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MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PRESTAŢII SOCIALE 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PRESTAŢII SOCIALE 

A JUDEŢULUI SATU MARE 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
al Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale 

pe luna August 2010 
 
 

I. În domeniul contractelor colective de muncă, 
conflictelor de interese şi al dialogului social; 
reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti: 

 

I.1. Contracte colective de muncă şi confilcte de interese: 
În conformitate cu prevederile art.III şi art.IV din HG 

nr.662/07.07.2010 privind unele măsuri organizatorice şi funcţionale pentru 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Pensii şi 
alte drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale şi 
Inspecţia Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.519/26.07.2010, atribuţiile în domeniul contractelor colective de muncă 
reglementate de Legea nr.130/1996 şi al conflictelor de interese reglementate 
de Legea nr.168/1999 sunt îndeplinite începând cu data de 26.07.2010 de 
către Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare. 

Astfel, la începutul lunii august 2010 au fost predate la ITM Satu 
Mare pe bază de Proces-verbal un număr de 628 contracte colective de muncă. 
 

I.2. Activitatea de Dialog social: 
În cursul lunii august – 19.08.2010 – a avut loc şedinţa Comisiei de 

Dialog social din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, cu 
participarea sindicatelor şi patronatelor reprezentative la nivel judeţean şi al 
autorităţilor publice implicate. S-au dezbătut problemele sociale curente cu care 
se confruntă actorii sociali la nivel judeţean. 

Cumulat, de la începutul anului Comisia de Dialog social s-a 
întrunit în 4 şedinţe, şi anume: 21.01.2010, 24.02.2010, 29.03.2010, 19.08.2010. 
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I.3. Relaţii de specialitate în domeniile de activitate ale instituţiei: 
 în cursul lunii august 2010 s-au acordat un număr de 22 consultaţii 

juridice, din care: 
 

 August 2010 Cumulat de la începutul anului 2010 
format electronic 0 1 
formă scrisă 0- persoane fizice 

0- persoane juridice 
6 - persoane fizice 
22 - persoane juridice 

Verbale 22- persoane fizice şi ag.economici 780- persoane fizice şi ag.economici 
 

Acestea au fost soluţionate în totalitate. Problematica consultaţiilor 
juridice acordate: asigurarea dialogului social la nivel teritorial; aplicarea 
Decretului-lege nr.118/1990; autorizare agenţi de muncă temporară; ucenicia la 
locul de muncă; prestaţii sociale plătite de către AJPS; autorizarea furnizorilor de 
formare profesională a adulţilor; acreditare servicii sociale, etc. 
 

I.4. Reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti: 
Pe parcursul lunii august 2010 compartimentul juridic al instituţiei a 

asigurat reprezentarea în instanţă pentru un număr total de 5 cauze, aflate pe 
rolul Tribunalului Satu Mare – Secţia Contencios Administrativ, al Curţii de 
Apel Oradea – Secţia Contencios Administrativ, şi al Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie – Secţia Contencios Administrativ Bucureşti: 
 

 litigii având ca obiect refuz acordare drepturi protecţie 
socială – OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului:      5 dosare 

 
 

II. În domeniul  asistenţei sociale: 
 
 

II.1. Număr de dosare soluţionate de către A.J.P.S. în termenul 
prevăzut de lege în cursul lunii august 2010,privind plata prestaţiilor familiale:  
 

 
Tip prestaţie 

Număr dosare 
soluţionate în 

08/2010 

TOTAL 
dosare soluţionate 

în anul 2010 
Alocaţii de stat 325 4.121
Alocaţii complementare şi de susţinere 475 5.194
Indemnizaţii şi stimulente creştere copil, cf.Lg.7/2007 195 1.723
Indemnizaţii/ajutoare pentru creşterea copilului –
persoane cu handicap,cf.art.12 Lg.448/2006 

6 51

Alocaţii de plasament 30 240
TOTAL 1.031 11.329
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II.2. Număr persoane beneficiare/nivelul prestaţiilor plătite de către 
A.J.P.S. cursul lunii august 2010: 
 

A. Alocaţii, ajutoare, indemnizaţii, etc. – plăţi efectuate de către A.J.P.S. 

 
Tip prestaţie 

Număr 
beneficiari 
în 08/2010 

Sume plătite în 
08/2010 (lei) 

TOTAL sume 
plătite în 2010 

(lei) 
Alocaţii de stat 70.458 4.315.383 36.313.236
Alocaţii complementare, de susţinere 18.459 1.161.069 9.387.801
Indemnizaţii creştere copil, cf.Lg.7/2007 3.698 2.762.792 22.855.926
Stimulent creştere copil, cf.Lg.7/2007 82 8.290 76.778
Indemnizaţii/ajutoare pt.creşterea copilului -pers.cu 
handicap,cf.art.12 Lg.448/2006 

99 36.197 277.919

Alocaţii de plasament 1.030 102.554 802.838
Alocaţii nou născuţi 135 31.050 484.150
Alocaţii HIV/SIDA 11 4.433 34.228
Sprijin financiar acordat la constituirea familiei 
(echivalentul în lei a 200 € cf. Lg. nr.396/2006) 

85 70.980 776.153

Trusouri pentru nou-născuţi (cf. Lg.nr. 482/2006) 287 43.050 382.350
Ajutoare de încălzire cu lemne (sezon rece noiembrie 
2009-martie 2010): 

 pentru luna noiembrie 2009: (47.231 benef.) 
 pentru luna decembrie 2009: (48.802 benef.) 
 pentru luna ianuarie 2010: (49.117 benef.) 
 pentru luna februarie 2010: (49.185 benef.) 
 pentru luna martie 2010: (49.317 benef.) 
 restanţe luna martie 2010: (2.049 benef.) 

