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Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Galati 

 

Analiza gestiunii beneficiilor de asistenta sociala acordate de  

AJPIS Galati in anul 2021 

 

În conformitate cu art.2 din OUG nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările şi completările ulterioare, AJPIS 

Galaţi, în anul 2021, a avut ca scop "administrarea şi gestionarea beneficiilor de asistenţă socială 

şi a altor programe privind serviciile sociale susţinute de la bugetul de stat, realizarea de 

activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor de 

asistenţă socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 

permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 

persoanei, a familiei, grupurilor ori comunităţilor" şi a urmărit realizarea obiectivelor generale şi 

specifice. 

În domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii 

programelor de servicii sociale, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socialaă Galați 

are,  în principal, următoarele atribuţii: 

a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială; 

 b) aplică legislaţia privind finanţarea programelor de servicii sociale; 

 c) informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce 

decurg din reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială; 

 d) gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială; 

 e) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în 

 conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 f) înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială; 

 g) utilizează sistemul de informaţii în conformitate cu instrucţiunile şi instrumentele de 

gestiune a informaţiei stabilite de Agenţie; 

 h) asigură evidenţa, la nivel teritorial, a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de 

asistenţă socială; 

 i) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă socială   

 acordate; 

 j) asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidenţial al datelor 

personale ale solicitanţilor şi ale persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială; 

 k) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de 

asistenţă socială; 

 l) stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială şi efectuează plata acestora, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 m) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii; 

 n) fundamentează şi propun Agenţiei proiectul de buget ce include fonduri pentru plata 

beneficiilor de asistenţă socială, susţinerea programelor de servicii sociale şi pentru 

funcţionarea lor; 

 o) administrează bugetul aprobat şi prezintă Agenţiei raportul de execuţie bugetară; 
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 p) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat; 

 q) întocmesc rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmit Agenţiei; 

 r) furnizează Agenţiei şi altor organisme care au competenţe în domeniu informaţii în vederea 

 elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate; 

 s) asigură comunicarea permanentă cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale, 

cu alte instituţii şi persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi în special cu 

autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene; 

 ş) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii; 

 t) soluţionează contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale; 

 ţ) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel judeţean, în conformitate 

 cu planul stabilit de Agenţie în domeniu; 

 u) editează materiale informative în domeniul lor de activitate; 

 v) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra 

 drepturilor beneficiarilor; 

w) încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, 

monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege; 

x) întocmesc documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării 

programelor de servicii sociale şi asigură plata acestora. 

 

 

Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli pentru plata 

beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale 

 

Beneficiile de asistenţă socială sunt măsuri noncontributive de redistribuţie financiară destinate 

persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de legislaţia în 

domeniu, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal. Totodată, acestea reprezintă şi o 

formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor 

categorii de persoane. 

La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-a avut în vedere atât obiectivele, ce 

urmează a fi realizate, cât şi indicatorii de eficienţă privind finanţarea sistemului de protecţie a 

familiei şi copilului, îmbunătăţirea echilibrului socio-economic al familiei, protecţia persoanelor 

vârstnice şi a persoanelor cu handicap. 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.15/2021, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi 

şi Inspecţie Socială Galaţi i-au fost alocate resurse financiare în sumă de 524.284.500 lei pentru 

plata drepturilor privind beneficiile de asistenţă socială în anul 2021, conform Anexei 1 din 

capitolul cheltuieli. 

 

Optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăţi - beneficii sociale şi a 

programelor de servicii sociale; 

 

Modul de finanţare a asistenţei sociale se stabileşte prin legi speciale care reglementează 

acordarea de beneficii sociale şi furnizarea de servicii sociale. 

În bugetul naţional, prin bugetul Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale sunt cuprinse veniturile şi 

cheltuielile necesare finanţării sistemului naţional de asistenţă socială. 
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In vederea creşterii eficienţei  privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială printr-o bună 

gestionare a sistemului informatic, au fost realizate urmatoarele activitaţi: 

 închiderea lunară a beneficiilor de asistenţă socială, analiza, verificarea, prelucrarea şi 

transmiterea bazei de date în vederea emiterii mandatelor (indemnizaţie de hrană, 

alocaţie plasament familial, ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei, drepturi 

persoane cu handicap, alocaţie de stat pentru copii, indemnizaţie/stimulent pentru 

creşterea copilului, ajutor refugiaţi), extragere recapitulaţii, întocmire situaţii pentru 

fundamentare; 

 întocmirea lunară a fişierelor prestaj în vederea decontării beneficiilor de asistenţă socială 

(alocaţie de stat, indemnizaţie pentreu creşterea copilului, stimulent creştere copil, 

alocaţie de susţinere, ajutor social, alocaţie de plasament, indemnizaţie de hrană, 

drepturi persoane cu handicap, ajutoare pentru încălzirea locuinţei) și a situaţiilor 

centralizatoare în vederea decontării; 

 verificarea bazelor de date cu titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie 

termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică (verificare CNP, dubluri, etc); 

