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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE INSPECTIE SOCIALĂ
DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017
CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE
Informatii privind domeniul de competenta al inspectiei sociale
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ IALOMIȚA (A.J.P.I.S.) este structura
deconcentrată şi ordonator terțiar de credite în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. A fost înfiinţată prin O.U.G.
nr. 116/ 24.10.2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii
Sociale şi prin H.G. nr. 1285/ 08.10.2008 privind Statutul propriu de organizare şi funcţionare
al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale (A.N.P.S.). In conformitate cu O.U.G. nr. 113/
2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, se
reorganizează instituţia prin preluarea activităţii de inspecţie socială atât la nivel naţional cât
şi la nivel teritorial.
Activitatea inspecţiei sociale este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 113 din 21
decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială cu modificările şi completările ulterioare și de OUG nr.82/2016 privind statutul
inspectorului social.
In cursul anului 2017 Compartimentul de Inspecție Socială din cadrul AJPIS Ialomița
desfășurat următoarele activitati :

a

9 campanii tematice, 7 campanii tematice în domeniul beneficiilor sociale și 2 campanii
tematice privind serviciile sociale, conform planului anual de actiune, mai jos descrise.
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Controale inopinate pe teme privind beneficiile și serviciile sociale
Monitorizarea masurilor dispuse în anul 2016 şi în anii precedenti
În urma celor 9 campanii tematice s-au elaborat 9 rapoarte tematice judetene aferente iar în
urma activităţilor de control inopinat s-a verificat modul de aplicare şi respectare a legislaţiei
în domeniul beneficiilor și serviciilor sociale.

CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE INSPECȚIE SOCIALĂ
2.1. Organizarea compartimentului de inspecție socială
În ceea ce privește organizarea și funcționarea structurii de inspecție socială din cadrul AJPIS
Ialomița, activitatea de inspecție socială este organizată la nivel de compartiment.
2.2. Resursele umane alocate compartimentului de inspecție socială
2.2.1. Gradul de ocupare a posturilor la data de 31.12.2017
Tipul structurii de inspecţie socială
(serviciu/ birou/ compartiment)

Nr. de posturi
APROBATE

Nr. de posturi
OCUPATE

5

4

Compartimentul de inspecție socială

2.2.2. Fluctuaţia personalului în cursul anului 2017
Nr. de
posturi
OCUPATE la
01.01.2017

Nr. de posturi
OCUPATE la
31.12.2017,

3

4

Nr. persoane
ieșite/intrate
in anul 2017
3

Modalitatea de iesire/ intrare din/ in
compartiment (atribuţii delegate în
alte compartimente ale agenţiei
teritoriale/ transfer/ mutare/
detaşare/ demisie/ suspendare/
pensionare etc.)
delegare/ suspendare

În anul 2017, situația privind fluctuația de personal din cadrul Compartimentului de Inspecție
Socială, se prezintă astfel :
- număr posturi aprobate/număr posturi ocupate - 5/4;
- număr inspectori sociali cu atribuţii delegate în cadrul altor compartimente de
specialitate ale agenţiei teritoriale – 1, până în luna noiembrie 2017, când si-a reluat
activitatea în cadrul compartimentului ;
- număr inspectori sociali pentru care s-a suspendat raportul de serviciu în anul 2017 – 2,
cu mențiunea că un inspector social si-a suspendat activitatea în anul 2015, pentru concediu
îngrijire copil până la 2 ani, reluând activitatea în luna iunie 2017, iar un alt inspector social
are raportul de serviciu suspendat din noiembrie 2017, fiind în concediu de maternitate,
urmând a intra în concediu îngrijire copil până la 2 ani;
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2.2.3. Structura personalului la data de 31.12.2017
Nume/ prenume IS

Domeniul studiilor de specialitate

Experienţa în
inspecția socială
(ani)

