Nesecret

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor
Nr._______/____________

Raport privind modul de utilizare a subvenţiilor acordate
asociaţiilor şi fundaţiilor din judeţul Bihor pe anul 2017

A.J.P.I.S. Bihor este serviciu public deconcentrat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Infiintata prin
H.G. nr. 113/2011, are ca principal obiect de activitate administrarea si plata, din bugetul de stat, a
tuturor beneficiilor de asistenta sociala şi a subvenţiilor destinate susţinerii serviciilor de asistenţă socială
acordate de O.N.G.-uri, precum si asigurarea controlului in domeniul de competenta prin intermediul
Inspectiei Sociale.
Referitor la activitatea de subvenţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială, reglementată prin Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială şi Hotărârea de Guvern nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice,
A.J.P.I.S. Bihor are ca atribuţii:
 Evaluarea şi selecţionarea O.N.G.-urilor care îşi desfăşoara activitatea pe raza judeţului nostru şi
care solicită subvenţie de la bugetul de stat, în condiţiile legii;
 Acordarea lunară a subvenţiilor;
 Verificarea lunară a modului de acordarea a serviciilor de asistentă socială şi a utilizării subvenţiei
acordate O.N.G.-urilor.
La nivelul agenţiei, pentru anul 2017 au fost depuse un număr de 22 solicitări de acordare a subvenţiei de
la bugetul de stat. În urma activităţii de evaluare şi selecţionare desfăşurată de comisia din cadrul
A.J.P.I.S. Bihor şi a clasamentului final realizat de minister, s-a aprobat pentru luna ianuarie 2017,
acordarea subvenţiei unui număr de 14 unităţi de asistenţă socială. După aprobarea bugetului de stat, în
limita fondurilor alocate cu această destinaţie, s-au acordat subvenţii unui număr de 9 unităţi de asistenţă
socială, administrate de 5 furnizori acreditaţi să acorde servicii sociale, şi anume:
 Asociaţia Caritas Catolica – cu două cămine de bătrâni în Oradea şi două în Marghita;
 Fundaţia Hexagon Energia din Suncuius - Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice;
 Fundatia Bocskai Istvan pentru căminul pentru personae vârstnice din Salonta;
 Fundatia Caminul Felix – pentru Centrul rezidenţial in case de tip familial;
 Fundaţia Agape – pentru cantina socială şi unitatea de îngrijire la domiciliu din localitatea Sălard.
Nivelul mediu lunar al subvenţiei de la bugetul de stat pentru o persoană asistată, este de:
a) 250 lei/persoană, pentru centrul rezidenţial;
b) 175 lei/ persoană, pentru adăpost de noapte;
c) 90 lei /persoană, cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei;
d) 120 lei/persoană, pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu;
e) 175 lei/persoană, pentru centru de zi.
Categoriile de cheltuieli eligibile din subvenţia de la bugetul de stat sunt:
1. Cheltuielile de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă şi personalul de
specialitate auxiliar;
2. Cheltuielile cu hrana pentru persoanele asistate;
3. Cheltuielile pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport;
4. Cheltuielile de întretinere si gospodărire: încălzire, iluminat, apa, canal, salubrizare, poştă, telefon şi
internet.
Activitatea de verificare lunară a respectării condiţiilor de subvenţionare vizează pe de o parte
componenta financiară, modul de efectuare a cheltuielilor. Acestea s-au făcut în baza documentelor
justificative, cu încadrarea în bugetele aprobate prin convenţiile încheiate. Pe de altă parte, componenta
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de verificare a acordării serviciilor sociale, are în vedere calitatea serviciilor acordate şi respectarea
standardelor de calitate corespunzătoare serviciilor pe care le acordă unitatea subvenţionată.
In anul 2017 au fost efectuate un numar de 75 vizite la ONG-urile mentionate mai sus, efectuandu-se
rapoarte de verificare, fara a se constata nereguli care sa conduca la sistarea acordarii subventiei de la
bugetul de stat.
Sumele virate de A.J.P.I.S. Bihor cu titlu de subvenţie, în anul 2017, şi care au făcut obiectul monitorizării
lunare, au fost de 708.688,46 lei. De aceste subvenţii au beneficiat un mumăr mediu de 324 beneficiari
asistati în cadrul a:
- 6 centre rezidenţiale pentru vârstnici;
- 1 centru rezidenţial pentru copii aflaţi în plasament;
- 1 cantina socială;
- 1 unitate de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice.
Prin activităţile specifice desfăşurării programului de subvenţionare, A.J.P.I.S. Bihor, răspunde nevoilor
sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale şi de grup, în vedrea depăşirii situaţiilor de
dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii
calităţii vieţii. Pentru indeplinirea acestor obiective, agenţia coopereaza cu autoritatile administratiei
publice locale, cu organizatiile guvernamentale, cu societatea civila, precum si cu partenerii sociali.
Cu deosebita consideratie,
Iova Gabriela
Director Executiv