 întocmirea lunară a fişierelor de plata pentru beneficiarii de prestaţii sociale care au 

solicitat virarea în cont; 

 întocmirea lunară a declaraţiei D112 pentru beneficiarii de indemnizaţie creştere copil şi 

ajutor social, inclusiv declaraţii rectificative (pentru dosare noi intrate în plată la 

indemnizaţie şi pentru debitele înregistrate la indemnziaţie creştere copil şi ajutor social); 

 alimentarea conturilor pentru titularii de beneficii sociale; 

 prelucrarea şi importul fişierelor cu tinerii de 18 ani care urmează cursurile şcolare 

liceale/profesionale fără întrerupere şi nu repetă anul şcolar;  

 prelucrarea si importul fişierelor cu mandatele neachitate pentru beneficii asistență socială;  

 prelucrarea şi importul fişierelor cu absenţe pentru copiii de vârstă şcolară din familiile 

beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;   

 prelucrarea şi importul fişierelor cu poliţe asigurare locuinţe pentru beneficiarii de ajutor 

social transmise de către primării; 

 postări tichete pe sistemul de raportare a incindentelor JIRA; 

 întocmirea lunară a balanţei creditorilor la alocaţia de stat, întocmire borderou 

reordonanţări, prescrieri, transfer sume, iniţializare balanţa creditori ajutor social; 

comparații creditori alocație de stat pentru copii -balanțe SAFIR/extra-Safir, justificare 

diferențe; 

 mentenanţă site și postări informaţii;  

 instalari echipamente;  

 back-up baze de date beneficii asistenţă socială; 

 intersectii baze de date pentru beneficarii de indemnizaţie şi stimulent creştere copil, 

intersecţii cu bazele de date transmise de ANPIS pe FTP (decedaţi, venituri, etc); intersecții 

beneficiari alocație de susținere a familiei și venit minim garantat cu venituri -ANPIS, 

intersecții autoturisme; 

 verificare e-mail instituţie, transmitere corespondenţă electronică; 

 scanare de documente/situaţii de la toate compartimentele, în vederea transmiterii pe                

e-mail 
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Situatia deciziilor emise pe categoriile de beneficii de asistenţă socială, la nivelul Agenției 
Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Galați, pe parcursul anului 2021: 

Denumire beneficiu  

 

Nr. Decizii 

de 

acordare 

aprobate 

Nr. Decizii 

de 

suspenda-

re 

Nr. Decizii 

de 

încetare 

Nr. 

Decizii de 

reluare 

Nr. 

Decizii de 

respinger

e 

Nr. 

Decizii de 

modifi-

care 

Total 

decizii 

(nr.) 

Alocația de stat 

pentru copii 

12.363 1.436 10.784 801 173 0 25.557 

ICC_111_OPT II 

 

1.904 139 1.194 35 10 10 3.292 

ICC_111_SUPL_OPT_II 88 15 83 1 0 0 187 

ICC_111_HAND 

 

15 15 9 1 0 0 40 

ICC_111_HAND_SUPL 

 

0 0 9 0 0 0 9 

STIM_INS_OPT_II 

 

1.268 186 1.122 88 10 0 2.674 

STIM_INS_HAND 

 

16 1 9 1 0 0 27 

111_31_2: 

Indemnizaţie  oug 

111/2010, art.31 alin 

(2) 

11 9 14 0 0 0 34 

111_32_1_D – Sprijin 

lunar pentru 

cond.art.32 alin (1) 

lit.d) 

 

1 0 1 0 0 0 2 

111_32_2 -  Sprijin 

lunar cf.  art.32 alin.2 

(OUG 11) 

 

5 1 4 2 0 0 12 

Indemnizatie lunara 

acordata  pe perioada 

concediuloui de 

acomodare în vederea 

adoptiei 

15 0 10 0 0 5 30 

Indemnizatie de 

sprijin acordata 

pentru sustinerea și 

stimularea adoptiei, 

conform art.100^1 din 

13 0 0 0 0 0 13 
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Legea nr.268/2021 

Alocaţia de plasament  

 

185 209 246 140 0 0 780 

Indemnizatia lunara 

de hrana pentru 

persoanele infectate 

cu HIV sau bolnave de 

SIDA 

24 4 31 2 0 0 61 

Indemnizatia lunara 

de hrana pentru 

persoanele infectate 

cu tuberculoza 

tratate în ambulatoriu 

264 12 125 9 1 0 411 

Venitul minim 

garantat 

 

1.204 1.319 2.086 913 24 847 6.393 

Alocatia pentru 

sustinerea familiei  

904 1.148 1.646 636 37 1.388 5.759 

Ajutorul 

nerambursabil pentru 

persoane care au 

obținut statut  de 

refugiat  sau protecția 

subsidiarain Romania. 

