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În acest număr de 
 ziar, vă prezentăm o 
situație extrem de gravă, 
semnalată de conduce-
rea AJPIS Ilfov Colegiului 
Prefectural, cu mențiunea 
că toate datele au fost 
transmise și Ministeru-
lui Muncii și cu aceea că 
subprefectul județului Il-
fov, Laurenția - Georgeta 
Tortora a decis analizarea 
problemei, de urgență, în 
cadrul următoarei ședințe 
lunare a Autorității Teri-
toriale de Ordine Publică 
(ATOP), organism din care 
fac parte și reprezentanți 
ai Consiliului Județean Il-
fov (CJI) sub autoritatea 
căruia își desfășoară ac-
tivitatea Direcția Genera-
lă de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGAS-
PC) Ilfov.

Așadar, este vor-
ba despre ”Controlul de 
fond al serviciilor publi-
ce de asistență socială”, 
desfășurat de AJPIS Ilfov, 
în perioada 15.06.2018-
14.09.2018.  Gabriela 
Oltea  nu, șef Serviciu 
Inspec ție Socială și Alina 
Nela Decuseară, director 
executiv al AJPIS Ilfov, au 
făcut referiri la multe ne-
reguli identificate pe fie-
care domeniu supus con-
trolului. Astfel, s-a por-
nit de la faptul că Regu-
lamentul de Organizare și 
Funcționare DGASPC Ilfov 
nu este întocmit în confor-
mitate cu prevederile le-
gale (HG 797/2017 pentru 
aprobarea regulamente-
lor cadru de organizare și 
funcționare ale serviciilor 
publice de asistență soci-
ală și a structurii orienta-
tive de personal), în pre-
zent instituția funcționând 
doar în baza Hotărârii CJI 
din 21/27.03.2017 deși le-
gea stipulează că, ”în ter-
men de 120 de zile de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, consili-
ile locale și consiliile jude-

țene au obligația adoptă-
rii hotărârilor (...)”, iar ”în 
termen de 60 de zile de la 
adoptarea regulamente-
lor de organizare și func-
ționare ale serviciilor pu-
blice de asistență socială 
prevăzute la alin. (1) se 
face încadrarea persona-
lului (...)”).

Strategia 
județeană de 
dezvoltare a 
serviciilor sociale, 
inexistentă!

”DGASPC Ilfov NU a 
întocmit/NU deține o stra-
tegie județeană de dez-
voltare a serviciilor socia-
le, nefiind respectate pre-
vederile art. 3 alin. (3) lit. 
a) din HG 797/2017, ca-
re stipulează că ”direcția 
generală elaborează, în 
concordanță cu strategii-
le naționale și locale și cu 
nevoile identificate, stra-
tegia județeană/a secto-
rului municipiului Bucu-
rești de dezvoltare a ser-
viciilor sociale, pe termen 
mediu și lung, pentru o 
perioadă de 5 ani, respec-
tiv de 10 ani, pe care o 
transmite spre dezbatere 
și avizare comisiei jude-
țene de incluziune socia-
lă, o propune spre apro-
bare consiliului județean/
consiliul local al sectoru-
lui municipiului București 
și răspunde de aplicarea 
acesteia”, coroborat cu 
art. 112 și art. 115. alin. 
2 din Legea asistenței so-
ciale 292/20.12.2011, cu 
modificările și completă-
rile ulterioare; în direc-
tă corelare cu deficiența 
consemnată anterior es-
te și cea referitoare la lip-
sa planului anual de acți-
une privind serviciile so-
ciale județene”, se ara-
tă în concluziile controlu-
lui, prezentate în Colegiul 
Prefectural.

Informarea, 
comunicarea, 
accesibilizarea - 
deficitare

”DGASPC Ilfov NU 
respectă prevederi-
le art. 6 alin. (1) din HG 
797/2017, în ceea ce pri-
vește asigurarea eficien-
ței și transparenței în pla-
nificarea, finanțarea și 
acordarea serviciilor so-
ciale, respectiv: NU publi-
că pe pagina de internet 
proprie și NU afișează la 
sediul instituției informa-
țiile privind costurile ser-
viciilor sociale acordate; 
NU sunt afișate condiții-
le de eligibilitate pentru 
fiecare categorie de be-
neficiari; NU există for-
mulare/modele de cereri 
în format editabil, în do-
meniul protecției victime-
lor violenței; formularele/
modelele de cereri în for-
mat editabil, în domeniul 
persoanei adulte cu han-
dicap NU conțin informații 
privind documentele ne-
cesare pentru acordarea 
beneficiilor sociale, ser-
viciilor sociale; NU există 
formulare/modele de ce-
reri în format editabil, în 
domeniul protecției per-