0
0
0
0
0
0

 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

9.485.027
1.838.923 
1.899.845 
1.912.926 
1.914.216 
1.825.390 
     93.727 

Ajutoare de încăzire cu gaze naturale* (sezon rece 
noiembrie 2009-martie 2010): 

 pentru luna noiembrie 2009: (10.624 benef.) 
 pentru luna decembrie 2009: (11.213 benef.) 
 pentru luna ianuarie 2010: (11.301 benef.) 
 pentru luna februarie 2010: (11.088 benef.) 
 pentru luna martie 2010: (12.161 benef.) 

0
0
0
0
0
0

 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.400.994
758.209 
904.551 
923.940 
915.533 

Ajutoare de urgenţă 0 0 0
Ajutoare financiare 0 0 0

A. Total alocaţii, ajutoare, indemnizaţii: 8.535.798 85.277.400
 

* pentru sezonul rece noiembrie 2009-martie 2010, ajutoarele de încălzire cu gaze naturale aprobate 
beneficiarilor au fost operate lunar în facturile emise de către furnizorii de gaze naturale din judeţ, însă 
decontarea între AJPS şi furnizorii de gaze naturale – plata efectivă – s-a operat doar la depunerea de 
către aceştia din urmă a documentelor justificative prevăzute de lege aferente fiecărei luni în parte 
(borderouri de consum), respectiv fundamentare solicitare sume necesare; în cursul anului 2010 a fost 
plătită subvenţia aferentă lunilor noiembrie 2009, decembrie 2009, ianuarie 2010, februarie 2010, 
martie 2010, la 3 furnizori de gaze naturale operatori în judeţul Satu Mare: E.ON Gaz – Tg.Mureş, Gaz 
Vest Arad şi Concordia Cluj. 
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B. Credite  solicitate de către  D.G.A.S.P.C.  Satu Mare  din bugetul  M.M.F.P.S.: 
Nr. 
crt 

 
Tip prestaţie 

Număr 
beneficiari 
în 08/2010 

Sume plătite în 
08/2010 (lei) 

TOTAL sume 
plătite în 2010 

(lei) 
1. Indemnizaţie lunară, din care: 

 handicap grav: 
 handicap accentuat: 

8.495
3.995 
4.500 

1.545.590 
805.728 
739.862 

12.265.562
6.393.470 
5.872.092 

2. Buget personal complementar, din care: 
 handicap grav: 
 handicap accentuat: 
 handicap mediu: 

10.345
4.530 
4.695 
1.120 

769.617 
411.818 
319.976 
  37.823 

6.085.518
3.272.883 
2.519.845 
   292.790 

4. Alocaţie lunară de hrană pt.copii cu HIV 0 0 990
5. Indemniz. însoţitor pt. adulţi cu handicap vizual 1.270 567.314 5.283.510

B. Total viramente prestaţii la D.G.A.S.P.C. : 2.882.521 23.635.580

 
 
 

C. Subvenţii, Finanţări proiecte, etc. – plăţi efectuate de către A.J.P.S. 

Nr. 
crt 

Specificaţie Sume plătite 
în 08/2010 

(lei) 

TOTAL sume 
plătite în 2010 

(lei) 

1. Subvenţii conform L34/1998: 
 Organizaţia CARITAS Satu Mare 

 
75.136  649.080

2. Finanţări proiecte: 
 PIN 7 – SPAS Satu Mare – proiect încheiat 

 
0 17.447

C. Total plăţi subvenţii şi finanţări proiecte: 75.136 666.527
 

 
 

 
 

 

TOTAL plăţi efectuate de către A.J.P.S. 
pentru alocaţii, ajutoare, îndemnizaţii, subvenţii, finanţări proiecte etc., 

în cursul lunii august 2010 (lei) 
Specificaţie Sume plătite în 

08/2010 (lei) 
TOTAL sume plătite 

în 2010 (lei 

II.2.A. Total alocaţii, ajutoare, îndemnizaţii: 8.535.798 85.277.400
II.2.B. Total viramente prestaţii la D.G.A.S.P.C. : 2.882.521 23.635.580
II.2.C. Total plăţi subvenţii şi finanţări proiecte: 75.136 666.527

TOTAL plăţi efectuate de către A.J.P.S. 
în cursul lunii august 2010: (A + B + C): 

 
11.493.455 109.579.507
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II.3. Susţinerea financiară a programelor ONG-urilor care beneficiază 
de subvenţii de la bugetul de stat: 