 

239 18 63 1 20 0 341 

Drepturile 

persoanelor cu 

handicap acordate 

conform art.58 din 

Legea nr.448/2006 

 

5.852 204 1.918 0 0 334 8.308 

Total 

 

24.371 4.716 19.354 2.630 275 2.584 53.930 

 

 

 

 

Situația ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, acordate conform 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, precum și  măsurile de protecţie socială 

pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate în baza Legii nr. 226/2021 din 16 
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septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil 

de energie, pentru sezonul 2020-2021, 2021-2022, la data de 31.12.2021: 

- ajutorul de încălzire cu lemne (OUG 70/2011 + Legea nr. 126/2021): număr mediu  

beneficari 15.564, plăți: 18.971.238 lei 

- supliment încălzire cu lemne (Legea nr. 126/2021):  număr unic beneficari 15.159, plăți: 

301.880 lei 

- ajutoare încalzire cu energia termică (OUG 70/2011): număr mediu beneficari 113, plăți 

38.880 lei; 

- supliment încalzire cu energia termică: număr mediu beneficari 0, plăți 0 lei; 

- ajutoare încălzire cu gaze naturale (OUG 70/2011): număr mediu beneficiari: 785, plăti: 

499.825 lei; 

- supliment încalzire cu gaze naturale: număr mediu beneficari 0, plăți 0 lei; 

- ajutoare încălzire cu energie electrică (OUG 70/2011):   număr mediu beneficiari: 178, plăti: 

124.900 lei 

 

 

Pe parcursul anului 2021,  la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi, au 

fost plătite indemnizații conform prevederilor OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă și OUG nr. 111/2021 

pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii 

profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, 

determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

pentru un număr mediu de 512 beneficiari, plăți efectuate (cumulate de la inceputul anului): 

8.667.460 lei. 
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Exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului 

de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor familiale acordate conform  

regulilor de coordonare. 

 

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi are responsabilitatea coordonării 

procesului de completare a formularelor europene în conformitate cu prevederile 

Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 

socială şi Regulamentul Consiliului  (CEE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în 

aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 883/2004, care vor fi primite atât direct, cât şi 

prin intermediul organismelor de legătură, de la instituţiile competente din celelalte state 

membre ale Uniunii Europene. 

Exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului de 

asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor familiale acordate, conform regulilor de 

coordonare, s-a realizat prin gestionarea eficientă a schimbului de date fizic/electronic cu 

institutiile din alte State Membre şi monitorizarea aplicării unitare a prevederilor legale în 

vederea stabilirii dreptului la beneficii familiale. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr.883/2004 privind aplicarea 

regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi  şi membrilor 

familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului  (CEE)                   

nr. 987/2009 care stabileşte  modalităţile de aplicare a Regulamentului  Consiliului (CEE)                              

nr. 883/2004, persoanele de cetăţenie română care desfăşoară activităţi în alte state membre 

ale UE, sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European, indiferent de locul de reşedinţă 

al membrilor de familie, au dreptul la beneficii familiale pentru copiii lor din statul în care-şi 

desfăşoară activitatea, în baza legislaţiei acelui Stat Membru. 

Beneficiile familiale din România care intră sub incidenţa Regulamentului  Consiliului (CEE)                           

nr. 883/2004 sunt: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului și 

stimulentul de inserție. 

Activitatea constă în stabilirea şi plata drepturilor de beneficii familiale cuvenite lucrătorilor 

salariaţi sau lucrătorilor independenţi, persoanelor aflate în şomaj, titularilor de pensie, 

studenţilor sau persoanelor inactive care au făcut sau fac obiectul legislaţiei unuia sau mai 

multor state membre şi care sunt cetăţeni ai unui stat membru sau care sunt apatrizi sau 

refugiaţi, avându-şi reşedinţa pe teritoriul unuia dintre statele membre, precum şi membrilor 

familiilor acestora şi urmaşilor lor.  

 

Formulare europene completate în partea A 

 

La nivelul AJPIS Galaţi, în cursul anului 2021, ca urmare a depunerii unei cereri de beneficii 

familiale în România, au fost iniţiate şi transmise către alte state membre un număr de 740 

formulare europene. A fost transmis un număr de 367 formulare către Italia, 73 formulare către 

Spania, 143 formulare către Marea Britanie și 71 formulare către Germania, ceea ce semnifică că 

un număr însemnat de locuitori ai judeţului Galaţi si-au încetat activitatea în acele state 

membre şi le-a fost încetat dreptul la beneficii familiale. 
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Formulare europene completate în partea B, inclusiv eliberarea de adeverințe 

 

Pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021, au fost primite din celelalte state membre un 

număr de 1508 formulare europene. Cele mai multe formulare europene au fost transmise de: 

Germania: 357, Belgia: 331, Italia: 143, Olanda: 175, Elveția: 124 şi Luxemburg: 93, ceea ce ne 

indică faptul că cei mai mulţi lucrători migranţi români au început o activitate în aceste state 

membre şi au depus o cerere de beneficii familiale în statele respective.  