soanei vârstnice/persoa-
nei adulte; NU sunt afișa-
te informații privind ser-
viciile sociale disponibile 
la nivelul unității adminis-
trativ-teritoriale, acordate 
de furnizori publici ori pri-
vați; NU a organizat se-
siuni de consultări cu re-
prezentanți ai organizații-
lor beneficiarilor și ai fur-
nizorilor de servicii so-
ciale. În ceea ce priveș-
te asigurarea accesului la 
mediul fizic, s-a consta-
tat că NU sunt instalate 
în exteriorul și interiorul 
clădirii covoare tactilo-vi-
zuale la intrări; NU există 
hartă tactilă amenajată la 
parterul clădirii; NU sunt 
amenajate locuri de par-
care semnalate și marca-
te corespunzător. DGAS-
PC Ilfov NU asigură în 
relația cu persoanele care 
prezintă deficiențe de auz 
serviciile unui interpret 
autorizat al limbajului mi-
mico-gestual; avizierul și 
alte mijloace de informa-
re NU sunt montate con-
form prevederilor lega-
le; NU există pictograme 
de îndrumare a publicului 
către punctele de interes; 
pagina de internet a in-
stituției NU este accesibi-

lizată”, s-a mai menționat 
în raportul controlului.

Lipsă de resursă 
umană

Din totalul celor 836 
de posturi prevăzute de 
HCJ Ilfov 21/27.03.2017 
pentru aprobarea Orga-
nigramei și a Statului de 
funcții ale DGASPC Ilfov, 
368 sunt vacante (44%). 
Spre exemplu, Serviciul de 
Evaluare Complexă a Per-
soanelor Adulte cu Handi-
cap (SECPAH) funcționea-
ză cu 4 persoane, în con-
dițiile în care HG 268/2007 
prevede că: ”serviciul de 
evaluare complexă este 
format din persoane care 
vor avea cel puțin urmă-
toarele specializări: asis-
tent social cu studii supe-
rioare, medic de specia-
litate, psiholog, psihope-
dagog, kinetoterapeut, in-
structor de educație, peda-
gog de recuperare”, ”lipsa, 
în acest caz, a specialiștilor 
având repercusiuni în ceea 
ce privește întocmirea co-
respunzătoare a documen-
telor necesare evaluării/re-
evaluării persoanelor adul-
te cu dizabilități în vederea 
încadrării într-un grad de 

handicap”, spun reprezen-
tantele AJPIS Ilfov.

Persoanele cu 
handicap din Ilfov 
ar putea rămâne 
fără indemnizații, 
în 2019

O altă deficiență, cu 
un impact major, semna-
lată la DGASPC Ilfov, es-
te aceea legată de per-
soanele ale căror certifica-
te de încadrare în grad de 
handicap emise în perioa-
da 2000 - 2016, cu valabi-
litate permanentă, NU au 
fost înlocuite/preschimba-
te (așa cum prevede art. 
III din HG 927/2016 - ”în 
termen de 180 de zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, comisi-
ile de evaluare au obliga-
ția să înlocuiască certifica-
tele de încadrare în grad 
și tip de handicap, cu ter-
men de valabilitate perma-
nent, eliberate până la da-
ta intrării în vigoare a pre-
zentei hotărâri, cu certifi-
cate de încadrare în grad 
de handicap în conformita-
te cu anexa la prezenta ho-
tărâre”). Din totalul celor 
10.766 persoane încadrate 

în grad de handicap afla-
te în evidența DGASPC Il-
fov cu certificat de încadra-
re valabil la data contro-
lului, 7.534 beneficiază de 
certificate de încadrare cu 
valabilitate permanentă, 
emise în perioada 2000 - 
2016 (69%) care, în acest 
moment, NU respectă HG 
927/2016. ”Având în vede-
re că, potrivit art. 57 alin. 
(2) din Legea 448/2006 
privind protecția și promo-
varea drepturilor persoa-
nelor cu handicap, Agen-
ția Națională pentru Plăți 
și Inspecție Socială, prin 
agențiile teritoriale - deci și 
prin AJPIS Ilfov - va efec-
tua de la 1 ianuarie 2019 
plata acestor beneficii soci-
ale, este necesară remedi-
erea de URGENȚĂ a aces-
tei situații, astfel încât efec-
tuarea plăților să se reali-
zeze cu respectarea preve-
derilor legale în vigoare și, 
totodată, pentru a se evi-
ta riscul suspendării de la 
plată a acestor persoane 
începând de la 1 ianuarie 
2019”, avertizează repre-
zentantele AJPIS Ilfov!

