 
Raportare Forexebug, executia cheltuielilor bugetare efectuandu-se conform clasificatiei 
bugetare. În anul 2021 valoarea platilor a fost de 3.531.184 lei, iar bugetul alocat a fost de 
3.609.016 lei, ceea ce inseamna un grad de executie bugetara de 97,84%. 

Intocmirea necesarului de fonduri bugetare pentru plata drepturilor salariale si a 
furnizorilor a fost efectuata la termenele stabilite de catre organul ierarhic superior, 
fondurile solicitate fiind egale cu cele primite. 

Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu buget propriu – 
toata documentatia supusa controlului financiar propriu a fost vizata. Astfel, in anul 2021 
nu au fost inregistrate refuzuri de viza CFP. 

Plata drepturilor salariale si a furnizorilor a fost efectuata in termenele legale de 
plata, ceea ce inseamna o fundamentare corecta a necesarului de fonduri, valoarea 
platilor fiind de 3.531.184 lei, iar a bugetului alocat este de 3.609.016 lei, gradul de 
executie bugetara fiind de 97,84. 
 Intocmirea situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale pentru activitatea 
de buget propriu – acestea au fost intocmite in concordanta cu reglementarile contabile in 
vigoare, fiind transmise la termenele stabilite de catre organul ierarhic superior, cu 
precizarea ca in cursul anului 2021  situatiile financiare se incarca si in aplicatia de Control 
Angajamente Bugetare. 
Gestionarea bunurilor imobile aflate in patrimoniu 

Realizarea inventarierii patrimoniului  -a fost efectuata inventarierea anuală a 
patrimoniului, concretizata in  Procesul Verbal de inventariere nr.16578/31.12.2021,  prin 
care se constată  că nu există diferenţe între situaţia faptică  din teren şi cea scriptică. 

Elaborarea programului de achizitii 
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Centralizarea propunerilor pentru achizitii 
Elaborarea programului de achizitii a fost efectuata cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare si pe baza propunerilor efectuate de catre toate 
compartimentele/serviciile AJPIS Olt, astfel incat sa cuprinda toate achizitiile necesare 
functionarii in bune conditii a institutiei. 

Centralizarea propunerilor pentru investitii noi 
In cursul anului 2021  au fost achizitionate echipamente IT in suma totala de 27.570 

lei. 
 

Obiectiv specific 3.3 Asigurarea unei comunicări şi informări care sprijină 

conducerea şi angajaţii instituţiei în vederea îndeplinirii sarcinilor 

In anul 2021 au fost incheiate: 
 -Contract de colaborare intre Asociatia Nationala a Surzilor din Romania- Filiala 

Surzilor Slatina (nr.554/11.11.2021) si AJPIS Olt (nr.14077/11.11.2021)  prin care se 
asigura sprijinirea de către personalul administrativ  al A.N.S.R. Filiala Surzilor Slatina a 
persoanelor cu deficienţă de auz aflaţi pe raza judeţului Olt, la solicitarea  acestora, în 
vederea completării documentaţiei necesare acordării facilităţilor prevăzute prin Hotărȃri 
şi Dipoziţii ale conducerii  institutiei publice, respectiv cereri privind alocatii, indemnizatii 
pentru persoane cu handicap. 

-Protocol de colaborare privind schimbul de date pentru acordarea indemnizatiei 
lunare de hrana cuvenite persoanelor diagnosticate cu TBC intre Directia de Sanatate 
Publica Judeteana Olt (nr.1129/20.01.2021) si AJPIS Olt (nr.266/13.01.2021) referitor la 
organizarea unui cadru operational in vederea asigurarii platii indemnizatiei lunare de 
hrana cuvenite adultilor si copiilor diagnosticati cu tuberculoza, tratati in ambulatoriu. 

 

Solutionarea petitiilor 

In anul 2021 au fost inregistrate un numar de 59 petitii și 5 solicitari de informati de 
interes public conf Legii 544/2001. 

Din totalul petitiilor au fost solutionate: 
- 53 au facut obiectul inspectiei sociale  
- 3 de catre Compartimentul Juridic 
- 3 de catre serviciul beneficii sociale 

Petitiile au fost transmise institutiei noastre de Administratia Prezidentiala, Guvernul 
Romaniei, Institutia Prefectului Olt si ANPIS, in termenul prevazut de lege. 

Problematica acestor petitii s-a referit la situatiile socio-materiale cu care s-au 
confruntat unele familii si persoane singure, starea de sanatea precara a unor persoane, 
cazuri in care unele locuinte au fost afectate de incendii, acordarea de beneficii sociale si 
servicii sociale. 
 

