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                   Informare privind rezultatele activității de control desfășurată de 
Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Galați, în semestrul I/2018. 

Analiză comparativă cu aceeași perioadă a anului precedent                                   

 

- Inspectorii sociali au fost implicati in activitatea de verificare  prin intersectarea 

bazelor de date ale A.J.P.I.S.Galati   cu cele detinute de D.G.F.P. Galati, C.J.P. 

Galati,   in  vederea  depistarii si  recuperarii sumelor  incasate  necuvenit  de  

beneficiarii de  ASF. S-au verificat in aplicatia Safir a  celor  1618 suspiciuni, au fost 

transmise adrese catre primariile de domiciliu ale beneficiarilor  pentru clarificarea 

fiecarei suspiciuni identificate. 

- La solicitarea Curții de conturi au fost verificate 66 CNP uri cu  suspiciunea de 

deținere de clădiri, s-au confirmat 15 cazuri, 5  CNP uri cu  suspiciunea de deținere de 

terenuri cu suprafeta mai mare decât cea admisa de lege, s-au confirmat 2 cazuri. 

 -  Au fost efectuate 51 controale   inopinate   pentru verificarea modului de stabilire 

si acordare a Alocatiei pentru Sustinerea Familiei și a Venitului Minim Garantat . 

Pentru remedierea neconformitatilor constatate au fost dispuse 150 masuri. 

-Au fost  efectuate 37  monitorizari  in vederea verificarii  respectarii standardelor 

minime de calitate  de catre serviciile sociale care detin licenta de functionare. S-a 

constatat ca 31 servicii indeplinesc  in totalitate standardele minime de calitate , iar 

pentru 6 servicii sociale au fost dispuse 14 masuri  pentru remedierea 

neconformitatilor constatate. 
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-Au fost efectuate 2  controale   inopinate  la  furnizori de servicii sociale  pentru 

verificarea respectarii standardelor de calitate. 

- A fost efectuat 1  control   inopinat   pentru verificarea modului de stabilire si 

acordare a beneficiilor sociale. A fost dispusa o masura. 

- A fost efectuat 1  control   inopinat  urmare unei sesizari  pentru verificarea 

modului în care se asigură accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. A fost dispusa 

o măsură. 

- S-a elaborat si transmis in termenul solicitat raportul de activitate  al serviciului 

inspectie sociala  pentru anul 2017.  

-  Au fost evaluate in vederea licentierii  6 servicii sociale. In urma procesului de 

evaluare s-a constatat ca 4 servicii sociale indeplinesc standardele minime de calitate  

in proportie de peste 75%  si s-a propus mentinerea licentei de functionare provizorie si 

s-au dispus 15 masuri pentru indeplinirea in totalitate a  standardelor minime de 

calitate. 

 -Urmare atributiilor dispuse de conducerea institutiei, inspectorii sociali au realizat si 

urmatoarele  activitati: 

 - S-au intocmit rapoartele statistice pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 (ajutorul 

social si  ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu combustibil solid si lichid   pentru 

acesti beneficiari). 

In aceasta perioada au fost solutionate  doua  petitii  care au vizat aspecte din domeniul 

acordarii beneficiilor   sociale. 
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-Cu prilejul activitatii de control, inspectorii sociali au desfasurat si activitatea de  

informare si consiliere, in aceasta perioada fiind intocmite 192  fise de consiliere  

Problematica abordata a vizat   in principal , modificarile legislative  si aplicarea unitara 

a legislatiei privind acordarea beneficiilor sociale.  

Activitatea de informare si consiliere s-a desfasurat si cu ocazia efectuarii serviciului de 

relatii cu publicul, inspectorii sociali au raspuns intrebarilor adresate de beneficiarii  si 

solicitantii de beneficii si servicii sociale. 

  Serviciul Inspectie Sociala  din cadrul Galati  a desfasurat in trimestrul II 2018 

urmatoarele    activitati : 

- In perioada 02.04.2018-30.04.2018 s-a desfasurat Campania „Verificarea asigurarii  

accesului persoanelor cu dizabilitati  la mediul fizic-respectiv unitati hoteliere , pentru a 

beneficia de servicii de tratament balnear si recuperare medicala „ 

Au fost verificate cele 4 unitati hoteliere transmise de ANPIS. 

Constatările echipelor de inspecție privind accesibilizarea entităților inspectate: 

                    Rampa de acces :  

- rampa de acces este adaptată la  FALEZA HOTEL BY VEGA și  HOTEL CORNELIUSS; 

- nu este adaptată la HOTEL ALEX; 

- nu există la  HOTEL DANUBE STARS. 