Certificat colectiv 
de încadrare în 
grad de handicap 
(?!?)

Controlul AJPIS Ilfov 
a mai constatat că pen-
tru 207 persoane, care la 
31.07.2002 beneficiau de 
îngrijire în cadrul Centru-
lui de Recuperare și Re-
abilitare Neuropsihiatri-
că (CRRN) Bălăceanca, a 
fost emis un singur certi-
ficat de încadrare (colec-
tiv!!!), în care este con-
semnată mențiunea ”grad 
accentuat” și ”valabilitate 
permanentă”! Ulterior, în 
perioada 2007-2008, pen-
tru o parte dintre persoa-
nele care dețineau acest 
certificat comun de înca-
drare în grad de handi-
cap au fost emise certifi-
cate individuale de înca-
drare, dar 38 de benefici-
ari (din cei 207) au rămas 
și în prezent, pe certifica-
tul comun din anul 2002!

Centre fără 
licență care „aduc 
atingere vieții 
beneficiarilor”!

Trei centre rezidenția-
le funcționează fără licen-

ță deoarece nu îndepli-
nesc standardele minime 
de calitate prevăzute de 
Ordinul 67/2015 privind 
aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor so-
ciale destinate persoane-
lor adulte cu dizabilități. 
Acestea sunt: Centrul de 
Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihică ”Bălăcean-
ca”, Centrul de Recupe-
rare și Reabilitare Persoa-
ne cu Handicap ”Tâncă-
bești” și Centrul de Îngri-
jire și Asistență pentru Ti-
neri ”Vidra”, cu o capaci-
tate totală de 285 locuri, 
în prezent în acestea fiind 
cazați 237 de benefici-
ari. ”Pentru toate cele trei 
servicii sociale, echipa de 
inspecție din cadrul AJPIS 
Ilfov a propus retragerea 
licenței de funcționare ca 
urmare a faptului că aces-
tea nu furnizau servicii în 
concordanță cu cerințe-
le standardelor minime 
de calitate, CONDIȚIILE 
DE TRAI PUTÂND ADU-
CE ATINGERE VIEȚII ȘI 
SIGURANȚEI BENEFICIA-
RILOR!”, se precizează în 
raportul transmis Ministe-
rului Muncii.

La Bălăceanca, 
unii bolnavi 
plătesc pentru 
întreținere, 
CONTRAR 
PREVEDERILOR 
LEGALE!

O altă faptă gravă 
este identificarea, tot la 
CRRN Bălăceanca, a 45 de 
beneficiari asistați aici, ca-
re au certificate de înca-
drare în grad de handicap 
grav psihic și/sau mental 
- și care PLĂTESC contri-
buția de întreținere, încăl-
cându-se astfel prevede-
rile art. 941. alin. (1) din 
Legea 448/2006 privind 
protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap. Legea prevede 
că: “Persoanele cu handi-
cap grav psihic și/sau min-
tal asistate în centrele re-
zidențiale publice pentru 
persoane adulte cu han-
dicap și susținătorii legali 
ai acestora SUNT SCUTI-
TE de plata contribuției lu-
nare de întreținere. Costu-
rile aferente sunt susținu-
te din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăuga-
tă în condițiile legii, prin 

bugetele locale județene, 
respectiv ale sectoarelor 
municipiului București”. Să 
mai adăugăm că, 10 rezi-
denți în CRRN Bălăceanca 
au certificatele de încadra-
re în grad de handicap ex-
pirate, în condițiile în care, 
conform prevederilor le-
gale în vigoare, furnizarea 
serviciilor specifice și achi-
tarea costurilor se face în 
baza certificatului de înca-
drare într-un grad de han-
dicap și a programului in-
dividual de integrare și re-
abilitare socială?

Protecția şi 
promovarea 
drepturilor 
copilului!?