 

Deschideri de drepturi de beneficii sociale 

 

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 s-a aprobat dreptul pentru un număr total de 161 de 

persoane. Din numărul total de persoane care au solicitat acordarea/reluarea în plată în 

România şi care și-au încetat activitatea în celelalte state membre, în cursul anului 2021, cele 

mai multe cereri au fost pentru Italia: 64 persoane, Spania: 12 persoane, Germania: 29, Marea 

Britanie: 27. 

 

Suspendări de drepturi de beneficii sociale 

În cursul anului 2021, au fost suspendate 297 beneficii familiale, ca urmare a începerii unei 

activităţi şi a deschiderii dreptului la beneficii familiale în alt Stat Membru, cele mai multe fiind 

deschise în: Germania: 120, Belgia: 33, Olanda: 31, Italia: 28, Marea Britanie: 17, Elveția: 13. 

 RAPORTAREA CHELTUIELILOR 

 
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.15/2021, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi 

şi Inspecţie Socială Galaţi i-au fost alocate în anul 2021 pentru activitatea de asistenţă socială – 

524.284.500 lei; 

      

                   Anexa nr.1 

Nr. 

crt. 

Denumire cheltuieli Subcapitol/ 

Paragraf 

S Sume (lei) 

Capitolul 68 “Asigurări şi asistenţă socială” 524.284.500 

Titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” 19.391.250 

1 Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne 15.01 19.380.250 

2 
Transferuri către bugetele locale pentru indemnizații aferente 
întreruperii temporare a activității 

15.50 11.000 

Titlul 57 “Asistenţă socială” 502.592.840 

1 

Subcapitolul “Asistenţă socială pentru familie şi copii” 

(alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea 
familiei, alocaţia de plasament, indemnizaţia şi stimulentul 
pentru creşterea copilului OuG nr.148/2005 şi OuG 
nr.111/2010, indemnizaţii şi sprijin art.31 şi art.32 OuG 
nr.111/2010, indemnizaţia lunară acordată pe perioada 
concediului de acomodare în vederea adopţiei, depunere cont 
Junior Centenar)  

06 375.242.160 

2 
Subcapitolul “Asistenţă socială în caz de invaliditate” 

(indemnizaţia lunară de hrană, drepturi persoane cu 
05.02 94.264.730 
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handicap, art.58 Legea nr.448/2006) 

3 

Subcapitolul “Prevenirea excluderii sociale” – “Ajutoare 
sociale” (ajutoare urgenţă, ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei cu energie termică, energie electrică şi gaze 
naturale, ajutoare sociale, ajutoare pentru refugiaţi) 

15.01 23.932.020 

4 

Indemnizații acordate pentru alți profesioniști precum și 
pentru persoanele care au încheiat convenții individuale de 
muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor 
coronavirusului SARS-CoV-2 

15.50 1.273.420 

5 

Indemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a 
activității pentru alți profesioniști precum și pentru persoane 
care au încheiat convenții individuale de muncă  

15.50 7.880.510 

Titlul 55 “Alte transferuri” 82.010 

1 Transferuri către beneficiari de lucrări pentru sume acordate 
persoanelor care desfășoară activități necalificate cu caracter 
ocazional, afectate de întreruperea sau restrângerea 
activitații 

15.50 42.010 

2 Transferuri către cooperații aferente indemnizațiilor acordate 
pe perioada reducerii temporare a activității  

15.50 40.000 

Titlul 20 “Bunuri şi servicii” (20.30.06) 2.218.400 

1 

Taxe poştale pentru alocaţia de stat pentru copii, alocaţia 
pentru susţinerea familiei, alocaţia de plasament, 
indemnizaţia şi stimulentul pentru creşterea copilului OuG 
nr.148/2005 şi OuG nr.111/2010, indemnizaţii şi sprijin art.31 
şi art.32 OuG nr.111/2010, indemnizaţia lunară acordată pe 
perioada concediului de acomodare în vederea adopţiei 

06 1.237.340 

2 
Taxe poştale pentru indemnizatia lunară de hrană și 
drepturile persoanelor cu handicap 

05.02 745.030 

3 Taxe poştale pentru ajutorul social 15.01 236.030 

Anexa nr.2 

 

Gradul de utilizare   

al creditelor repartizate până la 31.12.2021  - activitatea de asistență socială   

 
  

 

Nr. crt. Prestații de asistență socială  

Nr. beneficiari 
MEDIU aferent 

Plăților 
(corelați cu 

execuția 
bugetară  și 

monitorizarea) 

Credite deschise 
cumulat ianuarie - 
decembrie 2021 

Sume plătite 
cumulat ianuarie - 
decembrie 2021 

Grad de utilizare % 

 

 A B C D E F  

 

1 

Alocatie de stat (copii intre 2-18 ani fara handicap), 
cuantum 185/214 lei  80,248 209,469,565 209,457,835 99.99 

 