Sălceanu Monica Luiza

Juridice

11

Mocanu-Ramba Teodora

Asistență socială

10

Dumitrescu-Tudor Daniela

Economice

6

Lăzărescu Viorica

Finanțe bănci

6

Diaconescu Mihaela Daniela

Juridice

4

2.3. Funcţionarea activităţii de inspecție socială
În anul 2017, în activitatea de inspecție socială, au activat, în fapt, un număr de 3 inspectori
sociali (un inspector social fiind suspendat şi un inspector delegat cu alte atribuții). Volumul
de muncă raportat la numărul de inspectori sociali a fost foarte mare, existând un număr de
28 furnizori sociali acreditați în județul Ialomița, cu un număr de 37 servicii sociale
licențiate, din care 26 cu licență definitivă și 11 cu licență provizorie, urmând a se licenția și
celelalte servicii sociale active din județ, iar în domeniul beneficiilor sociale, numărul mediu
de beneficiari a fost de 3957 la ajutor social, 5018 la alocație pentru susținerea familiei, 4303
la ajutor pentru încălzirea locuinței (gaze, electric și lemne), 2380 indemnizație pentru
creșterea copilului și stimulent de inserție, 517 la alocația de plasament, 52795 la alocație de
stat pentru copii, etc.
2.4. Asigurarea perfecţionării profesionale continue a inspectorilor sociali
În anul 2017, inspectorii social din cadrul Compartimentului de Inspecție Socială nu au
participat la cursuri de perfecționare profesională.
CAPITOLUL 3. PLANIFICAREA ŞI DERULAREA MISIUNILOR DE INSPECTIE SOCIALĂ
3.1. Planificarea activităţii de inspecție socială
În anul 2017 au fost desfășurate un număr de 9 campanii, 7 campanii tematice în domeniul
beneficiilor sociale și 2 campanii tematice privind serviciile sociale, conform planificării
anuale, conform datelor de mai jos:
3.1.1 Misiuni planificate în anul 2017 în domeniul serviciilor sociale
Denumire misiune de inspecție
Controlul
privind
respectarea
standardelor minime de calitate de
către furnizorii privați de servicii
sociale în centrele rezidențiale
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Perioada de
realizare
planificata
Semestrul I 2017

Perioada efectiva
de realizare
09 iunie – 29
septembrie 2017

Grad de
implementare
(%)
100%

destinate persoanelor vârstnice
Campania tematică “Verificarea
respectării standardelor minime de
calitate de către furnizorii de
servicii sociale publici şi privaţi”

Trim I-IV 2017

Ianuariedecembrie 2017

70%

3.1.2. Misiuni planificate în anul 2017 în domeniul beneficiilor de asistență socială
Denumire misiune de inspecție
Controlul bazat pe evaluarea
riscurilor în vederea constituirii
profilului de risc pentru programul
indemnizaţia pentru creşterea
copilului şi stimulentul de
inserţie.
Verificarea programelor de
asistenta sociala VMG, ASF, ASC si
AI, conform adresei ANPIS nr.
4179/DIS/14.02.2017
Controlul bazat pe evaluarea
riscurilor (constituirea profilului
de risc) al beneficiarilor incadrați
într-un grad de handicap

Perioada de
realizare
planificata

Perioada efectiva de
realizare

Semestrul I
2017

29.12.2016 –
20.02.2017

100%

Semestrul II
2017

20 februarie – 18
aprilie 2017

100%

Semestrul I
2017

Controlul bazat pe profilul de risc
al beneficiarilor de indemnizatie
de creştere și îngrijire copil
Control bazat pe profilul de risc al
beneficiarilor de ajutor social,
alocaţie pentru susţinerea
familiei, ajutor pentru încălzirea
locuinţei (VMG, ASF și AI” și
„ Verificarea îndeplinirii de către
autoritățile administrației publice
locale a măsurilor de simplificare
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27 martie – 29
septembrie 2017

100%

01 august – 01
septembrie 2017

100%

Semestrul II
2017

09 – 20 octombrie 2017

100%

Semestrul II
2017

16 octombrie – 03
noiembrie 2017

100%

22 septembrie – 20
octombrie 2017

100%

Controlul pensiilor de invaliditate
Controlul bazat pe evaluarea
riscurilor (constituirea profilului
de risc) al beneficiarilor incadrați
într-un grad de handicap” – Etapa
a II a – Control bazat pe profilul
de risc al beneficiarilor încadrați
într-un grad de handicap, obținut
în semestrul I 2017

Grad de
implementare

a modalității de solicitare a
beneficiilor pentru programele
adresate gopodăriilor cu venituri
reduse (VMG, ASF și AÎ) și
programelor de politici familial
(ICC și ASC), privind o singură
cerere un singur punct de acces
Misiuni de inspecție la solicitarea
Camerelor de conturi judetene
(Verificari de birou a persoanelor
care realizează venituri din
salarii/pensii și beneficiază
VMG/ASF)

Martie-iulie 2017

100%

3.1.3. Misiuni planificate în anul 2017 în domeniul accesibilizării
Denumire misiune de inspecție

Perioada de
realizare
planificata

Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor
cu dizabilităţi la instituţiile publice şi private

27 martie – 10
noiembrie 2017

Perioada
efectiva de
realizare
27 martie – 10
noiembrie
2017

Grad de
implementare
100%

În anul 2017 campania în domeniul accesibilizării a avut ca obiectiv reverificarea instituţiilor
controlate în perioada 2013-2016 respectiv, unităţi de învăţământ, primării, consilii judeţene,
prefecturi, servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, unităţi sanitare,
direcţii generale de asistenţă social şi protecţia copilului, direcţii generale de finanţe,
tribunal, mijloace de transport din comun din mediul urban.
În perioada 2013-2016 au fost verificate în domeniul accesibilizării un număr de 43 de entităţi
pentru care au fost dispuse un număr de 178 măsuri de remediere, cu precizarea că 4 măsuri
au fost anulate ca urmare a adresei nr.25665/ANPD/11.01.2016.
În anul 2017, din cauza volumului mare de muncă şi a numărului de personal redus, nu s-a
realizat decât monitorizarea de birou a măsurilor dispuse în perioada mai sus menţionată.
Din totalul de 174 măsuri dispuse au fost îndeplinite un număr de 97 de măsuri iar pentru
diferenţa de 77 măsuri entităţile inspectate au solicitat termen de prelungire.
4.2. REALIZAREA MISIUNILOR DE INSPECȚIE TEMATICĂ
4.2.1. Realizarea misiunilor de inspecție tematică în domeniul serviciilor sociale
Denumire misiune de
inspecție tematică
Verificarea
respectării
standardelor minime de
calitate
de
către