”Din verificarea dosa-
relor copiiilor pentru ca-
re s-a dispus o măsură 
de protecție specială, și a 
celor încadrați în grad de 
handicap, selectate de că-
tre echipa de inspecție, s-
au desprins următoarele 
deficiențe:

 lipsa licenței de 
func ționare pentru 5 ser-
vicii sociale - Centrul de 
Plasament 5 Periș, Cen-
trul de Plasament 1 Periș, 

Centrul de Plasament 2 Pi-
ticot, Centrul de Primire în 
Regim de Urgență Săftica 
și Centrul Maternal Săfti-
ca. Vestea bună este că, 
DGASPC Ilfov a făcut do-
vada depunerii documen-
telor necesare licențierii 
serviciilor sociale mai sus 
menționate, la Ministerul 
Muncii, pe 27.08.2018.

 nu se asigură în 
toate cazurile reevalua-
rea trimestrială a împre-
jurărilor care au condus 
la instituirea măsurii de 
plasament/plasament în 
regim de urgență;

 lipsește contrac-
tul pentru acordarea de 
servicii sociale prevăzut 
de art. 45 alin. (1) din 
Legea asistenței socia-
le 292/2011, care preve-
de că: ”acordarea servici-
ilor sociale se realizează 
în baza unui contract, în-
cheiat între furnizorul de 
servicii sociale și benefi-
ciar, în care se stipulează 
serviciile acordate, drep-
turile și obligațiile părți-
lor, precum și condițiile 
de finanțare”, coroborat 
cu Ordinul 73/2005 pri-
vind aprobarea modelului 
contractului pentru acor-
darea de servicii sociale;

 nu se respectă 
prevederile art. 129 alin. 
(4) din Legea 272/2004 
(republicată) privind pro-
tecția și promovarea 
drep  turilor copilului, pri-
vind acordarea unei in-
demnizații egală cu va-
loarea salariului de ba-
ză minim brut pe țară, 
garantat în plată, stabi-
lit potrivit legii, la ieșirea 
din sistemul de protecție 
specială;

 nu se respectă 
pre vederile art. 4, alin. (3) 

și art. 6 din Legea 61/1993 
privind alocația de stat 
pentru copii, cu modifi-
cările și completările ulte-
rioare: copii din centrele 
rezidențiale publice și pri-
vate nu au alocație de stat 
- 158 de copii NU au con-
turi deschise și 7 copii NU 
au cerere depusă la AJPIS 
Ilfov!”, se mai precizează 
în concluziile controlului.

Serviciile de 
prevenire şi 
combatere 
a violenței 
domestice, 
absente!

DGASPC Ilfov NU ofe-
ră servicii sociale destinate 
victimelor violenței domes-
tice, în sensul că NU sunt 
înființate și organizate ast-
fel de servicii sociale, deși 
legea prevede că ”Autori-
tățile administrației publice 
locale au obligația să înfi-
ințeze direct, în parteneri-
at public sau, după caz, în 
parteneriat public-privat, 
servicii sociale pentru pre-
venirea și combaterea vio-
lenței domestice și să sus-
țină funcționarea acesto-
ra”.  DGASPC Ilfov NU are 
încheiate parteneriate cu 
organizații neguverna-
mentale sau cu alți repre-
zentanți ai societății civile 
în vederea acordării ser-
viciilor destinate prevenirii 
și combaterii violenței do-
mestice și nu deține bază 
de date privind cazurile de 
violență domestică la nivel 
județean! De asemnenea, 
NU a fost înființată echipa 
intersectorială în domeniul 
prevenirii și combaterii vi-
olenței în familie, contrar 
dispozițiilor legale.

În trei luni de control la DGASPC Ilfov, s-au descoperit deficiențe cu duiumul

 De la lipsa strategiei, transparenței sau accesibilizării, la lipsa de personal, certificat de handicap ”comun”, bani de întreținere plătiți de bolnavii de la Bălăceanca și centre rezidențiale nelicențiate!  Toate aceste deficiențe vor fi discutate 
în ATOP Ilfov și se vor lua măsuri  Ministerul Muncii a fost informat!

Peste 7.500 de persoane cu handicap din Ilfov ar putea să 
nu-şi mai primească indemnizaţiile, de la 1 ianuarie 2019
Pe Ordinea de zi a celei mai recente 
reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov a 
figurat și informarea Agenției Județene 
pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) 
Ilfov privind evoluția numărului de 
beneficiari de asistență socială și evoluția 
plăților la nivelul județului, în primul 
semestru al anului în curs.

Carmen ISTRATE

Sediul DGASPC Ilfov
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