Pentru anul 2010, au fost alocate subvenţii în temeiul Legii nr. 
34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române, cu 
personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, pentru 
Organizaţia Caritas Satu Mare în valoare totală de 1.005.818 lei pentru 1.410 
beneficiari. Organizaţia CARITAS Satu Mare, cu o activitate de 20 ani în jud. 
Satu Mare, a dezvoltat în această perioadă proiecte sociale adresate categoriilor 
defavorizate din două judeţe: Satu Mare şi Maramureş. Astfel, în anul 2010 din 
totalul proiectelor sociale, 29 sunt finanţate şi din subvenţii de la bugetul de stat: 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea de asistenţă socială 
Nr.bene-
ficiari în  
08/2010 

Subvenţii 
plătite în 
08/2010  

Total subvenţii plă-
tite în 2010–cumulat 

la 31.08.2010 (lei) 

1. Camin de zi pt.vârstnici Sf.Iacob SATU MARE 17 2.223 17.786
2. Cantina sociala BAIA MARE 50 4.350 34.800
3. Cantina sociala CAREI 40 3.563 28.385
4. Cantina sociala SATU MARE 50 4.400 35.144
5. Centru comunitar Sf.Francisc de Asissi BAIA MARE 0 0 9.925
6. Centru de integrare TURULUNG 135 2.707 21.654
7. Centru de integrare Casa Perla HOMORODU DE JOS 11 2.320 18.560
8. Centru de reabilitare Sf.Iosif SATU MARE 38 3.927 31.414
9. Centru de zi Don Bosco SATU MARE 32 5.293 42.346

10. Centru de zi pt.copii cu nevoi speciale “Sf.Varvara” BAIA MARE 0 0 24.974
11. Centru de zi pt.copii cu nevoi speciale “Sf.Terezia” CAREI 0 0 20.280
12. Centru de zi pt.varstnici BAIA MARE 50 1.417 11.334
13. Centru de zi Club varstnici CAREI 60 1.810 14.480
14. Centru de zi Club varstnici TURULUNG 30 860 6.880
15. Centru de zi Club varstnici SIGHETU MARMATIEI 45 667 5.334
16. Centru de resurse pt.integrare socială şi profesională BAIA MARE 30 1.225 9.800
17. Centru de resurse pt.integrare socială şi profesională CAREI 30 1.147 9.174
18. Centru de resurse pt.integrare socială şi profesională SATU MARE 50 2.310 18.480
19. Centru de resurse pt.integrare socială şi profesională TURULUNG 30 1.257 10.054
20. Centru de resurse pt.persoane cu dizabilităţi SATU MARE 25 2.817 22.534
21. CID Kiwanis HOMORODU DE JOS 50 1.010 8.080
22. CID Sf.Carol SIGHETU MARMATIEI 50 400 3.200
23. CID Sf.Elisabeta PETRESTI 50 1.860 14.880
24. CID Sf.Hildegarda SATU MARE 100 9.183 73.466
25. CID Sf.Maria ARDUD 50 1.985 15.880
26. CID Sf.Rita TASNAD 50 1.510 12.075
27. CID Sf.Terezia CAREI 60 1.100 8.800
28. CID Sf.Varvara BAIA MARE 80 2.177 10.414
29. Complex educativ Integretto ARDUD 100 13.618 108.946

 TOTAL 1.333 75.136 649.079
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II.4. Incluziune socială, prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale: 

În cursul lunii august 2010 s-au ţinut legătura cu reprezentanţii celor 
64 de primării din judeţ, cu responsabilităţi în domeniul prevenirii şi combaterii 
marginalizării sociale, în vederea coordonării politicilor de prevenire şi 
combatere a marginalizării sociale. 
 în urma centralizării datelor statistice solicitate de la primăriile din judeţ, 

DGASPC, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate, ONG-uri, furnizori de servicii sociale, etc., respectiv, activitatea 
proprie a AJPS, în cursul lunii august 2010 s-au întocmit şi transmis la 
MMFPS/ANPS rapoartele aferente judeţului Satu Mare, în vederea 
realizării Raportului naţional referitor la Legea nr.116/2002 privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe Sem.I – 2010, şi a 
Raportului statistic naţional privind incluziunea socială – activitatea de 
asistenţă socială aferentă perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2010; 

 în cursul lunii august 2010 nu au fost înregistrate noi petiţii pentru 
soluţionarea cărora să fie realizate anchete sociale. 

 

 Cumulat, pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2010, din totalul de 8 
petiţii înregistrate – pentru care s-a dispus efectuarea de anchete sociale de 
către personalul de specialitate din cadrul AJPS Satu Mare – 1 caz a fost 
soluţionat prin propunere pentru acordare ajutor de urgenţă, documentaţia 
fiind înaintată Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale spre 
analiză, aprobare şi iniţiere procedură pentru aprobare prin hotărâre de 
guvern a sumelor cu această destinaţie. 