Tip entitate
controlată
CRRN
SS ACORDAT IN
COMUNITATE
CZ
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Număr entități
controlate
1
3
5

Perioada de
desfăşurare

furnizorii de servicii
sociale publici si privați
(evaluare)

Controlul
privind
respectarea standardelor
minime de calitate de
către furnizorii privați
de servicii sociale în
centrele
rezidențiale
destinate
persoanelor
vârstnice

CENTRE CONSILIERE
PERS.FARA ADAPOST
CRPV
CR
SS EDUCATIE SI
ASISTENTA
PSIHOSOCIALA
CANTINA SOCIALA
CTF
CPRU
CM

2
1
2
2

permanent

1
1
5
1
1

09.06 – 29.09.2017
CRPV

0


Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii
sociale publici si privați (evaluare):
-

nr. solicitări ale MMJS/ANPDCA/ANPD/ANES în vederea evaluării: 37

-

nr.servicii sociale evaluate din care au fost propuse:

-

nr. menținere LFP – 0

-

nr.acordare LF – 25

-

nr. retragere LFP – 0

-

nr.servicii sociale planificate/replanificate – 26/9

-

nr.servicii sociale planificate în anul 2018 – 12

-

nr. servicii sociale evaluate pentru care s-au dispus recomandări – 0.


Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii
privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice:
Conform Deciziei Directorului General al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială nr. 225/25.06.2017 şi a Deciziei Directorului executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Ialomita nr. 38/16.06.2017, în perioada iunie 2017– septembrie 2017 au fost
verificate serviciile sociale private destinate persoanelor vârstnice, fără licență de funcționare
sau licență de funcționare provizorie din judeţul Ialomiţa, conform COD CAEN 8730 –
,,Activităţi ale căminelor de bătrâni pentru persoane aflate în incapacitate de a se ăngriji
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singure,, respectiv 8790 – Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a, la un număr de
zece entități, după cum urmează:
-