Obiectiv Specific 3.5. Dezvoltarea  în cadrul instituţiei a unui corp de 

funcţionari publici/personal contractual profesionişti, stabili şi imparţiali, cu nivel 

ridicat de competenţe care poate asigura atingerea obiectivelor instituţionale a fost 

atins prin desfasurarea activitatii  si masuri luate la nivelul AJPIS OLT concretizate 

prin: 

➢ Organizarea/participarea la cursuri de formare specifică 
➢ Revizuirea fişelor de post prin corelarea cu obiectivele instituţiei 
➢ Promovarea personalului  
➢ Recrutarea personalului  

Rezultate relevante obținute: 
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 În cursul anului 2021, AJPIS  OLT a solicitat fonduri pentru toți  angajații în vederea 
participării la cel puțin o formă de instruire profesională în vederea îmbunătățirii 
activității, un funcționar public urmând cursuri de formare profesională. De asemenea alti 
15 funcționari publici au participat la sesiuni de formare în cadrul diverselor proiecte 
precum și la sesiuni online în funcție de specificul funcției pe care o deține în cadrul 
instituției. 
 AJPIS Olt își desfăsoră activitatea cu un numar de 37 de posturi aprobate din care 
33 de funcții publice de execuție și 4 funcții publice de conducere. 
 În cursul anului 2021, în cadrul AJPIS OLT a existat 1 caz de funcționar public care a 
îndeplinit condiția promovării în grad superior celui deținut anterior. 
          De asemenea, pe parcursul anului 2021 a fost organizat un număr de 3 concursuri de 
recrutare pentru 4 funcții publice vacante, fiind ocupate toate cele 4 posturi, și un concurs 
de recrutare pentru personal contractual în cadrul proiectului INTESPO.  
 La data de 30.12.2021  instituția avea 3 posturi vacante. 
 S-a efectuat  analiza  prin corelare cu obiectivele instituţiei pentru un numar de 16 
fișe post și a fost întocmit un numar de 5 de fișe de post. Pentru toți angajații există 
dosare profesionale întocmite conform legii. Indicatorii și obiectivele cu privire la 
evaluarea performanțelor anuale individuale ale funcționarilor publici  au fost actualizați  
unde a fost cazul. 
 AJPIS Olt a aplicat prevederile legale privind stabilirea drepturilor salariale. Nu s-au 
inregistrat erori in acordarea drepturilor salariale. Menționăm că  pentru 7 salariați a fost  
acordată gradația corespunzătoare vechimii în muncă.   

 

Activitatea juridică 

Obiectivul specific 3.6.: asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii 

obiectivelor instituției 

 Obiectivul specific 3.6.: asigurarea cadrului juridic instituțional necesar atingerii 
obiectivelor instituției 
 Activități desfățurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 
 Apararea si reprezentarea intereselor institutionale in fata instantelor de 

contencios administrativ si a altor instante, potrivit legii; 
 Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul propriu 

de activitate; 
 Consilierea în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul 

beneficiilor  de asistenţă socială; 
 Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de catre directorul executiv cu 

privire la activitatea instituţiei; 
 Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate la nivelul AJPIS Olt; 
 Avizarea pentru legalitate a documentelor care deschid un drept la beneficii de 

asistenţă socială; 
 Asigurarea activităţii Comisiei de Aplicare a prevederilor Decretului-lege 

nr.118/1990 republicat, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
În anul 2021 la nivelul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt a fost 
asigurata reprezentarea juridica in fata instantelor de judecata a institutiei AJPIS Olt in 29 
litigii si 3 litigii  a institutiei Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, reprezentate de catre 
consilierii juridici ai A.J.P.I.S Olt   
Pentru cele 29 litigii, stadiul soluționării este următorul:  
• 17 dosare finalizate definitiv din care:  
- dosare câștigate - 15   
- dosare pierdute -  2 
• 12 dosare în curs de soluționare. 
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Litigiile au avut ca obiect: anularea actelor administrative privind recuperarea unor sume 
platite cu titlu necuvenit reprezentand ajutor social/suspendarea dreptului la alocație 
pentru sustinerea familiei, acordarea unor drepturi în temeiul Decretului-Lege 
nr.118/1990, republicat, litigiu privind functionarii publici, anularea proceselor verbale de 
contraventie si de control incheiate de inspectia sociala, recuperarea unor sume platite 
necuvenite cu titlu de indemnizaţie pentru cresterea copilului. 
In cursul anului 2021 a fost repartizat un numar de 22 contestatii pe procedura  
administrativa, astfel: 

Nr. 
Crt
. 