 Accesul în clădire(ușa de acces în clădire) –corespunde NP 051/2001 la toate cele 4 entități verificate; 

Pavaj sau covoare tactile pentru recepție – nu există în nicio entitate verificată; 

Harta tactilă - nu există în nicio entitate verificată; 

Ascensor cu însemne tactile – în 2 entități (HOTEL ALEX și HOTEL CORNELIUSS) nu este cazul, 

        - HOTEL DANUBE STARS este adaptat conform NP 051/2012 

- FALEZA HOTEL BY VEGA nu este adaptat conform  NP 051/2012; 
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Coridoare – în toate cele 4 entități verificate coridoarele permit accesul persoanelor cu dizabilităţi 

către toate spaţiile, cu mijloacele de ghidaj şi susţinere prevăzute în normativ în conformitate cu 

prevederile NP 051/2012; 

Cameră/e adaptată/e - pentru cazarea persoanelor utilizatoare de fotoliu rulant sunt prevăzute astfel : 

 - camere echipate corespunzător, conform prevederilor din normativ NP 051/2012,HOTEL FALEZA BY 

VEGA șiHOTEL DANUBE STARS dețin doar câte o   cameră adaptată; 

  - HOTEL ALEX – are o capacitate de 15 camere , iar SC MOBILKAT SRL HOTEL CORNELIUSS     are o 

capacitate de 10 camere- nu dețin camere adaptate. 

Locuri de parcare adaptate – nicio entitate verificată nu deține locuri de parcare adaptate. 

 Constatări privind activităţile desfăşurate de entitatea inspectată în vederea adaptării instituției, 

în cazul constatării deficiențelor. 

 HOTEL FALEZA BY VEGA șiHOTEL DANUBE STARS au fost renovate în ultimii ani, astfel au fost efectuate 

și adaptări parțiale a mediului fizic (camere, coridoare etc). 

Toate cele 4 entități verificate au fost consiliate privind respectarea legislației care prevede asigurarea 

accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, inspectorii sociali au constatat disponibilitatea 

conducerii entităților verificate privind realizarea lucrărilor de adaptare. 

 Au fost dispuse 17 masuri de remediere a neconformitatilor constatate si au fost aplicate 4 sanctiuni 

contraventionale ( Avertismente ) 

- S-a desfasurat   Campania de control “Controlul beneficiarilor  incadrati intr-un grad de handicap  

care nu au fost reevaluati in perioada 2000-2001  in conformitate cu OUG nr. 102/1999 ,  art. 59 “. 

S-au verificat suspiciunile transmise in anexa la Metodologia de lucru  , s-au controlat  din punct de 

vedere administrativ dosarele beneficiarilor, a fost incheiat procesul verbal de control   

constatandu-se  urmatoarele : 

- Numar de beneficiari  selectati  de ANPIS pentru verificare  :7 

- Numar total beneficiari verificati :7 

- Numar total beneficiari pentru care s-a dispus  reevaluarea  

- Celelalte dosare verificate  prin sondaj  erau intocmite conform prevederilor legale. 
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Tipuri de nereguli identificate : inspectorii sociali au constatat  ca in  5 cazuri s-a realizat 

reevaluarea  dosarelor  urmare masurilor  dispuse  prin campania de control  desfasurata in anul 

2017, iar in celelalte  2 cazuri  din esantion, persoanele cu handicap  nu s-au prezentat  la comisie  

pentru reevaluare, astfel au fost emise certificate  prin care nu se mai incadreaza in grad handicap.  

Inspectorii  sociali  au dispus masura “Reevaluarea  dosarelor  persoanelor incadrate in grad  de 

handicap  care nu au fost reevaluate  in perioada  2000-2001  , in conformitate cu prevederile  

art .59 din OUG 102/1999, care nu contin documentele  socio – medicale  prevazute de legislatia  in 

vigoare “; aceasta masura  se refera la dosarele care vin prin transfer  din alte judete si  nu contin 

toate documentele legale.  

-  Au fost efectuate 22 controale   inopinate   pentru verificarea modului de stabilire si 

acordare a Alocatiei pentru Sustinerea Familiei  si a Venitului Minim Garantat . Pentru 

remedierea neconformitatilor constatate au fost dispuse 138 masuri  de remediere a 

neconformitatilor constatate.   

-  Au  fost monitorizate 12 servicii sociale  in vederea verificarii respectarii standardelor 

minime de calitate . 

-Au fost realizate 4 controale inopinate in domeniul serviciilor  sociale , pentru verificarea 

respectarii standardelor de calitate si au fost dispuse 19 masuri de remediere a 

neconformitatilor constatate.A fost aplicata  o sanctiune „Avertisment „. 

- A fost realizat un control la solicitarea ANPIS la Primaria municipiului Tulcea  pentru a 

verifica aspectele sesizate intr-o petitie  cu privire la respectarea  accesului persoanelor cu 

dizabilitati la mediul fizic si respectarea pervederilor L 448/2006. A fost dispusa o masura de 

remediere pentru neconformitatile constatate. 

- A fost evaluat in vederea licentierii  un serviciu social. In urma procesului de evaluare s-a 

constatat ca   a fost indeplinita masura dispusa  si s-a propus licentierea serviciului social. 
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 La soliciarea conducerii institutiei, inspectorii sociali au realizat si urmatoarele  activitati: 

              - S-au intocmit rapoartele statistice pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 ( ajutorul social. 