 
 

II.5. Controale efectuate pentru urmărirea respectării prevederilor 
legale la primării, în domeniul asistenţei sociale (Legea nr.416/2001): 
 

II.5.A. În conformitate cu prevederile Ordinului nr.77/02.02.2010 al 
Prefectului judeţului Satu Mare, în cursul anului 2010, AJPS Satu Mare a 
participat în colectivele mixte de control (îndrumare /verificare)  la 10 primării 
din judeţ: Pir–februarie 2010; Beltiug–martie 2010; Negreşti Oaş, Turţ, Botiz–
aprilie 2010; Călineşti-Oaş, Căuaş, Pir – mai 201; Gherţa Mică, Călineşti Oaş 
şi Păuleşti – iulie 2010 . 

S-a verificat modul de aplicare şi respectare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulteri-
oare, respectiv, au fost constatate încălcări ale prevederilor legale, în sensul că: 
 anchetele sociale nu au fost actualizate din 6 în 6 luni sau ori de câte ori 

este nevoie, aşa cum prevede art.14^1 din Legea nr.416/2001; 
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 nu se face dovada la dosar din 3 în 3 luni a adeverinţelor de la AJOFM 
pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social; 

 nu toate fişele de calcul poartă viza CFP, iar la stabilirea numărului de ore 
de muncă nu s-a calculat conform formulei, aşa cum prevede art.29 
alin.(3) şi (4) din Normele metodologice privind aplicarea Legii 
nr.416/2001, aprobate prin HG nr.1010/2006; 

 unele dispoziţii de acordare a dreptului de ajutor social nu s-au întocmit 
conform termenului legal prevăzut de lege; 

 nu s-au ataşat de fiecare dată la dosare cupoane de alocaţii de stat, pensii, 
adeverinţe salariu,etc.,sau nu sunt actualizate în termenul prevăzut de lege; 

 nu sunt afişate în loc vizibil toate listele prevăzute de lege. 
 

S-au întocmit note de verificare / constatare în care s-au stabilit 
măsuri de remediere a deficienţelor constatate, cu executanţi şi termene. 
 
 

II.5.B. În baza Ordinului Prefectului jud.Satu Mare nr.284/22.07.2010, 
un inspector asistent din cadrul AJPS Satu Mare a fost numit în Comisia pentru 
verificarea modului de acordare a venitului minim garantat, alături de un 
inspector social din cadrul ITM Satu Mare şi un consilier din cadrul Instituţiei 
Prefectului jud.Satu Mare; 

Verificarea respectării prevederilor legale privind acordarea 
venitului minim garantat în toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ va fi 
realizată până la data de 15.12.2010. În urma verificărilor se întocmesc note de 
constatare, respectiv se stabilesc măsurile ce se impun în vederea intrării în 
legalitate în cazurile în care se constată nereguli în respectarea legii. 

Astfel, în cursul lunii august 2010 au fost verificate 6 primării: 
 

 comuna Supur – 88 de dosare – s-a propus suspendarea/încetarea din 
plată a 60 de dosare începând cu 01.09.2010 până la clarificarea şi 
remedierea tuturor deficienţelor existente constatate (termen 30.09.2010), 
respectiv, s-a aplicat o amendă contravenţională de 500 lei primăriei 
(cf.art.28^1 alin.1 lit.a) din Legea nr.416/2001), şi un avertisment 
secretarului şi asistentului social al primăriei (cf.OUG nr.2/2001); 

 comuna Hodod – 112 dosare – nu s-a propus suspendare de la plată dar 
s-au lăsat măsuri de remediere a constatărilor făcute (termen 30.09.2010 şi 
permanent); 

 comuna Bogdand – 29 de dosare – nu s-a propus suspendare de la plată 
dar s-au lăsat măsuri de remediere a constatărilor făcute (termen 
31.08.2010); 

 comuna Santău – 65 de dosare – s-a propus suspendarea din plată a 5 
dosare începând cu 01.08.2010 până la clarificarea şi remedierea tuturor 
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deficienţelor existente constatate (termen 31.08.2010), respectiv, s-a 
aplicat un avertisment asistentului social al primăriei (cf.OUG nr.2/2001); 

 comuna Cehal – 46 de dosare – nu s-a propus suspendare de la plată dar 
s-au lăsat măsuri de remediere a constatărilor făcute (termen 30.09.2010 şi 
permanent); 

 comuna Săuca – 50 de dosare (din 128 dosare aflate în plată) – s-a 
propus încetarea din plată a 23 de dosare începând cu 01.05.2010 (termen 
31.08.2010) şi recuperarea sumelor plătite necuvenit (termen 30.09.2010), 
suspendarea de la plată a 105 dosare începând cu 01.08.2010 până la 
clarificarea şi remedierea tuturor deficienţelor existente constatate (termen 
15.10.2010), respectiv, s-au aplicat 2 amenzi contravenţionale (1.000 lei 
primăriei şi 500 lei asistentului social – cf.art.28^1 din Legea 
nr.416/2001, actualizată), şi un avertisment secretarului primăriei 
(cf.OUG nr.2/2001). 