1. SC. AMARA TURISM SRL Amara

-

2. SC. CAMEGRO COM SRL Slobozia

-

3. SC. GHETSBI SRL Slobozia

-

4. LIVE CENTER S.R.L Slobozia

-

5. NERA IMPEX SRL Slobozia

-

6. PHILOS IMPEX SRL Slobozia

-

7. SELENA BUSINESS GROUP SRL cartier Bora Slobozia

-

8. SELENA IMPEX SRL Grivita

-

9. ASOCIAŢIA COCHING-LIFECOACH TRANSFORMATION Urziceni

-

10. CONSILIUL JUDEȚEAN AL PERSOANELOR VÂRSTNICE IALOMIȚA Slobozia.

Campania de control a vizat verificarea centrelor înființate de persoane fizice sau juridice,
fără a deține licență de funcționare sau licență de funcționare provizorie.
Conform metodologiei, echipa de inspecție, desemnată în baza Deciziei directorului executiv al
AJPIS Ialomița, a procedat la selectarea celor 10 entități care au facut obiectul campaniei.
Au fost solicitate informații de la cele 66 de primării din județ referitoare la existența
serviciilor sociale publice/private destinate persoanelor vârstnice (cu cazare și fără cazare) și
despre eventualele locuințe în care se desfășoară activități destinate îngrijirii persoanelor
vârstnice, de pe raza unității administrativ teritoriale acestea fiind, ulterior, centralizate,
nefiind identificate elemente care să indice desfășurarea unui serviciu social cu cazare, fără a
deține licența de funcționare, destinat persoanelor vârstnice.
De asemenea, pentru cele zece entități menționate mai sus, care au avut ca obiect secundar
de activitate COD CAEN 8730 sau 8790, au fost solicitate informații, atât în scris, cât și
telefonic, cu privire la existența/inexistența serviciilor sociale cu cazare destinate persoanelor
vârstnice.
Toate entitățile au infirmat existența/furnizarea serviciilor sociale, prin adrese scrise, note
telefonice, declarații pe propria răspundere.
Una din entități se afla în procedură de faliment, conform Încheierii Tribunalului Ialomița din
data de 16.03.2015.
Au fost consultate și alte surse în informare (mass-media, internet, bazele de date prorii,
campanii desfășurate în anii anteriori) nefiind identificate elemente care să indice
desfășurarea unui serviciu social cu cazare, fără a deține licența de funcționare, destinat
persoanelor vârstnice.
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In ceea ce privește verificarea în teren, nu au fost desfășurate misiuni de control întrucât nu a
existat suspiciunea ca au fost desfășurate servicii sociale destinate persoanelor vârstnice fără
a deține licențe de funcționare.
4.2.2. Realizarea misiunilor de inspecție tematică în domeniul beneficiilor de asistență
socială
Denumire misiune de
inspecție tematică*
Controlul bazat pe evaluarea
riscurilor în vederea
constituirii profilului de risc
pentru programul indemnizaţia
pentru creşterea copilului şi
stimulentul de inserţie.
Verificarea programelor de
asistenta sociala VMG, ASF,
ASC si AI, conform adresei
ANPIS nr. 4179/DIS/14.02.2017
Controlul bazat pe evaluarea
riscurilor (constituirea
profilului de risc) al
beneficiarilor incadrați într-un
grad de handicap
Controlul pensiilor de
invaliditate
Controlul bazat pe evaluarea
riscurilor (constituirea
profilului de risc) al
beneficiarilor incadrați într-un
grad de handicap” – Etapa a II
a – Control bazat pe profilul de
risc al beneficiarilor încadrați
într-un grad de handicap,
obținut în semestrul I 2017
Controlul bazat pe profilul de
risc al beneficiarilor de
indemnizatie de creştere și
îngrijire copil
Control bazat pe profilul de
risc al beneficiarilor de ajutor
social, alocaţie pentru
susţinerea familiei, ajutor
pentru încălzirea locuinţei
(VMG, ASF și AI” și
„ Verificarea îndeplinirii de
către autoritățile
administrației publice locale a
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Tip entitate
controlată

AJPIS

uat

Număr entități
controlate

Perioada de
desfăşurare

1

29.12.2016 –
20.02.2017

12

20 februarie – 18
aprilie 2017
27 martie – 29
septembrie 2017

DGASPC

1

CJP

1

01 august – 01
septembrie 2017

1

09 – 20 octombrie 2017

1

16 octombrie – 03
noiembrie 2017

DGASPC

AJPIS

6

uat

22 septembrie – 20
octombrie 2017

măsurilor de simplificare a
modalității de solicitare a
beneficiilor pentru programele
adresate gopodăriilor cu
venituri reduse (VMG, ASF și
AÎ) și programelor de politici
familial (ICC și ASC), privind o
singură cerere un singur punct
de acces

