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RAPORT ACTIVITATE 2017 
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INdPECȚIE dOCIALĂ TIMIȘ 

 

INFORMAŢII GENERALE  
• AJPIS Timiş s-a înfiinţat la data de 01.11.2008 și funcţionează ca 

structură subordonată Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale  

• Agenția are calitate de ordonator terţiar de credite și nu are alte unităţi 
teritoriale în subordine, coordonare sau autoritate. 

• A.J.P.I.S. Timiş are misiunea de a asigura în teritoriu aplicarea unitară a 
prevederilor legislative din domeniul protecţiei sociale, asistenţei sociale 
şi politicilor sociale. 

• Entitatea funcţionează cu o schema de personal formata din  34  
posturi, din care 31 de execuție şi 3 de conducere.  

Mn cursul anului 2017, AJPIS Timiş derulează următoarele activităţi:  
• Administrarea şi gestionarea beneficiilor de asistenţă socială (prestaţii 

sociale);  
• Acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii 34/1998;  
• Finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru 

centrele de zi şi rezidenţiale în baza Ordinului MMFPSV nr. 2765/2012.  
• Inspecţie socială;  
• Formare profesională / Conducerea comisiei de autorizare a furnizorilor 

de  formare profesională;  
• Derularea proiectului “INTESPO - Înregistrarea  tinerilor în evidențele 

serviciului public de ocupare” IDPOCU/135/2/3/113589 în parteneriat cu 
A.N.O.F.M. / M.M.J.S/ M.E.N. și A.N.P.I.S.;  

• Eliberare formulare europene pentru lucrătorii migranți;  
• Stabilirea  drepturilor prevăzute de DL nr.118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice;  
• Acordare de ajutoare nerambursabile pentru refugiaţi.  

 
I. Administrarea şi gestionarea beneficiilor de asistenţă socială 
(prestaţii sociale):  

A.J.P.I.S. Timiş are rolul de a asigura echilibrul socio-economic al 
familiilor din mediul urban şi rural, al persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor 



aparţinătoare,  gestionarea şi plata tuturor beneficiilor de asistenţă socială 
acordate de la bugetul de stat,  aşa cum sunt ele definite de Legea 
asistenței sociale nr. 292/2011 

Beneficiu social 
(prestaţie socială) 

 

Nr. mediu lunar de 
beneficiari (pentru 

perioada 
01.01 - 30.11.2017) 

Plăți efectuate 
(cumulate pentru 

perioada  
01.01 - 30.11.2017) 

Alocația de stat pentru 
copii  

111.590 126.153.012 
 

Alocația de plasament  1.880 13.940.932 
Alocație de susținerea 
familiei  

1.758 3.890.820 
 

Indemnizație creștere 
copil  

6.866 155.718.237 
 

Stimulent de inserție  2.961 20.400.658 
Ajutoare sociale (VMG)  1.815 4.987.427 
Indemnizații lunare 
hrană (HIV)  

229 1.225.938 
 

Ajutoare încălzire cu 
energie termică  

1.766 553.678 
 

Ajutoare încălzire cu 
gaze naturale  

606 283.633 

Ajutoare încălzire cu 
energie electrică  

48 22.533 

CASS – creştere copil  6.988 8.547.367 
CASS- ajutoare sociale 
(VMG)  

1.815 271.638 
 

Drepturi persoane cu 
handicap  

46.380 88.388.986 
 

 
II. Acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii 
nr.34/1998  

Denumire 
asociaţie/fundaţie 

 

Unitate de asistenţă 
socială 

 

Plăți efectuate 
(cumulate pentru 

perioada  
01.01 - 30.11.2017) 