 
Cumulat de la aplicarea Ordinului, în intervalul iulie – august 2010, 

au fost verificate în acest sens 537 dosare de ajutor social de la 10 primării, şi 
anume: Homoroade, Bârsău, Pomi, Săcăşeni – iulie 2010; Supur, Hodod, 
Bogdand, Santău, Cehal, Săuca – august 2010. 
În urma acestor verificări: 
 s-a propus suspendarea/încetarea din plată a 216 dosare de ajutor social; 
 s-a aplicat Avertisment conform OG nr.2/2001 secretarului/asistentului 

social al comunei – la 5 cazuri; 
 s-a aplicat amendă contravenţională conform art.28^1 din Legea 

nr.416/2001, actualizată – la 3 cazuri (500 lei–primărie, 1000 lei–primărie, 
500 lei–asistent social); 

 s-au lăsat termene, măsuri de remediere a deficienţelor şi responsabili. 
 

Principalele deficienţe semnalate în urma verificărilor la aceste 10 
primării: 
 nu există Registru special de evidenţă a cererilor şi declaraţiilor depuse de 

solicitanţi; 
 cereri şi declaraţii pe proprie răspundere pentru acordarea ajutoarelor 

sociale incomplete (nedatate, nesemnate, neînregistrate, etc.); 
 nerespectarea termenului de 30 de zile privind soluţionarea cererii de 

ajutor social; 
 anchete sociale incomplete, sumare, nu întotdeauna semnate de către 

titular,  respectiv, neactualizate din 6 în 6 luni sau de câte ori este nevoie; 
 fişe de calcul incomplete (nesemnate pentru întocmire, nedatate sau 

nevizate pentru CFP); 
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 nu se face dovada la dosare a adeverinţelor de la Finanţe publice şi 
Registrul agricol al primăriei; 

 nu se respectă termenul din 3 în 3 luni pentru actualizarea adeverinţelor de 
la AJOFM; 

 neemiterea dispoziţiei scrise a primarului pentru fiecare titular de ajutor 
social în parte; 

 neefectuarea anchetei sociale la modificarea veniturilor sau componenţei 
familiei beneficiare de ajutor social, respectiv, neemiterea dispoziţiei 
primarului cu noul cuantum al ajutorului social; 

 neemiterea dispoziţiilor de încetare a ajutorului social în cazul dosarelor 
care au depăşit perioada de 3 luni de suspendare şi nu se face dovada 
actelor doveditoare pentru a relua plata; 

 scutiri lunare de la efectuarea numărului orelor de muncă neconforme cu 
actele doveditoare legale în cazul incapacităţii temporare de muncă; 

 nu au fost stabilite alte criterii proprii prin HCL pentru potenţiale venituri 
din vânzarea produselor agricole sau animale; 

 neîntocmirea planului lunar de acţiune în vederea efectuării orelor de 
muncă în interesul comunităţii, etc. 

 

 
 

II.6. Date statistice referitoare la aplicarea Legii nr.416/2001, 
privind venitul minim garantat: 

În urma analizei datelor din rapoartele statistice pe luna iulie 2010 
depuse de primării şi centralizate de către AJPS în cursul lunii august 2010 
(raportul statistic pe luna august 2010 se va depune de către primării în luna 
septembrie 2010), stadiul aplicării Legii nr.416/2001 privind venitului minim 
garantat se prezintă astfel:  

               luna Iulie 2010   Cumulat an 2010 
Ajutoare sociale: 

 număr mediu lunar:     4.816            5.681 
 sume plătite:           576.914 lei    5.114.829 lei 

Ajutoare de urgenţă: 
 număr beneficiari:            4      294 
 sume plătite:                3.800 lei         40.555 lei 

Ajutoare pentru înmormântare: 
 număr beneficiari:            5        72 
 sume plătite:               2.115 lei         37.803 lei 
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II.7. Număr petiţii, scrisori înregistrate/soluţionate în termenul legal în 
cursul primelor 8 luni ale anului 2010, potrivit OG nr.27/2002, privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:       9, şi anume: 

 primite de la petenţi (persoane fizice):       2 
 trimise spre soluţionare AJPS Satu Mare de către:     6 

- Preşedenţia României – Probleme Cetăţeneşti         (5) 
- Parlamentul României – Camera Deputaţilor    (1); 

 redirecţionate spre soluţionare de către AJPS la:      1 
- Inspectoratul de Stat în Construcţii a judeţului Caraş Severin, în 

conformitate cu art.6^1 din OG nr.27/2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor                (1); 

 

* pentru 8 din cele 9 petiţii înregistrate în cursul anului 2010 s-a dispus 
efectuarea de anchete sociale. 
 
 

 
II.8. Securitatea socială a lucrătorilor migranţi – prestaţii familiale 

(formulare europene E001, E401,E402, E403, E404, E405, E406, E407, E411, 
conform prevederilor Regulamentului Consiliului nr.1408/71 referitor la 
aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor 
independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul 
Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului nr.574/72 care stabileşte 
modalităţile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71, în domeniul prestaţiilor 
familiale):   

 
 

SITUAŢIA 
privind formularele europene în baza Reg.1408/71 gestionate la AJPS Satu Mare, 

în perioada 01.01.2010-31.08.2010 
 
 