-In aceasta perioada au fost solutionate  sapte petitii  care au vizat aspecte din domeniul 

acordarii beneficiilor si serviciilor  sociale. 

-Inspectorii sociali au fost implicati in activitatea de verificare a masurilor dispuse urmare 

controlului Curtii de Conturi  si  prin intersectii de baze de date  ; in urma acestei activitati au 

fost emise decizii de recuperare a sumelor incasate necuvenit , dupa cum urmeaza : 

          - ASF  -  41 decizii  in valoare de 18085 ron 

         - VMG   - 115 decizii in valoare de 148750 ron 

         - ICC     - 11 decizii in valoare de 17898 RON 

         - Stimulent - 31 decizii in valoare de 95123 ron  

In total au fost emise  in aceasta perioada 198 decizii in valoare de 279 856 ron . 

-Au fost organizate sedintele trimestriale ale Comisiei judetene pentru egalitate de sanse si 

Comisiei judetene pentru incluziune sociala ( s-au redactat materiale , a fost facuta 

convocarea membrilor comisiilor judetene , etc.) 

-Cu prilejul activitatii de control si monitorizare  inspectorii sociali au desfasurat si activitatea 

de  informare si consiliere, in aceasta perioada fiind intocmite 88   fise de consiliere  

Problematica abordata a vizat   in principal , modificarile legislative  si aplicarea unitara a 

legislatiei privind acordarea beneficiilor si serviciilor  sociale.  
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- In aceasta perioada   a  fost organizata la sediul DGASPC Galati o intalnire de informare- 

consiliere la care au participat 14 salariati ai Serviciului Asistenta Maternala. S-au discutat 

aspecte privind aplicarea Ordinului nr. 35 /2003 privind standardele minime obligatorii pentru 

asigurarea protectiei copilului; au fost discutate problemele cu care se confrunta  asistentii 

sociali in relatia cu asisentii maternali in aplicarea planului individualizat de protectie. 

-Au mai fost organizate 3 intalniri de informare si consiliere la care au participat 115 

salariati ai  Compartimentelor de asistenta sociala din cadrul primariilor din judetul  Galati.  

La aceste intalniri  au fost dezbatute probleme ce tin de aplicarea unitara a legislatiei sociale 

si au fost clarificate spete  concrete. A fost prezentata  decizia Curtii de  conturi   si au fost 

discutate aspecte privind modul de verificare a veniturilor si bunurilor detinute de beneficiarii 

de beneficii sociale.S-a insistat pe necesitatea verificarilor periodice  in aplicatia informatica 

PatrimVen pentru a se evita efectuarea de plati necuvenite. 

S-a prelucrat cu personalul din cadrul compartimentelor de asistenta sociala  Regulamentul 

European nr. 679/2016 privind protectia datelor  cu caracter personal  si privind libera 

circulatie a acestor date. S- a specificat  faptul ca, prelucrarea  datelor cu caracter personal  

se realizeaza doar pentru  scopuri legitime  si numai pentru beneficiul de asistenta sociala 

solicitat, beneficiarii trebuie sa fie informati , se va desemna o persoana cu atributii in acest 

sens.Coresondenta  trebuie sa se realizeze numai prin e- mailuri  securizate, drept urmare 

fiecare primarie trebuie sa aiba sistem de corespondenta securizat.    

Activitatea de informare si consiliere s-a desfasurat si cu ocazia efectuarii serviciului de relatii 

cu publicul, inspectorii sociali au raspuns intrebarilor adresate de beneficiarii  si solicitantii de 

beneficii si servicii sociale 
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 Situația comparativă 30 iunie 2017 – 30 iunie 2018 privind numărul mediu de beneficiari: 

Prestația 30.06.1

8 

30.06.1

7 

Diferenț
a 

Alocația de 
stat pentru 

copii 

94353 96278 -1925 

Alocația de 
plasament 

1028 1111 -83 

Alocația de 
susținerea 
familiei 

Legea 

277/2010 

8034 9368 -1334 

Indemnizați
e creștere 
copil OUG 

111/2010 

3231 2886 345 

Stimulent 

de inserție 
OUG 

111/2010 

1869 1402 467 

Indemnizații 
și ajutoare 

OUG 111 

art.31,32 

75 75 0 

Indemnizați
e lunară 

acomodare 

în vederea 

adopției 

11 13 -2 

Ajutoare 9717 11463 -1746 
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sociale 

Legea 

416/2001 

Ajutoare 

refugiați 
35 7 28 

 

Indemnizații 
lunare de 

hrană (HIV) 

357 346 11 

 

     Cu deosebită considerație, 

 

Ing. Răzvan Corneliu Avram 

Director Executiv 

             Sef Serviciu Inspectie Sociala 

                                             Niculina Olimpia  Ralea 

 

     
 

 

 

 

 