 Alocatie de stat (copii peste 18 ani), cuantum 

185/214 lei  2,144 7,757,094 7,757,094 100.00 
 

 Alocatie  de stat copii cu si fara handicap  (copii intre 

0-2 ani fara handicap si copii intre 0-2 ani cu 
handicap), cuantum 369/427 lei 7,423 42,288,334 42,286,561 100.00 

 



 

 

 

 

 

 

1

0

 

 Alocatie de stat copii cu handicap  intre 2-3 ani, 

cuantum 369/427 lei 45 232,854 232,854 100.00 
 

 Alocatie de stat copil intre 3-18 cu handicap, 

cuantum 369/427 lei 1,420 7,245,590 7,245,304 100.00 
 

   Total alocații de stat  91,280 266,993,437 266,979,648 99.99  

 
  

Alocație de susținere familială Lg. 
277/2010  4,558 8,721,340 8,718,890 99.97 

 

 2 Alocația pentru susținerea familiei  4,558 8,721,340 8,718,890 99.97 
 

 

3 

Alocația de plasament normală, Lg 272/2004, 
cuantum 600 lei 707 5,290,020 5,283,618 99.88 

 

 Alocația de plasament copii cu handicap, Lg 
272/2004, cuantum 900 lei 115 1,265,892 1,264,992 99.93 

 

   Total alocație de plasament 822 6,555,912 6,548,610 99.89  

 
  

Indemnizație creștere copil 2(3) ani OUG 148/2005 
TOTAL 0 0 0 0.00 

 

 

4 

Indemnizație creștere copil 2(3) ani OUG 148/2005- 
600 lei 0 0 0 0.00 

 

 Indemnizație creștere copil 2(3) ani OUG 148/2005- 
75% 0 0 0 0.00 

 

   Indemnizație creștere copil  OUG 111/2010 TOTAL 2,929 76,812,085 76,783,839 99.96 
 

 

5 

Indemnizație creștere copil  OUG 111/2010 
OPȚIUNEA I (până la 1 an) 0 0 0 0.00 

 

 
cu venit (601 - 85%) 0 0 0 0.00 

 

 
fără venit (600 lei) 0 0 0 0.00 

 

 
Celălat  părinte (cu venit 601-85%) 0 0 0 0.00 

 

 
Celălat  părinte fără venit 600 lei 0 0 0 0.00 

 

 
supliment opțiunea I 0 0 0 0.00 

 

 Indemnizație creștere copil  OUG 111/2010 
OPȚIUNEA II (până la 2 ani) 2,910 76,264,829 76,236,583 99.96 

 

 
art.2,  alin.1,lit. a (cu venit 85%  ICC<=8500) 1) 1,680 55,098,724 55,075,945 99.96 

 

 
art.2,  alin.1,lit. a (cu venit  ICC=8500) 2) 31 3,093,368 3,093,368 100.00 

 

 
art.2, alin.1, lit. a (fara venit 1250 lei) 1,169 17,524,194 17,518,727 99.97 

 

 
SUPLIMENT aferent optiunea II 30 548,543 548,543 100.00 

 

 
Indemnizație cu handicap : 19 547,256 547,256 100.00 

 

 indemnizatie copil cu handicap (cu venit 85%  
ICC<=8500) 3) 13 466,753 466,753 100.00 

 

 indemnizatie copil cu handicap (cu venit  
ICC=8500) 4) 0 0 0 0.00 

 

 
indemnizatie copil cu handicap (fara venit 1250 lei) 5 78,568 78,568 100.00 

 

 
SUPLIMENT aferent IND HANDICAP 1 1,935 1,935 100.00 

 

 

6 

Stimulent de inserție OUG 111/2010, din care: 1,677 13,827,939 13,824,898 99.98 
 

 Stimulent de insertie optiunea cu handicap (cuantum 650 
lei) 14 112,372 112,372 100.00 

 

 Stimulent de insertie optiunea II (cuantum 650 lei) 1,604 12,428,322 12,426,781 99.99 
 

 Stimulent de insertie optiunea cu handicap (cuantum 1.500 
lei) 0 0 0 0.00 

 

 Stimulent de insertie optiunea II (cuantum 1.500 lei) 59 1,287,245 1,285,745 99.88 
 

   
Total indemnizație și stimulent creștere copil  4,606 90,640,024 90,608,737 99.97 

 



 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

7 

Indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu dizabilitate cu 
varsta 3 - 7 ani, in cuantum de 1250 lei  73 1,092,663 1,092,663 100.00 

 

 Sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate care nu realizeaza 
alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala pentru copilul 
cu varsta 0 - 3 ani, in cuantum de 563 lei  0 0 0 0.00 

 

 Sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate care nu realizeaza 
alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala pentru copilul 
cu varsta 3 - 7 ani, in cuantum de 438 lei 0 0 0 0.00 

 