A. Formulare partea B: 
 

Statul Membru care a 
solicitat completarea 

formularului 

Tip 
formular  

Nr. Formulare completate în partea B 

Nr.formulare primite în 
per. 01.01.2010-

31.08.2010 

Nr.formulare soluţionate 
în per. 01.01.2010-

31.08.2010 

Nr.formulare rămase în 
curs de soluţionare la 

31.08.2010  
 
UNGARIA 

E001 35 59 4 
E401 0 0 0 
E411 50 66 14 

 
BELGIA 

E401 12 6 4 
E402 0 0 0 
E405 3 5 0 
E411 12 7 4 
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AUSTRIA 

E001 0 0 0 
E401 36 28 13 
E411 70 69 19 

 
GERMANIA 

E401 6 1 5 
E402 1 1 1 
E411 20 18 7 

 
ITALIA 

E001 0 0 0 
E401 11 12 5 
E411 37 41 10 

NORVEGIA E411 1 1 0 
 
SUEDIA 

E401 0 0 0 
E411 1 1 0 

SPANIA E411 1 0 1 
 
FRANŢA 

E401 0 0 0 
E411 3 3 1 

 
ANGLIA 
(MAREA BRITANIE) 

E001 8 8 1 
E401 28 25 1 
E411 14 22 1 

LUXEMBURG E411 0 1 0 
OLANDA E411 2 1 1 
PORTUGALIA E001 0 1 0 
 
ESTONIA 

E401 1 1 0 
E411 1 1 0 

 
TOTAL 
perioada 

01.01.2010-31.08.2010 

E001 43 68 5 
E401 94 73 28 
E402 1 1 1 
E405 3 5 0 
E411 212 231 58 

Total 353 378 92 

 
 

B. Formulare partea A: 
 
 

Statul Membru 
căruia i s-a adresat formularul – 
perioada 01.01.2010-31.08.2010 

 
Tip formular 

Număr formulare 
completate în partea A 

ITALIA E411 4 
BELGIA E405 1 
AUSTRIA E405 1 

E411 4 
OLANDA E001 1 

E405 1 
FRANŢA E411 1 
PORTUGALIA E411 2 

E405 2 
UNGARIA E405 1 

E411 1 
GERMANIA E411 1 

E405 1 
SPANIA E411 1 
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TOTAL perioada 
01.01.2010-31.08.2010 

E001 1 
E405 7 
E411 14 

Total 22 
 

 
 

C. Suspendare drepturi prestaţii: 
 
Statul Membru care a transmis 
formularele sau notificările – 

perioada 01.01.2010-31.08.2010 

 
Tip prestaţie 

Număr cazuri de suspendare a 
drepturilor la prestaţii, în perioada 

01.01.2010-31.08.2010 
 
UNGARIA 

Alocaţie de stat pentru copii 27 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

 
BELGIA 

Alocaţie de stat pentru copii 31 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 1 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

 
AUSTRIA 

Alocaţie de stat pentru copii 67 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

 
GERMANIA 

Alocaţie de stat pentru copii 25 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

 
CEHIA 

Alocaţie de stat pentru copii 1 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

 
ITALIA 

Alocaţie de stat pentru copii 42 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

ANGLIA (MAREA BRITANIE) 
Alocaţie de stat pentru copii 36 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

 
LUXEMBURG 

Alocaţie de stat pentru copii 2 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

 
OLANDA 

Alocaţie de stat pentru copii 1 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

 
FRANŢA 

Alocaţie de stat pentru copii 8 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

IRLANDA 
Alocaţie de stat pentru copii 2 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

SUEDIA 
Alocaţie de stat pentru copii 2 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

ESTONIA 
Alocaţie de stat pentru copii 7 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
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Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

SPANIA 
Alocaţie de stat pentru copii 2 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 0 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

 
TOTAL perioada 

01.01.2010-31.08.2010 

Alocaţie de stat pentru copii 253 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 1 
Îndemniz.spec.pt.copii handicap 0 

Total 254 

 
 

D. Deschidere drepturi prestaţii: 
 

Statul membru în care şi-a 
desfăşurat /îşi desfăşoară activitatea 

lucrătorul migrant 

 
Tip prestaţie 

Număr cazuri de deschidere a drep-
turilor la prestaţie în baza Reg.1408/ 
71 în perioada 01.01.2010-31.08.2010 

PORTUGALIA Îndemniz. ptr.creşterea copilului 2 

ITALIA Alocaţie de stat pentru copii 7 

GERMANIA Îndemniz. ptr.creşterea copilului 1 

Alocaţie de stat pentru copii 2 

BELGIA Alocaţie de stat pentru copii 4 

OLANDA Îndemniz. ptr.creşterea copilului 1 

UNGARIA Alocaţie de stat pentru copii 1 

 
TOTAL perioada 

01.01.2010-31.08.2010 

Alocaţie de stat pentru copii 14 
Îndemniz. ptr.creşterea copilului 4 

Total 18 

 
Pentru soluţionarea acestor solicitări cu formulare europene, în 

conformitate cu prevederile Regulamentelor Consiliului nr.1408/71 şi nr.574/72 
şi ale Ordinului nr.742/2007 al Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse - publicat în MO nr.42/18.01.2008, se utilizează atât informaţiile existente 
în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Satu Mare, cât şi 
informaţiile furnizate la solicitare de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu 
Mare,  Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare, precum şi Oficiile de stare civilă de 
la reşedinţa solicitanţilor. 
 