Rezultatele misiunilor de inspecție tematice, se prezintă astfel:
 Campania tematică: ”Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în vederea constituirii profilului
de risc pentru programul indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie”:
 nr.dosare verificate - 82, din care cu nereguli - 24;
 nr. CNP-uri verificate - 85, din care cu nereguli: 24;
 debitele stabilite prin decizie/ dispoziție, precum si cuantumul acestora, ca
urmare a măsurilor dispuse: 24, în valoare totală de 112230 lei.
 Campania tematică: ” Verificarea programelor de asistenta sociala VMG, ASF, ASC si AI,
conform adresei ANPIS nr. 4179/DIS/14.02.2017”:
 nr.dosare verificate - 143, din care cu nereguli - 24;
 nr. CNP-uri verificate - 128, din care cu nereguli: 23;
 debitele stabilite prin decizie/ dispoziție, precum si cuantumul acestora, ca
urmare a măsurilor dispuse: 23, în valoare totală de 5767 lei( ASF-631 lei, VMG-1300 lei, AI474 lei și ASC-3362 lei).
 Campania tematică: ” Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc)
al beneficiarilor incadrați într-un grad de handicap”:
 nr.dosare verificate - 40, din care cu nereguli - 2;
 nr. CNP-uri verificate - 40, din care cu nereguli: 2;
 debitele stabilite prin decizie/ dispoziție, precum si cuantumul acestora, ca
urmare a măsurilor dispuse: 0, în valoare totală de 0 lei.
 Campania tematică: ” Controlul pensiilor de invaliditate”:
 nr.dosare verificate - 56, din care cu nereguli - 5;
 nr. CNP-uri verificate - 56, din care cu nereguli: 5;
 debitele stabilite prin decizie/dispoziție, precum si cuantumul acestora, ca
urmare a măsurilor dispuse: 1, în valoare totală de 1584 lei.
 Campania tematică: ” Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc)
al beneficiarilor incadrați într-un grad de handicap” – Etapa a II a – Control bazat pe profilul
de risc al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap, obținut în semestrul I 2017:
 nr.dosare verificate - 30, din care cu nereguli - 0;
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 nr. CNP-uri verificate - 30, din care cu nereguli: 0;
 debitele stabilite prin decizie/ dispoziție, precum si cuantumul acestora, ca
urmare a măsurilor dispuse: 0, în valoare totală de 0 lei.
 Campania tematică: ”Controlul bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de indemnizatie de
creştere și îngrijire copil”:
 nr.dosare verificate - 30, din care cu nereguli - 8;
 nr. CNP-uri verificate - 30, din care cu nereguli: 8;
 debitele stabilite prin decizie/ dispoziție, precum si cuantumul acestora, ca
urmare a măsurilor dispuse: 8, în valoare totală de 12644 lei.
 Campania tematică: ” Control bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ajutor social,
alocaţie pentru susţinerea familiei, ajutor pentru încălzirea locuinţei (VMG, ASF și AI” și
„ Verificarea îndeplinirii de către autoritățile administrației publice locale a măsurilor de
simplificare a modalității de solicitare a beneficiilor pentru programele adresate gopodăriilor
cu venituri reduse (VMG, ASF și AÎ) și programelor de politici familial (ICC și ASC), privind o
singură cerere un singur punct de acces”:
 nr.dosare verificate - 201, din care cu nereguli - 22;
 nr. CNP-uri verificate - 374, din care cu nereguli: 22;
 debitele stabilite prin decizie/ dispoziție, precum si cuantumul acestora, ca
urmare a măsurilor dispuse: 21, în valoare totală de 3634 lei( ASF-404 lei, VMG-3044 lei, AI186 lei).
4.2.3. Realizarea misiunilor de inspecție tematică în domeniul protecției persoanelor cu
dizabilități (acesibilizarea mediului fizic, informațional și comunicațional)
Campania privind “Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la instituţiile
publice şi private”, s-a desfăşurat în perioada 27 martie – 10 noiembrie 2017 şi a avut ca
obiectiv reverificarea instituţiilor controlate în perioada 2013-2016 respectiv, unităţi de
învăţământ, primării, consilii judeţene, prefecturi, servicii publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor, unităţi sanitare, direcţii generale de asistenţă social şi protecţia