 Sprijin lunar acordat persoanei care nu indeplineste conditiile 
legale pt.acordarea concediului pentru cresterea copilului, pentru 
copilul cu varsta 0 - 3 ani, in cuantum de 438 lei  1 1,314 1,314 100.00 

 

 Sprijin lunar acordat persoanei care nu indeplineste conditiile 
legale pt.acordarea concediului pentru cresterea copilului, pentru 
copilul cu varsta 3 - 7 ani, in cuantum de 188 lei  0 0 0 0.00 

 

 Sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate care are in 
intretinere copil cu vasrta 0 - 2 ani si nu indeplineste conditiile 
legale pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului, in 
cuantum de 563 lei  6 40,536 40,536 100.00 

 

 Sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate care are in 
intretinere copil cu vasrta 2 - 7 ani si nu indeplineste conditiile 
legale pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului, in 
cuantum de 188 lei  16 36,848 36,848 100.00 

 

 Indemnizatie compensatorie pentru parintii care au 
optat pentru program redus de munca, in cuantum de 
625 lei 3 23,042 23,042 100.00 

 

    Total drepturi handicap art.31 si art.32 OUG 111  99 1,194,403 1,194,403 100.00  

 

8 

Indemnizație lunară acordată pe perioada 
concediului de acomodare în vederea adopției, din 
care: 8 191,183 191,183 100.00 

 

 Indemnizatie lunara acordata pe perioada concediului 
de acomodare in vederea adoptiei cuantum  =1700 6 130,699 130,699 100.00 

 

 Indemnizatie lunara acordata pe perioada concediului 
de acomodare in vederea adoptiei cuantum (CU 
VENIT  ICC = 85% <  8.500 LEI) 2 60,484 60,484 0.00 

 

 Indemnizatie lunara acordata pe perioada concediului 
de acomodare in vederea adoptiei cuantum (CU 
VENIT   = 8500 PLAFONAT) 0 0 0 0.00 

 

 
9 

Depunere cont Junior pentru copiii ocrotiti prin 
serviciile publice si private specilizate pentru 
protectia copilului 741 921,600 921,600 0.00 

 

 

10 

Indemnizatie de sprijin pentru sustinerea si 
stimularea adoptiei Legea nr.268/2020, din care: 8 23,653 23,653 0.00 

 

 art. 100^alin 1 a) varsta 3.-6 ani  3 6,523 6,523 0.00  

 art. 100^1 alin  1  
 b) este incadrat in grad de handicap usor/ mediu 0 0 0 0.00 

 

 art. 100^1 alin  1  
c) face parte dintr-un grup de 2 frati adoptabili  0 0 0 0.00 

 

 art. 100^1 alin  2 
a) are implinit varsta de 7 ani 3 9,000 9,000 0.00 

 

 art. 100^1 alin2 
b) este incadrat in grad de handicap accentuat su 
grav, infectat HIV sau bolanv SIDA 0 0 0 0.00 

 

 art. 100^1 alin 2 
c) face parte  dintr-un grup  de cle putin 3 frati 
adoptabili impreuna 0 0 0 0.00 

 



 

 

 

 

 

 

1

2

 

 art. 100^1 alin  3 
In situatia in care  copilul adoptat  intruneste DOUA  
dintre  conditiile prevazut la alin (1) sau (2) cumulul 
indemnziatiei de sprijin se majoareaza cu 75% 2 8,130 8,130 0.00 

 

 art. 100^1 alin  4 
In situatia in care  copilul adoptat  intruneste 
cumulativ toate conditiile prevazute la alin(1) sau alin 
(2) cuantumul indemnizatie se majoreaza  cu 100% 0 0 0 0.00 

 

 art. 100^2  alin (1)  in situatia in care  a adoptat unul 
sau mai multi copii beneficiaza pentru fiecare copil 
adoptat o suma fixa de 1500 de lei pe an 0 0 0 0.00 

 

 

11 

Energie termică OUG 70/2011 113 38,881 38,880 100.00  

 Supliment energie termica 0 0 0 0.00  

 Gaze naturale OUG 70/2011 785 499,827 499,825 100.00  

 Supliment gaze naturale 0 0 0 0.00  

 Energie electrică OUG 70/2011 178 124,900 124,900 100.00  

 Supliment energie electrica 0 0 0 0.00  

 
  Total ajutoare energie termică, gaze naturale și 

energie electrica + supliment 1,076 663,608 663,605 100.00 

 

 

12 

Indemnizația lunară de hrană HIV/ SIDA , HG 
117/2003,  din care :   375 2,339,495 2,339,495 100.00 

 

 pentru copii în cuantum de 15/16,50 lei /zi 11 62,263 62,263 100.00  

 
pentru adulți în cuantum de 16/17,60 lei/zi 364 2,277,232 2,277,232 100.00 

 

 

13 
Venit minim garantat, din care: 7,359 22,320,860 22,311,598 99.96 

 