 
 
 
 

 
 
III. Activitate Comisii, Secretariate: 
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III.1. Comisia pentru aplicarea prevederilor Decretului-Lege 
nr.118/30.03.1990 privind acordarea unor drepturi  persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (D-L 
nr.118/1990, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr.214/1999 
privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor 
condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi 
persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri 
administrative abuzive): 
  Pentru acordarea drepturilor prevăzute de D-L nr.118/1990, 
republicat în Monitorul Oficial nr.118/18.03.1998, privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, Comisia de soluţionare a cererilor constituită prin 
Decizia nr.45/28.12.2001 a Directorului General al D.G.M.S.S. Satu Mare, a 
soluţionat în cursul lunii august 2010, în termen legal un număr de 4 cereri, şi 
anume: 

 dosare urmaşi admise:     4; 
 dosare urmaşi respinse:     0; 
 dosare titulari admise:     0; 
 dosare titulari respinse:     0. 

 

 Cumulat, în cursul  primelor 8 luni ale anului 2010, au fost 
soluţionate un număt total de 28 de cereri, astfel: 

 dosare urmaşi admise:             21 
 dosare urmaşi respinse:     0 
 dosare titulari admise:     6 
 dosare titulari respinse:     1 

 
 

 
III.2. Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare 

Profesională a Adulţilor (O.G.nr.129/2000 privind formarea profesională a 
adulţilor, republicată): 
 

În cursul lunii august 2010: 
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 Secretariatul tehnic al Comisiei a acordat 10 (din 229, total cumulat la 
31.08.2010) consultaţii de specialitate (verbale) solicitanţilor, atât 
persoane fizice cât şi juridice, neexistând dosare depuse spre autorizare 
de către furnizori de formare profesională; 

 Comisia s-a întrunit în 1 şedinţă (12.08.2010) având ca teme pe ordinea 
de zi următoarele: 

 

III.2.1.  desemnarea specialiştilor pentru verificarea dosarelor depuse în 
vederea autorizării de către furnizori de formare profesională / întocmirea 
rapoartelor de evaluare, pentru următoarele ocupaţii: 

 coşar – Asociaţia Camera Meşteşugarilor. 
 

III.2.2. desemnarea comisiilor de examinare la cursurile de formare 
profesională organizate de furnizori autorizaţi, pentru următoarele ocupaţii: 

 Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” filiala Satu Mare: 
- cosmetician 

 Asociaţia Femeilor Satu Mare: 
- coafor 

 Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare: 
- operator introducere, validare şi prelucrare date 

 SC Crest SRL Satu Mare: 
- formator. 

 
Cumulat, în cursul primelor 8 luni ale anului 2010, Comisia   s-a 

întrunit într-un număr de 12 şedinţe, având ca teme pe ordinea de zi următoarele: 
 desemnarea specialiştilor pentru verificarea dosarelor depuse, în vederea 

autorizării; 
 desemnarea comisiilor de examinare la cursurile de formare profesională 

organizate de furnizori autorizaţi; 
 analiza dosarelor depuse /autorizarea a 15 furnizori de formare 

profesională, solicitanţi pentru 17 dosare de acreditare depuse. 
 
 
 
 

III.3. Comisia Judeţeană de Acreditare a Furnizorilor de Servicii 
Sociale (H.G.nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor O.G.nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum şi 
Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale): 
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În cursul lunii august 2010 Secretariatul tehnic al Comisiei a 
asigurat consultanţa de specialitate solicitanţilor (3 consultaţii), neexistând 
dosare depuse spre acreditare de către furnizori de servicii sociale. 

În cursul primelor 8 luni ale anului 2010 Comisia Judeţeană de 
Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Satu Mare s-a întrunit în 6 şedinţe 
(28.01.2010; 01.03.2010; 30.04.2010; 14.05.2010; 28.06.2010; 13.08.2010), iar 
în urma parcurgerii procedurii standard s-a acordat acreditare, astfel: 
 

 Fundaţia Mia Munteanu Satu Mare (28.01.2010) – pentru următoarele 
servicii sociale: 

 Unitate de tip rezidenţial pentru protecţia specială a copilului; 
 Fundaţia Down Carei (01.03.2010) – pentru următoarele servicii sociale: 

 Centru de integrare prin terapie ocupaţională; 
 Consiliul Local Petreşti (01.03.2010) –pentru următoarele servicii sociale: 

 Cămin pentru persoane vârstnice;. 
 Asociaţia Naţională a Surzilor – Filiala Satu Mare (01.03.2010) – pentru 

următoarele servicii sociale: 
 Centru de consiliere şi sprijin pentru persoane surde, surdo-

mute şi hipoacuzice. 
 Asociaţia „Copii – Consiliere, prevenire, intervenţie împotriva abuzului şi 

neglijării copiilor” (30.04.2010) – pentru următoarele servicii sociale: 
 Consiliere şi asistenţă suportativă pentru integrarea copiilor 

din plasament familial în familiile naturale. 
 Asociaţia „Congregaţia Surorilor Piariste” Carei (30.04.2010) – pentru 

următoarele servicii sociale: 
 Centru de zi pentru copii aflaţi în dificultate sau defavorizaţi. 