Număr 
plângeri 

prealabile/c
ontestații 

Obiectul Modul de 
soluționare 

(admis/respins) 

Observații 

1 3 Respingere cerere plata COVID 3 respinse 
 

 

2 11 Recuperare/suspendare ajutor 
social/ 

Recuperare/suspendare 
alocatie pentru sustinerea 

familiei 

6 respinse 
4 admise 

1 admisa in parte 

1 contestata in 
instata  si respinsa 
ca neintemeiata 

3 3 1 luna tataului/1 indemnizatie 
sprijin/1 concediu 

acomodare/1 mod calcul ICC 
gemeni 

3 Respinse (luna 
tatalui, 

indemnizatie 
sprijin si calcul ICC 

gemeni) 
1 admisa –concediu 

acomodare 
 

1 actiune instanta – 
luna tatalui 

4 5 Respingere neincadrare D-L 
118/1990 

5 Respinse  2 contestate instanta 

 

Angajații institutiei au primit consiliere verbala de fiecare data cand au intampinat diverse 
spete in desfasurarea activitatii din domeniul propriu de activitate si din domeniul 
beneficiilor de asistenţă socială; in medie 20 consilieri/luna. 
Au fost avizate pentru legalitate un număr de 93  documente emise de directorul executiv 
al A.J.P.I.S. Olt cu privire la activitatea instituției (decizii interne). 
In  cursul anului au fost reînnoite si avizate 26 contracte. 

 

Aplicarea vizelor de legalitate pentru acodarea drepturilor. 

Au fost avizate pentru legalitate 34.104 acte administrative privind beneficiile de asistență 
socială (decizii de acordare /modificare /suspendare /reluare /incetare /recuperarea 
sumelor platite necuvenit privind indemnizația pentru creșterea copilului/ stimulent de 
inserție/ alocația de stat pentru copii /alocația pentru susținerea familiei /ajutorul social/ 
alocația de plasament/ indemnizația de hrană/ sprijin lunar pentru persoana cu 
dizabilitate gravă sau accentuată conform prevederilor art.32 din O.U.G. nr.111/2010). 
În temeiul Decretului-Lege nr.118/1990, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, au fost înregistrate 9 cereri de catre sotii supravietuitori, prin care s-a solicitat 
acordarea drepturilor prevăzute de  D-L 118/1990 ca urmasi, 8 solutionate prin admitere si 
1 respingere intrucat era in plata. 
 
În temeiul Legii 232/2020 pentru modificarea Decretului-Lege nr.118/1990, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, au fost înregistrate 620 cereri de catre copiii 
persecutatilor politic prin care solicită acordarea drepturilor prevăzute la art.5 alin.(4-9) 
din  D-L 118/1990, solutionate astfel: 
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➢ au fost emise 600 decizii din care: 

• 538- dosare admise 

• 62 – dosare respinse 
➢ 20 cereri in lucru din care: 

• 4 cereri redirectionate in functie de ultimul domiciliu al petentului 

• 16 cereri – au fost emise adrese pentru completarea dosarului in ceea ce priveste 
concordanta numelui parintelui persecutat din cerificatul de nastere al petentului si 
certificatul de deces al parintelui.  
Motivul respingerii cererilor l-a constituit, in mare parte, activitatea legionara a parintelui 
petentilor iar din totalul de 62 dosare respinse, au fost contestate in instanta 16 decizii, 
dosare in care instanta de judecata, in dosarele solutionate definitiv, a mentinut ca legale 
si temeinice deciziile de respingere emise de institutie. 
În cursul anului 2021, la Compartimentul Juridic al A.J.P.I.S. Olt  s-au  înregistrat 3 petiții, 
fiind solutionate in termenul prevazut de lege, aspectele sesizate fiind infirmate. 
In cadrul compartimentului juridic si contencios au fost lucrate 773 adrese de infiintare a 
popririi dispuse de ANAF si 349 adrese de infiintare a popririi dispuse de BEJ pentru 
beneficiari de prestatii sociale. 
Prin Decizia nr. 232 din 7 aprilie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
prevederilor art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu referire la indemnizația 
lunară pentru creșterea copiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) din acest act normativ,  Curtea 
Constituțională a României a decis ca sumele provenite din indemnizație pentru creșterea 
și îngrijirea copilului pot fi poprite, incarcand astfel, prin emitere referate si retineri 
sume, activitatea compartimentului. 
 