 Venit minim garantat (ajutor social) 7,359 22,219,564 22,210,834 99.96  

 PAID 1,847 101,296 100,764 99.47  

 14 Tratamente medicale pt. străinătate 0 0 0 0.00  

 15 Ajutoare refugiați  47 119,880 119,880 100.00  

 16 Servicii sociale ( PIN6 +PIN 7) 0 0 0 0.00  

 17 Ajutoare financiare 0 0 0 0.00  

 

18 

Total ajutoare de urgență 
INUNDATII+COLECTIV+ALTE AJUTOARE, din 
care:  36 129,500 129,500 100.00 

 

 
TOTAL COLECTIV: 0 0 0 0.00 

 

 pentru însoțitorul în țară conform HG nr.  1007 
TRATAMENT IN TARA 0 0 0 0.00 

 

 pentru însoțitorul în țară conform HG nr.  1007 
TRATAMENT IN STRAINATATE 0 0 0 0.00 

 

 TOTAL INUNDATII: 18 76,000 76,000 0.00 
 

 deces inundatii conform H.G. nr.671/2021 0 0 0 0.00  

 inundatii conform H.G.nr.671/2021 18 76,000 76,000 0.00  

 Alte ajutoare de urgență 18 53,500 53,500 100.00  

 

19 

Indemnizații pers.handic .grav art.58 alin 4 lit a pct 1 Lg 
448/2006 - 350 lei 6,978 29,355,850 29,351,650 99.99 

 

 Indemnizații pers.handic.accentuat art.58 alin 4, lit a ,pct 2 
Lg 448/2006 - 265 lei 6,633 21,139,580 21,139,050 100.00 

 

 Total indemnizații handicap  13,611 50,495,430 50,490,700 99.99  

 ADULTI 14,907 22,296,920 22,294,900 99.99  

 Buget complementar handicap grav  art.58 alin 4, lit b ,pct 
1, Lg 448/2006 -150 lei  6,978 12,581,150 12,579,350 99.99 

 



 

 

 

 

 

 

1

3

 

 Buget complementar handicap accentuat art.58 alin 4 lit b 
pct 2 , Lg 448/2006 - 110 lei  6,633 8,774,920 8,774,700 100.00 

 

 Buget complementar handicap mediu art.58 alin 4, lit b ,pct 
3, Lg 448/2006 - 60 lei 1,296 940,850 940,850 100.00 

 

 COPII 1,458 4,127,680 4,127,680 100.00  

 Buget complementar handicap grav  art.58 alin 4, lit b ,pct 
1, Lg 448/2006 - 300 lei  939 3,382,500 3,382,500 100.00 

 

 Buget complementar handicap accentuat art.58 alin 4 lit b 
pct 2 , Lg 448/2006 - 175 lei 267 563,500 563,500 100.00 

 

 Buget complementar handicap mediu art.58 alin 4, lit b ,pct 
3, Lg 448/2006 - 60 lei 252 181,680 181,680 100.00 

 

 Total buget complementar 16,365 26,424,600 26,422,580 99.99  

 Indemnizația de însoțitor handicap vizual grav - 1263/1386 
lei 864 14,353,887 14,353,887 100.00 

 

  Total indemnizații însoțitor  864 14,353,887 14,353,887 100.00  

 Alocația de hrană copii  HIV / SIDA, in cuantum de 
15/16.50 lei/zi 17 98,178 98,178 100.00 

 

 Total alocație de hrană HIV/SIDA  17 98,178 98,178 100.00  

  Total drepturi handicap Lg 448 titlul 57  16,365 91,372,095 91,365,345 99.99  

 

20 

Indemnizația lunară de hrană TBC, din care: 130 552,699 552,699 100.00  

 pentru copii în cuantum de 15/16,50 lei /zi 5 18,227 18,227 100.00  

 pentru adulți în cuantum de 16/17.60 lei/zi 125 534,472 534,472 100.00  

 

21 

Alți profesioniști (PFA, II, IF, profesii liberale) 35 488,640 488,640 100.00  

 Drepturi de autor și drepturi conexe 42 639,304 639,304 100.00  

 Avocați 0 0 0 0.00  

 TOTAL INDEMNIZAȚIE COVID OUG 30/2020  77 1,127,944 1,127,944 100.00  

 

22 

Alți profesioniști (PFA, II, IF, profesii liberale) 407 7,287,685 7,287,685 100.00  

 Drepturi de autor și drepturi conexe 3 13,398 13,398 100.00  

 Avocați 17 202,270 202,270 100.00  

 TOTAL INDEMNIZAȚIE COVID OUG 132/2020  427 7,503,353 7,503,353 100.00  

   Alți profesioniști (PFA, II, IF, profesii liberale) 7 31,217 31,217 100.00  

 23 Drepturi de autor și drepturi conexe 1 4,946 4,946 100.00  

   TOTAL INDEMNIZAȚIE COVID OUG 111/2021  8 36,163 36,163 100.00  

   
TOTAL TITLUL 57 128,022 501,407,149 501,336,306 99.99 

 

 