 Liga Apărării Drepturilor Omului – LADO Satu Mare (14.05.2010) – 
pentru următoarele servicii sociale: 

 Servicii de informare şi consiliere pentru cetăţeni. 
 Primăria Halmeu (14.05.2010) – pentru următoarele servicii sociale: 

 Serviciu public de asistenţă socială. 
 DGASPC Satu Mare (28.06.2010) – pentru următoarele servicii sociale: 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă “Şansa”. 
 DGASPC Satu Mare (13.08.2010) – pentru următoarele servicii sociale: 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă “Alexandru”. 
 

Astfel, la data de 31.08.2010 în judeţul Satu Mare există un număr 
de 29 furnizori de servicii sociale acreditaţi. 
 

III.4. Autorizare agenţi de muncă temporară (H.G. nr.938/2004 privind 
condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a 
agentului de muncă temporară): 
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Pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2010, AJPS Satu Mare a 
acordat consultanţă de specialitate agenţilor economici în acest sens, până la data 
prezentei, neexistând depuse dosare din partea agenţilor economici în vederea 
autorizării ca agent de muncă temporară. 
 
 

III.5. Comisia judeţeană de mediere socială (HG nr.1615/2003, privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere socială): 

Pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2010, Secretariatul Comisiei 
a acordat consultanţă de specialitate tuturor solicitanţilor. 
 
 

III.6. Grup de lucru consultativ în domeniul prevenirii şi combaterii 
fenomenului violenţei în familie (Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie): 
 în cursul lunii august 2010 compartimentul cu atribuţii privind prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie a ţinut permanent legătura cu Direcţia 
pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului din cadrul MMFPS, şi 
cu instituţiile publice, respectiv organizaţiile neguvernamentale din judeţ, 
în vederea implementării politicilor de prevenire şi combatere a violenţei 
domestice ; 
 

Cumulat, în cursul primelor 8 luni ale anului 2010, Grupul de lucru 
consultativ s-a întrunit într-un număr de 2 şedinţe, şi anume: 31.03.2010 şi 
30.04.2010. 
 
 

III.7. Comisia Judeţeană în domeniul Egalităţii de Şanse între femei şi 
bărbaţi: 
 potrivit art.19 alin.(1) pct.1 lit.(n) din HG nr.1285/2008 privind aprobarea 

Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale 
pentru Prestaţii Sociale, actualizată, începând cu data de 26.11.2009 
agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale asigură preşedinţia comisiilor 
judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; 

 noua componenţă a Comisiei judeţene Satu Mare în domeniul egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi a fost aprobată prin Ordinul nr.187/16.03.2010 
al Prefectului judeţului Satu Mare, iar, prima şedinţă din acest an a 
acestei Comisii a avut loc în data de 30.03.2010 la sediul AJPS Satu Mare. 

 
III.8. Reprezentanţii instituţiei - membrii în alte Comisii, 

Comitete, Grupuri de lucru, etc., la nivel de judeţ, şi anume: 
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 Colegiu prefectural – şedinţe la convocare, de câte ori este nevoie; 
 Comisia de dialog social, la nivel teritorial (HG nr.369/2009) – şedinţe la 

convocare, de câte ori este nevoie: 
 în cursul lunii august – 19.08.2010 – la sediul Instituţiei 

Prefectului judeţului Satu Mare a avut loc şedinţa Comisiei; 
 Comisia Judeţeană pentru Incluziune Socială (Ordinul Prefectului 

jud.Satu Mare) – şedinţe la convocare, de câte ori este nevoie; 
 Comisia pentru protecţia copilului (HG nr.1437/2004 privind organizarea 

şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului): 
 în cursul lunii august – 11.08.2010 şi 25.08.2010 – la sediul 

DGASPC Satu Mare au avut loc şedinţele Comisiei; 
 Grup de lucru mixt pentru romi (HG nr.522/2006) – şedinţe la convocare, 

de câte ori este nevoie; 
 Comitet consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice (HG nr.499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice, în cadrul prefecturilor) – şedinţe la convocare, de câte ori este 
nevoie: 

 în cursul lunii august – 31.08.2010 – la sediul Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare a avut loc şedinţa 
Comitetului; 

 04.08.2010 – participare AJPS  şi ITM Satu Mare la şedinţa organizată de 
Instituţia Prefectului, referitor la aplicarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat (ajutoare sociale acordate, controale efectuate, 
măsuri de remediere luate, sancţiuni aplicate, etc); 

 18.08.2010 – participare la şedinţa Comisiei judeţene de coordonare şi 
monitorizare a Planului anual 2010 pentru furnizarea de produse 
alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitară către 
persoanele cele mai defavorizate din judeţul Satu Mare (Dispoziţia 
nr.493/30.06.2010 a Preşedintelui Consiliului judeţean Satu Mare). 

 
 
 

 
Director executiv: 

GROSAN CERNESTEANU DANIELA 