copilului, direcţii generale de finanţe, tribunal, mijloace de transport din comun din mediul
urban.
În perioada 2013-2016 au fost verificate în domeniul accesibilizării un număr de 43 de entităţi
pentru care au fost dispuse un număr de 178 măsuri de remediere cu precizarea că 4 măsuri au
fost anulate ca urmare a adresei nr.25665/ANPD/11.01.2016.
În anul 2017, din cauza volumului mare de muncă şi a numărului de personal redus, nu s-a
realizat decât monitorizarea de birou a măsurilor dispuse în perioada mai sus menţionată.
Din totalul de 174 măsuri dispuse au fost îndeplinite un număr de 97 de măsuri iar pentru
diferenţa de 77 măsuri entităţile inspectate au solicitat termen de prelungire.
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2013
În anul 2013 echipa de inspecţie a verificat un număr 10 operatori de taxi, pentru care au fost
dispuse un număr de 10 măsuri de remediere a situaţiei, în speţă, „respectarea art. 64 alin. (2)
din Legea nr. 448/2006 (republicată), în sensul de a asigura cel puţin o maşină adaptată
transportului persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant.”
În urma monitorizărilor de birou şi verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:
- un operator de taxi este în procedură de achiziţionare a unei ambulanţe de tip A2
pentru persoanele cu handicap utilizatoare de fotoliu rulant.
- un operator de taxi nu mai desfăşoară activităţi de transport în regim de taxi.
- un operator de taxi şi-a retras parţial activitatea. În prezent societatea deţine doar
două autoturisme cu licenţă de funcţionare valabilă până în anul 2019. Din cauza dificultăţilor
financiare acestea nu pot fi adaptate.
- un operator de taxi a solicitat Primăriei Slobozia înlocuirea unui autoturism cu licentă
cu un altul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap. În urma solicitării răspunsul a fost unul
negativ invocându-se faptul că Legea taximetriei nu permite decât dacă autoturismul care îl
înlocuieşte are cel puţin acelaşi punctaj sau mai mare decât cel înlocuit.
- un operator de taxi efectuează transport în regim de taxi cu autoturisme achiziţionate
prin contract de leasing financiar, momentan fiind în imposibilitatea de a achiziţiona un alt
autoturism care să aibă dotările necesare.
Pentru un număr de 5 operatori au fost solicitate informatii de la autoritatea publică locală.
Ulterior, aceasta ne-a transmis “Lista cu taximetriştii independenţi (PFA) valabilă la data de
14.11.2017”, printre aceştia neregăsindu-se cei 5 operatori. Concluzionăm faptul că, aceştia
nu mai desfăşoară activitate de transport în regim de taxi.
De asemenea, a fost verificat un operator de transport în comun, pentru care a fost dispusă o
măsură (adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun aflate în circulaţiei, precum şi
montarea panourilor de afişaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual şi
auditiv, conform art. 64 alin. (1) lit.(a) şi (c) din Legea nr. 448/2006). Măsura a fost îndeplinită
în termenul dispus.
În anul 2013 echipa de inspecţie a verificat un număr de 5 unităţi de învăţământ, pentru care
au fost dispuse un număr de 5 măsuri de remediere a situaţiei, conform proceselor verbale de
control. Ulterior, în raportările transmise măsurile au fost defalcate conform Nomenclatorului
măsuri accesibilizare clădiri rezultând un număr total de 14 măsuri.
În urma monitorizărilor de birou s-au constatat următoarele:
- o unitate de învăţământ a îndeplinit măsura în termenul dispus.
- patru unităţi de învătământ au îndeplinit 7 dintre măsurile dispuse, celelalte măsuri
fiind în curs de îndeplinire, în sensul că, au fost prevăzute sumele necesare accesibilizării
elementelor verificate în bugetul aferent anului 2018.
2014
In cadrul campaniei de verificare, echipa de control a verificat un numar de 8 entitati dupa
cum urmeaza:
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-3
-3
-1
-1