24 

Unități cooperatiste 0 0 0 0.00  

 Stucturi sportive private 0 0 0 0.00  

 TOTAL INDEMNIZAȚIE COVID OUG 30/2020  0 0 0 0.00  

   Unități cooperatiste 0 0 0 0.00  

 25 Stucturi sportive private 0 0 0 0.00  

   TOTAL INDEMNIZAȚIE COVID OUG 111/2021  0 0 0 0.00  

 
26 

Unități cooperatiste 0 0 0 0.00  

 TOTAL INDEMNIZAȚIE COVID OUG 132/2020 - 
unități cooperatiste  0 0 0 0.00 

 

 

27 
Zilieri 59 42,001 42,001 100.00  

 TOTAL INDEMNIZAȚIE COVID OUG 132/2020 - 
zilieri  59 42,001 42,001 100.00 

 

   TOTAL TITLUL 55 59 42,001 42,001 100.00  
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28 

Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri OUG 
70/2011+ Legea 226/2021 15,564 19,074,686 18,971,238 99.46 

 

 Supliment lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 15,159 303,360 301,880 99.51  

 Total ajutoare lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri + supliment 15,564 19,378,046 19,273,118 99.46 

 

 29 
Cheltuieli de funcţionare Programe de interes 
naţional 0 0 0 0.00 

 

 30 
Finanţare investiţii în cadrul programelor de 
interes naţional 0 0 0 0.00 

 

 
31 

Finanţare investiţii pentru instituţii publice de 
asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-
sociale 0 0 0 0.00 

 

 

32 

Structuri sportive din subordinea administrației publice 
locale 0 0 0 0.00 

 

 Structuri sportive din subordinea MTS 0 0 0 0.00  

 TOTAL INDEMNIZAȚIE COVID OUG 30/2020  0 0 0 0.00  

 

33 

Structuri sportive din subordinea administrației publice 
locale 0 0 0 0.00 

 

 Structuri sportive din subordinea MTS 0 0 0 0.00  

 TOTAL INDEMNIZAȚIE COVID OUG 111/2021  0 0 0 0.00  

   TOTAL PRESTAȚII TITLUL 51  15,564 19,378,046 19,273,118 99.46 
 

 31 Subvenții fundații  0 0 0 0.00  

 32 Centre de zi si rezidențiale 0 0 0 0.00  

   TOTAL TITLUL 59 0 0 0 0.00 
 

 
TOTAL GENERAL BENEFICII SOCIALE 

143,645 520,827,196 520,651,425 99.97 
 

             
 

                                  TAXE POȘTALE    

 

Nr. 
crt. 

Prestații de asistență socială 

  

Credite deschise 

cumulat ianuarie - 

decembrie 2021 

Sume plătite 

cumulat ianuarie - 

decembrie 2021 

Grad de     
utilizare % 

 

 1 Taxe alocații de stat   1,021,052 1,020,889 99.98  

 2 Taxe indemnizație hrană HIV   4,139 4,139 100.00  

 3 Taxe alocație plasament   21,077 21,076 100.00  

 4 Taxe indemnizație creștere copil OUG 148/2005    0 0 0.00  

 5 Taxe indemnizație creștere copil OUG 111/2010    78,093 78,090 100.00  

 6 Taxe stimulent creștere copil OUG 148/2005   0 0 0.00  

 7 Taxe stimulent de inserţie OUG 111/2010   30,311 30,278 99.89  

 8 Taxe drepturi art.31,32   1,741 1,740 99.94  

 9 Taxe ASF   84,030 84,029 100.00  

 
10 

Taxe indemnizație lunară acomodare în vederea 
adopției   475 473 99.58 

 

 11 Taxe VMG   235,535 235,505 99.99  

 12 Taxe ajutoare urgenta   0 0 0.00  

 13 Taxe drepturile persoanelor cu handicap   736,187 736,138 99.99  

 14 Taxe indemnizatie hrana TBC   4,700 4,700 100.00  

 
15 

Taxe indemnizatie de sprijin pentru sustinerea si 
stimularea adoptiei   

0 0 0.00 
 



 

 

 

 

 

 

1

5

 

 
  

          TOTAL Titlul 20   2,217,340 2,217,057 99.99 

 

 

  

 
 
 
 
                     TOTAL GENERAL: PRESTAȚII SOCIALE + TAXE POȘTALE 

 

             

 

Nr.crt Prestații de asistență socială Nr benef. 
Credite deschise 

cumulat ianuarie - 

decembrie 2021 

Sume plătite 

cumulat ianuarie 

- decembrie 2021 

Grad de 
utiliz. % 

 

 1 Beneficii sociale si taxe postale 143,645 523,044,536 522,868,482 99.97 
 

 2 TITLUL 85     -671,259   
 

 
  

TOTAL GENERAL 143,645 523,044,536 522,197,223 99.84 

 

 
 
 

 

 
 

 

  Director Executiv,                             

  Ing.Avram Razvan Corneliu         

 

 

 

 

 

 

 