Federaţia Caritas a 
Diecezei Timişoara  
 

1.Centrul de îngrijire şi 
asistenţă socială la 
domiciliu Reşiţa  

18.816 

 2.Centrul de îngrijire și 
asistență socială la 
domiciliu Caransebeş  

28.224 
 

 3.Centrul rezidențial pt. 
copii casa Mama Copil 
Timișoara  

36.750 
 



 4.Centrul rezidențial pt. 
copii Caritas Petroasa 
Mare  

44.000 

 5.Cantina socială 
Nădrag  

79.200 

 6. Centrul de zi pentru 
copii cu dizabilități 
Cărani  

23.100 
 

 7.Centrul de îngrijire 
socio-medicală pt. 
vârstnici și bolnavi 
cronici Bacova  

33.000 
 

 8.Locuință protejată pt. 
persoane cu dizabilități 
Izvorul Vieţii Dudeştii 
Noi  

13.750 
 

 9.Centrul Comunitar 
pentru Copii Pater 
Berno Bacova 

4.383 
 

 10.Centrul de zi pentru 
copiii romi Periam  

7.000 
 

Fundaţia Rudolf 
Walther - Filiala 
Timişoara  

Serviciul de tip 
rezidenţial  

302.500 

Uniunea Adam Muller 
Guttenbrunn  

Cămin de bătrâni 
Timişoara  

209.978 

 Cămin de bătrâni 
Sântana  

90.786 

 Cămin de bătrâni 
Bacova  

40.161 

 Staţiunea socială  Biled  19.800 
 Staţiunea socială 

Sânnicolau Mare  
19.800 

 
III. Inspecţie socială  

Beneficiile sociale au făcut obiectul a 7 campanii tematice de control și 
12 controale inopinate urmare a unor sesizări/autosesizări și a vizat un număr 
total de 1.048 titulari (1.035 titulari pe campanii și 13 titulari pe control 
inopinat). 

Ca urmare a deficiențelor constatate în acordarea și plata beneficiilor 
sociale, s-au dispus un număr total de 299 măsuri de remediere cu impact 
financiar. 

Serviciile sociale au făcut obiectul a 2 campanii tematice de control, 
care au avut ca obiectiv verificarea respectării standardelor minime de 



calitate de către furnizorii de servicii sociale publici și privați în vederea 
licențierii și respectării standardelor minime de calitate. 

În cadrul acestor două campanii s-au verificat un număr de 81 servicii 
sociale, iar pentru remedierea deficiențelor constatate s-au dispus un număr 
de 90 de măsuri și recomandări și s-au aplicat sancțiuni contravenționale în 
cuantum de 60.250 lei. 
Alte activități derulate de inspecția socială: 

Organizarea a 2 sesiuni de informare a autorităților administrației 
publice locale, privind modificările legislative din domeniul asistenței sociale, 
la care au participat 212 reprezentanți din cele 99 autorități publice locale; 

Activități de consiliere, în timpul a 148 misiuni de inspecție, evaluare 
sau monitorizare; 

Verificări la solicitarea Camerei de Conturi, pentru un număr de 845 
C.N.P.-uri titulari indemnizație pentru creșterea copilului.  

 
IV. Formare profesională  

• Au fost autorizaţi 37 furnizori de formare profesională  
• Au fost autorizate 80 de programe de formare profesională  
• S-au asigurat activităţile specifice pentru 723 sesiuni de examinare  
• S-au efectuat 25 monitorizări ale programelor de formare profesională  
 

V. Derularea proiectului “INTEdPO - Înregistrarea  tinerilor în evidențele 
serviciului public de ocupare” IDPOCU/135/2/3/113589 în parteneriat cu 
A.N.O.F.M. / M.M.J.d/ M.E.N. Și A.N.P.I.d.. 

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020 Axa prioritară 2  

 Obiectivul general al proiectului:  
Creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul 

Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de 
sprijin.  

Obiectiv Specific 1 - Creșterea gradului de informare și conștientizare în 
rândul tinerilor din categoria NEETs cu privire la avantajele înregistrării la 
SPO și la opțiunile pe care le au în vederea integrării pe piața muncii, în 
educație, formare sau antreprenoriat prin realizarea unei campanii de 
informare și conștientizare la nivel național.  

Obiectiv Specific 2 - Constituirea unei  rețelei de sprijin la nivel local și a 
unui mecanism de lucru cu tinerii, în scopul identificării a 200.000 de 
persoane aparținând categoriei NEETs ca bază pentru identificarea și 
monitorizarea acestora.  



Obiectiv Specific 3 – Identificarea a cel puțin 200.000 tineri NEETs în 
vederea înregistrării și profilării a 160.000 dintre aceștia. 

Descrierea grupului / grupurilor țintă  
Categorii: Proiectul vizează minim 200.000 tineri NEETs inactivi, cu 

vârsta între 16-24 ani, neînregistrați la SPO; sunt avuţi în vedere în special 
tinerii NEETs aflaţi mai departe de piaţa muncii, cu nivel scăzut de 
competențe și/sau  cu dificultăți în ceea ce priveşte integrarea socială.  

 
VI. Eliberare formulare europene pentru lucrătorii migranţi  

Formulare E411 completate: 2.687 din care:  
• În vederea obţinerii de beneficii sociale în statele U.E.: 1.663;  
• În vederea obţinerii de beneficii sociale în România: 512.  

 
VII. dtabilirea drepturilor prevăzute de DL nr. 118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice  

Au fost emise 104 decizii de acordare drepturi pentru persoane 
persecutate din motive politice. 

  
VIII. Acordare de ajutoare pentru refugiaţi conform prevederilor Legii 
nr.122/2006 şi a Hotărârii Guvernului nr.1251/2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006  

Număr mediu lunar beneficiari: 15  -  sume plătite 86.940 lei. 
 
 
      Director executiv, 

                  Cojoleanca Diana Alina 
 

 


