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             Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Galati 

 

Nr.  ......................../......................... 

 

Analiza  gestiunii beneficiilor de asistență socială în județul Galați în  

semestrul I al anului 2021 

 

Agenţia Judeţeană pentru Plați și Inspecție  Socială Galaţi şi-a desfăşurat activitatea 

în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, 

caracteristica principală a activităţii desfăşurate de instituţie fiind respectarea şi 

implementarea legislaţiei in domeniul asistentei sociale, aferente competenţelor 

acordate în scopul realizării obiectivelor instituţiei, asigurând punerea în aplicare în 

condiţii de legalitate şi regularitate a ordinelor şi dispoziţiilor Agenţiei Naţionale 

pentru Plati si Inspectie  Sociala, Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale și a 

organelor administraţiei publice locale. 

In trimestrul  I  al anului 2021, Agenţia Judeţeană pentru Plați și Inspecție Socială 

Galaţi a procedat la plata beneficiilor de asistență socială către persoanele 

îndreptațite și verificarea, stabilirea dreptului și introducerea în plată a dosarelor noi 

de acordare a beneficiilor de asistență socială, dintre care amintim:  

a) Alocaţia de stat pentru copii, acordată conform Legii nr. 61/1993 *** 

Republicată privind alocaţia de stat pentru copii, pentru un număr mediu de 

91.937 de beneficiari și plăți efectuate în valoare  de  131.428.688 lei 
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b) Alocatia pentru sustinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 cu 

modificările și completările ulterioare, pentru un număr mediu de 4.751 

beneficiari și plăți efectuate în valoare de 4.574.111 lei 

c) Ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 pentru un număr mediu de 7.597 

beneficiari și plăți efectuate în valoare de  11.634.829 lei 

d) Alocatia de plasament pentru copiii aflati in dificultate, conform Legii nr. 

272/2004, pentru un număr de mediu de 846 beneficiari și plăți efectuate în 

valoare de 3.353.808 lei; 

e) Indemnizatia pentru cresterea copilului,  conform O.U.G. nr. 111/2010, 

pentru un număr mediu de 2.944 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 

38.022.284 lei 

f) Stimulentul de inserție, conform O.U.G. nr. 111/2010, pentru un număr 

mediu de 1.662 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 6.483.352 lei 

g) Indemnizatii si ajutoare acordate  în baza art.31 și 32 din OUG nr. 

111/2010, pentru un număr mediu de 100 beneficiari și plăți efectuate în 

valoare de  612.948 lei 

h) Indemnizația lunară acordată pe perioada concediului de acomodare în 

vederea adopției, acordată în baza prevederilor art.50 din Legea                             

nr. 273/2004 republicată privind procedura adopției, cu modificările și 
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completările ulterioare, modificată de art. Pct.35 din Legea nr. 57/2016, 

pentru un număr mediu de 8 beneficiari și plăți efectuate în valoare de  

86.224 lei 

i) Indemnizatia lunara de hrana pentru persoanele infectate cu HIV sau 

bolnave de SIDA conform H.G. nr. 1177/2003, pentru un număr mediu de 373 

beneficiari și plăți efectuate în valoare de 1.122.576 lei 

j) Indemnizatia lunara de hrana pentru persoanele infectate cu tuberculoză 

tratate în ambulatoriu, conform Legii nr. 302/2018 și Ordinul 

2087/1822/2020 pentru un număr mediu de 110 beneficiari și plăți efectuate 

în valoare de 152.458 lei 

k) Drepturile persoanelor cu handicap acordate conform  art.58 din Legea 

448/2006, pentru un număr mediu de 16.230 beneficiari și plăți efectuate în 

valoare de 45.217.871 lei 

l) Ajutoarele pentru încălzirea locuinței, conf. Prevederilor Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel: încalzirea cu energia termică: număr mediu 

beneficari 113, plăți 38.880 lei; încălzire cu gaze naturale: număr mediu 

beneficiari: 785, plăti: 499.825 lei; încălzire cu energia electrică:   număr 

mediu beneficiari: 164, plăti: 95.227 lei  
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m) Ajutoarele nerambursabile pentru refugiați acordate în baza Legii nr. 122 

din 04 mai 2006 actualizată, pentru un număr mediu de 33 beneficiari și plăți 

efectuate în valoare de 50.760 lei 

n) Indemnizația pentru întreruperea temporară a activității, acordata în baza 

OUG nr. 30/2020, pentru alți profesioniști (PFA, II, IF etc) și drepturi de 

autor și drepturi conexe,  pentru un număr mediu de 77 beneficiari și plăți 

efectuate în valoare de  1.127.944 lei 

o) Indemnizația acordată pentru reducerea activității în conformnitate cu 

prevederile OUG nr. 132/2020, pentru alți profesioniști (PFA, II, IF etc) și 

avocați, pentru un număr mediu de  412 beneficiari și plăți efectuate în sumă 

de 4.322.217 lei 

p) Ajutoarele de urgență acordate pentru un număr mediu de 11 beneficiari și 

plăți efectuate în valoare de 36.500 lei 

 

                 Cu deosebită considerație, 

  Director Executiv,                             

  Ing.Avram Razvan Corneliu         
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 Șef Serviciu Beneficii de Asistență Socială, 

Popa Eliza 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ajpis.galati@mmanpis.ro


 

             Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială 

             Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Galati 

Adresa: Mun.Galați,  Str. Regiment 11 Siret,  nr.46A, cod poștal 800302 

Tel.: 0236/411405, fax: 0239/650108 

E-mail: ajpis.galati@mmanpis.ro 
Web: www.galati.prestatiisociale.ro 
Operator de date cu caracter personal nr. 17966 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 

persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 

rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului.   
   

 

 

 

                        

 

mailto:ajpis.galati@mmanpis.ro