servicii publice comunitare locale de evidenta a populatiei – Feteşti, Urziceni, Slobozia;
autoritati publice locale - Feteşti, Urziceni, Slobozia;
Consiliul Judeţean Ialomiţa;
Instituţia Prefectului judeţul Ialomiţa.
Ulterior demararii Campaniei nationale de control privind asigurarea accesului
neîngradit al persoanelor cu handicap la serviciile publice locale, Institutul pentru Politici
Publice Bucuresti, prin petiţia înregistrara sub nr.4.905/18.03.2014 a sesizat ANPIS cu privire la
încălcarea de către instituţiile publice a prevederilor legale privind accesibilizarea mediului
fizic, informational şi comunicaţional, conform Legii nr.448/2006 privind protecţia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, instituţiile publice vizate fiind următoarele:
- DGAPSC Ialomiţa, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa, Primaria Slobozia,
Tribunalul Ialomiţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia.
Au fost dispuse un număr total de 44 măsuri de remediere a situaţiei, din care 30 de
măsuri au fost îndeplinite la termen, 4 măsuri au fost anulate urmare adresei
nr.25665/ANPD/11.01.2016 şi 14 măsuri sunt curs de îndeplinire.
2015
În cadrul Campaniei tematice „Verificarea şi monitorizarea asigurării accesului neîngrădit al
persoanelor cu handicap la serviciile medicale”, au fost verificate un număr de 3 unităţi
sanitare, astfel:
- Spitalul Municipal ,,Anghel Saligni’’ Feteşti;
- Spitalul Municipal Urziceni;
- Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia.
Au fost dispuse un număr de 8 măsuri de remediere care au fost îndeplinite în termen.
2016
În cadrul Campaniei tematice de control privind „Verificarea accesului neîngrădit al
persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional în unitățile de
învățământ” au fost verificate un număr de 13 unităţi de învăţământ din mediul rural după
cum urmează: Şcoala Gimnazială Ion Roată – 4 corpuri de clădire, Şcoala Gimnazială Răduleşti –
1 corp de clădire, Şcoala Gimnazială Cosîmbeşti - 2 corpuri de clădire, Şcoala Gimnazială
Mărculeşti - 2 corpuri de clădire, Şcoala Gimnazială Sudiţi - 1 corp de clădire, Şcoala
Gimnazială Săveni - 2 corpuri de clădire, Şcoala Gimnazială Platoneşti - 1 corp de clădire,
Şcoala Gimnazială Movila - 1 corp de clădire, Şcoala Gimnazială Albeşti - 2 corpuri de clădire,
Şcoala Gimnazială Andrăşeşti - 1 corp de clădire, Şcoala Gimnazială Sălcioara - 2 corpuri de
clădire, Şcoala Gimnazială Ciochina - 1 corp de clădire, Şcoala Profesională Traian - 2 corpuri
de clădire.
Au fost dispuse un număr total de 102 măsuri de remediere din care 59 au fost îndeplinite iar
43 sunt în curs de îndeplinire.
4.3. REALIZAREA MISIUNILOR DE INSPECȚIE INOPINATA
4.3.1. Realizarea misiunilor de inspecție inopinată în domeniul serviciilor sociale
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În anul 2017 s-au realizat 2 misiuni de inspecție inopinată la 2 furnizori de servicii sociale, care
au avut ca obiect modul de stabilire a contribuției lunare de intreținere a beneficiarilor
persoane vîrstnice și îndeplinirea atribuțiilor ce le revin autorităților publice locale, în
conformitate cu prevederile legale in domeniul protectiei copilului, punându-se accent pe
problematica copiilor cu pãrinții/pãrintele plecat la muncã în strãinãtate
 număr entități controlate - 2;
 principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție inopinată:
- au fost respectate prevederile HG nr.978/2015 şi prevederile art.25 din Legea
nr.17/2000 republicată cu modificările şi completările ulterioare, calculul contribuției a fost
stabilit în mod corect;
- nu au fost respectate prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată în cazul copiilor cu pãrinții/pãrintele plecat la muncã în
strãinãtate.
 măsuri/ recomandări formulate – 1;
 nr. suspendări/retrageri/închideri servicii sociale - 0;
 sesizări ale altor instituţii de control - 0;
 sancțiuni aplicate - 0.
4.3.2. Realizarea misiunilor de inspecție inopinată în domeniul beneficiilor de asistență
socială
4.3.2.1. Misiuni de inspectie realizate la solicitarea Camerelor de conturi judetene;
În urma măsurilor lăsate de Curtea de Conturi, având în vedere Planul de acțiune și realizarea
implementării măsurilor dispuse de Camera de Conturi Ialomița, stabilit prin Decizia nr.7/2017,
prin care s-au stabilit responsabilități în sarcina Compartimentului de Inspecție Socială, s-au
efectuat verificări de birou a beneficiarilor ASF/VMG care prezentau suspiciunea că au realizat
venituri din salarii și venituri asimilate salariilor. CNP-urile cu suspiciuni au fost verificate și
analizate, în programul informatic SAFIR, precum și prin intermediul aplicatiei de verificare
venituri. Au fost verificate un număr de 149 CNP-uri cu suspiciuni pe VMG, din care s-au
confirmat 65 și 2356 CNP-uri cu suspiciuni pe ASF, din care s-au confirmat 413.
Rezultatele verificărilor se găsesc în Anexa RA_BAS_2017.
4.3.2.2. Misiuni de inspectie realizate ca urmare a suprapunerii bazelor de date (control
intern);
Nu s-au efectuat misiuni de inspecție ca urmare a suprapunerii bazelor de date(control intern)
4.3.2.3. Misiuni de inspectie inopinata realizate ca urmare a petitiilor/ sesizarilor;
În anul 2017 au fost efectuate un număr de 5 controale ca urmare a petițiilor din domeniul
beneficiilor sociale, 4 avand ca obicet stabilirea și acordarea venitului minim garantat și 1
alocația pentru susținerea familiei.
 nr. dosare verificate 6, din care 2 cu nereguli;
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 nr. măsuri dispuse 2, din care 1 cu impact financiar şi 1 fără impact financiar;
 nr. măsuri cu impact financiar 1 care au condus la constituirea de debite;
 nr. decizii emise 1, în cuantum de 7905 lei. Până la data de 31.12.2017, din totalul
plăţilor efectuate necuvenit a fost încasată suma de 0 lei;
 nr. decizii de debit 1, in cuantum de 7905 lei transmise la ANAF pâna la data de
31.12.2017;
 nr. sancţiuni aplicate 0 , din care 0 avertisment şi 0 amenzi în cuantum de 0 lei.
4.3.2.4. Misiuni de inspecție realizate ca urmare a extinderii perioadei de control sau a
dosarelor/CNP-urilor.
Nu s-au efectuat misiuni de inspecție ca urmare a extinderii perioadei de control sau a
dosarelor/CNP-urilor.
4.3.3. Realizarea misiunilor de inspecție inopinată în acesibilizării mediului fizic,
informațional și comunicațional.
o număr entități controlate - 0
o principalele constatări rezultate în urma misiunilor de inspecție inopinată - 0
o măsuri dispuse (numărul acestora și prezentarea celor mai frecvente măsuri) - 0
o sancțiuni aplicate (tip; număr și cuantum amenzi) - 0
4.4. URMĂRIREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR/ RECOMANDĂRILOR
a) Măsuri/recomandări dispuse în anul 2017