Obiectiv specific 3.7 Susţinerea procesului de autorizare a furnizorilor de 

formare profesională prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de secretariat al comisiei 

de autorizare 

La data de 31.12.2021 existau la nivelul judetului Olt 28 furnizori de formare profesională 
autorizați pentru 71 programe de formare pe diverse ocupații, calificări sau grupari de 
competențe. Dintre aceștia, 26 reprezintă  furnizorii privați și 2 sunt instituții publice. 
În perioada 01.01.2021- 31.12.2021:  
- au fost depuse 15 dosare în vederea obținerii autorizației  
- au fost emise 15 autorizații noi 
- nu au fost cazuri de dosare respinse,  
- Numarul de examene organizate  -  96 
                    din care în alte județe - 13   
- Numar de persoane înscrise la cursuri -1657 
- Numar de absolvenți - 1632, din care:            
               -  pentru cursurile de calificare - 689 
               -  pentru cursurile de inițiere (317), perfecționare, specializare (626)- total 943 
Evoluția pieței muncii precum și dorința de ocuparea au impus necesitatea dobândirii sau 
dezvoltării competențelor profesionale, altele decât cele dobandite prin sistemul de 
învățământ. 
Compartimentul de formare profesională a eliberat, pentru aceasta perioadă,  2 avize în 
vederea aplicării apostilei de la Haga de către Instituția Prefectului.  
În ceea ce priveste monitorizarea furnizorilor de formare profesională adulți în anul 2021, 
vă prezentăm în continuare situația statistică: 
- Numarul total monitorizari realizate în anul 2021............................. 9 
- Media monitorizarilor pe ultimii 3 ani  ..........................................12 
Se poate observa o scadere a numarului de monitorizari fata de media anilor precedenți 
din cauza scaderii numarului de furnizori si a programelor de formare autorizate. Calitatea 
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procesului de formare și garanția respectării condițiilor în care un furnizor de formare 
profesională a fost autorizat se obțin în urma procesului de monitorizare. De asemenea, în 
cazul revizuirii sau aprobarii unui nou standard ocupațional toți furnizorii de formare 
trebuie să-si revizuiască programa de pregatire și eventual unele resurse materiale sau 
umane, în conformitate cu competențele aprobate prin noul Standard ocupațional.  
Informarea și consilierea furnizorilor de formare profesională adulți, precum și a 
persoanelor fizice/juridice, în ceea ce priveste activitatea de formare a adulților, are 
caracter permanent.  
Anul 2021 se distige fata de anii anteriori prin faptul ca mediul de formare profesionala a 
adultului este afectat de restrictiile impuse furnizoriilor de formare care au obligatia sa 
respecte toate masurile de distantare sociala si sanitare conform legislatiei in domeniu, 
valabile atat in starea de urgenta cat si in starea de alerta, ceea ce a condus la scaderea 
ritmului normal al activitatii desfasurate. 
Ordinul nr. 1149/2020 din 16 iulie 2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a 
procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe 
de formare profesională a adulţilor în sistem on-line a fost ca o gura de oxigen in aceasta 
perioada de pandemie, atat pentru furnizorul de formare profesionala cat si pentru 
cursanti, si a dat posibilitatea mutarii multor cursuri in mediul on line. Astfel, in anul ce a 
trecut nu mai putin de de 473 de cursanti au frecventat acest tip de curs pentru 
dezvoltarea competentelor comune „competente digitale de utilizare a tehnologiei 
informatiei ca instrument de invatare si cunoastere’’. 
 

4.PROBLEME INTAMPINATE 

Personal  insuficient in raport cu volumul de activitate, acest lucru conducand  la 

suprasolicitarea personalului, cresterea riscului de imbolnavire a acestora, neefectuarea 

concediilor de odihna, efectuarea de ore suplimentare care nu pot fi compensate cu timp 

liber. 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială funcționează într-o clădire aflată într-
un stadiu avansat de degradare, având birouri afectate de infiltrații, insuficiente și 
neîncăpătoare pentru personalul și volumul de muncă aferent, cu mobilier vechi, grupuri 
sanitare insalubre și spații de depozitare destinate documentelor arhivate, dăunate 
structural. De asemenea, tocăria din lemn corespunzătoare ușilor și ferestrelor instituției 
sunt uzate și lipsite de protecție termică. 
 
5.CONCLUZII 

Pentru imbunatatirea activitatii  în cadrul institutiei propunem suplimentarea posturilor 
existente, alocarea sumelor necesare participării funcționarilor la cursuri de 
formare/perfectionare profesionala. 
Dată fiind starea avansată de degradare a imobilului în care funcționează această 
instituție care deservește un județ întreg, considerăm necesară acordarea de fonduri 
necesare pentru lucrări de reparații. 
 

 

 

 