Indicator

Nr. total de
măsuri/
recomandări
dispuse în anul
2017, din care

Implementate
la data
31.12.2017

In curs de
implementare

Neimplementate

Nr. amenzi
aplicate (ca
urmare a
neimplementării
măsurilor)

1

1

0

0

0

577

577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

578

578

0

0

0

Măsuri/ recomandări
în domeniul serviciilor
sociale.
Măsuri/recomandări
în domeniul
beneficiilor de
asistență socială.
Măsuri în domeniul
accesibilizării mediului
fizic, informațional și
comunicațional.
Alte măsuri/
recomandări
TOTAL

b) Măsuri/recomandări în curs de implementare la data de 31.12.2016, monitorizate în 2017
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Indicator

Nr. total de
măsuri/
recomandări
care se aflau în
curs de
implementare la
31.12.2016, din
care

Implementate
la data
31.12.2017

In curs de
implementare

Neimplementate

0

0

0

0

0

514

514

0

0

0

174

97

77

0

0

Măsuri/ recomandări în
domeniul serviciilor
sociale.
Măsuri în domeniul
beneficiilor de asistență
socială.
Măsuri în domeniul
accesibilizării mediului
fizic, informațional și
comunicațional (20132016).

Nr. amenzi
aplicate (ca
urmare a
neimplementării
măsurilor)

4.5. Realizarea misiunilor de informare și consiliere şi a altor activităţi
4.5.1. Realizarea misiunilor de informare și consiliere
În anul 2017 au fost organizate 2 sesiuni de informare și consiliere privind modul de acordare al
beneficiilor VMG, ASF, AI, ICC si conditii de acreditare a furnizorior de servicii sociale si
licentierea servicii sociale. Totodată, în cadrul controalelor efectuate în anul 2017 au fost
consiliate un număr de 56 persoane din cadrul entităților controlate:
 organizarea şi derularea activităţilor de informare/ consiliere în anul 2017- 2 sesiuni de
informare și 56 acțiuni de consiliere cu ocazia controlului
 numărul participanților la sesiunile de informare, precum şi la activităţile derulate în
acest scop cu ocazia misiunilor de control – 193 persoane
 instrumente utilizate în activitatea de informare/ consiliere (de exemplu: pliante,
fluturasi, PowerPoint-uri, cd-uri etc.) –66 mape de prezentare.
4.5.2. Realizarea altor acţiuni in care au fost implicati in anul 2017 inspectorii sociali
4.5.2.1. Activitatea de verificare a subvenţiilor acordate asociaţiilor şi fundaţiilor in baza Legii
nr. 34/1998;
Nu a fost cazul.
4.5.2.2. Activitatea de efectuare a anchetelor sociale pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă
de la bugetul de stat;
Inspectorii sociali nu au fost implicați în activitatea de efectuare a anchetelor sociale pentru
acordarea ajutoarelor de urgenţă de la bugetul de stat.
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4.5.2.3. Alte activități: Conform, fişelor de post, inspectorii sociali au fost/sunt desemnaţi şi
în alte activităţi (ex. Comisia judeţeană de incluziune socială, SCIM, Corpul de control al
Prefectului Judeţului Ialomiţa, Comisia de inventariere a patrimoniului instituţiei).
CAPITOLUL 5. IMPACTUL ACTIVITĂŢII DE INSPECTIE
În anul 2017 au fost încheiate un număr de 58 de procese verbale de control/rapoarte de
evaluare, ca urmare a verificăriilor în domeniul beneficiilor sociale și în domeniul serviciilor
sociale, astfel :


Numărul total al proceselor verbale de control(PVC) încheiate în anul 2017 – 58, din
care:



Număr PVC semnate cu obiecțiuni – 0;



Număr PVC contestate în instanță – 0;



Număr PVC anulate/modificate prin hotarâri judecătorești – 0;



Număr total al proceselor verbale de constatare și aplicare a sancțiunilor
contravenționale, ca urmare a neîndeplinirii măsurilor dispuse -0;



Număr proceselor verbale de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale
anulate/modificate prin hotarâri judecătorești – 0.

CAPITOLUL 6. DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE
În cadrul Compartimentului de Inspecție Socială Ialomița, în anul 2017 activitatea de inspecție
s-a desfășurat cu un număr de 3 inspectori sociali, întrucât din cele 4 posturi ocupate, 1
inspector social are atribuții de relații cu publicul, astfel încât nu a desfășurat activitate
efectivă în cadrul compartimentului. Numărul redus al inspectorilor sociali a presupus un efort
considerabil din partea acestora în desfășurarea campaniilor de control, iar în cazul Campaniei
în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități (acesibilizarea mediului fizic, informațional
și comunicațional, nu s-a realizat decât monitorizarea de birou a măsurilor dispuse în perioada
2013-2016.
CAPITOLUL 7. CONCLUZII
În anul 2017, Compartimentului de Inspecție Socială Ialomița a realizat, în termen, toate
campanile inițiate de către ANPIS, cu excepția ,,Campaniei în domeniul protecției persoanelor
cu dizabilități (acesibilizarea mediului fizic, informațional și comunicațional’’, pentru care nu
s-a realizat decât monitorizarea de birou a măsurilor dispuse în perioada 2013-2016, din motive
obiective. Petițiile și reclamațiile adresate de cetățeni/instituții au fost rezolvate în termenul
prevăzut de lege.
CAPITOLUL 8. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE INSPECȚIE SOCIALĂ
Considerăm că, perioadele de desfășurarea a campaniilor tematice ar trebui să fie suficiente
pentru atingerea tuturor obiectivelor campaniei, să se permită echipelor de inspecție
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efectuarea unui control coerent (verificarea documentației din dosarul de beneficiu și a
îndeplinirii termenelor legale), timpul alocat fiecărui control să poată fi raportat la
complexitatea acestuia și a entității verificate și nu la perioada de desfășurare a campaniilor.

Nume Prenume
Diaconescu Mihaela Daniela
Dumitrescu Tudor Daniela
Sălceanu Monica
Lăzărescu Viorica
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Funcția
Inspector
Inspector
Inspector
Inspector

Semnătura
social
social
social
social

Data
02.02.2018
02.02.2018
02.02.2018
02.02.2018

