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 1. MISIUNE 

Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială - A.J.P.I.S. ARGEȘ, instituţie publică cu 

personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naționale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială este 

organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat. Agenţia Județeană pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială ARGEȘ, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea ANPIS. 

 Agenția județeană are ca scop administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a 

beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind servicii sociale susţinute de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, realizarea de activităţi de 

evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, evaluează, monitorizează și controlează activitatea 

furnizorilor de servicii sociale publici și privați din punctul de vedere al respectării standardelor de 

calitate și de cost, precum și al eficienței și performanței acestora, controlează și monitorizeză 

modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata 

beneficiilor de asistență socială, precum și a celor alocate pentru susținerea și dezvoltarea serviciilor 

sociale, a proiectelor, programelor și politicilor în domeniu, constată săvârșirea faptelor prin care se 

încalcă prevederile legale din domeniul asistenței sociale și aplică sancțiunile contravenționale 

prevăzute de lege, precum şi controlul măsurilor de asistenţă socială privind prevenirea, limitarea 

sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea 

sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, realizate de autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice. 

Conform, Programului de Guvernare pe 2020-2024, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

se axează pe două paliere cu importanță majoră. Unul este legat de introducerea digitalizării în toate 

domeniile de activitate și la toate palierele de interacțiune cu cetățeanul, ceea ce presupune 

dezvoltarea sistemului informatic existent, precum și transferul în format electronic a tuturor 

serviciilor oferite de instituțiile din subordinea/aflate în coordonarea ministerului. Al doilea palier 

este legat de abordarea personalizată și integrată în funcție de profilul beneficiarului, in sarcina  
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AJPIS Arges fiind monitorizarea autorităţilor locale cu privire la acordarea beneficiilor de asistenţă 

socială şi a furnizorilor de serviciile sociale publici si privati. 

2. OBIECTIVE GENERALE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE 

 

               OBIECTIV GENERAL 1 - ADMINISTRAREA ÎNTR-UN SISTEM UNITAR DE PLATĂ A 

BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI GESTIONAREA PROGRAMELOR PRIVIND SERVICIILE 

SOCIALE SUSŢINUTE DE LA BUGETUL DE STAT 

               Obiectiv Specific 1.1. - Gestionarea şi plata lunara a beneficiilor de asistenţă socială și 

a programelor de servicii sociale la nivel teritorial 

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 

✓ Organizarea și asigurarea serviciilor de evidență, stabilire, modificare, suspendare, reluare, 

încetare a drepturilor sociale, respectiv: 

A. Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de 

excluziune socială: ajutorul social, ajutorul  pentru încălzirea locuinței, alocaţia pentru susţinerea 

familiei, ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat. 

B. Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi 

întreţinerea copiilor: alocaţia de stat pentru copii, alocaţia de plasament, indemnizaţia pentru 

creşterea copilului, stimulentul de inserţie, indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare. 

C. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale: drepturi 

acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006, bugetele personale 

complementare acordate lunar persoanelor cu handicap, indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA, 

indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat, indemnizaţia lunară de 

însoţitor pentru persoanele cu handicap visual, alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap  
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de tip HIV/SIDA, indemnizație lunară de hrană cuvenită persoanelor diagnosticate cu tuberculoză 

tratate în ambulatoriu, indemnizație refugiați, indemnizație de sprijin lunară pentru întreruperea 

activității ca urmare a efectelor SARS-2. 

✓ Fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli pentru plata 

beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale; 

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

programelor de servicii sociale; 

✓ Creşterea eficienţei privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială printr-o bună gestionare 

a sistemului informatic; 

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

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

coordonare. 

 

Rezultate relevante obținute: 

✓ Elaborarea lunară a balanţelor de verificare sintetice şi trimestrială, a balanţelor de verificare 

analitice pe baza datelor înregistrate în evidenţa contabilă, iar trimestrial şi anual, a situaţiei 

financiare a ANPIS, precum şi a tuturor situaţiilor statistice cu date financiar – contabile, anexe 

la bilanţul contabil prevăzute de legea contabilităţii şi conform normelor metodologice elaborate 

de către Ministerul Finanţelor Publice; 

✓ Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficii de 

asistență socială - funcţionarii A.J.P.I.S. Argeş verifică lunar cererile prezentate de către primării 

şi  în cazul în care se constatată cu sunt incomplete/incorecte returnează primăriilor  dosarele 

neconforme; 

✓ Stabilirea drepturilor la beneficii de asistență socială, modificarea/ suspendarea/reluarea 

acestora, inclusiv a celor acordate în baza reglementărilor comunitare privind regimurile de 

securitate socială, în conformitate cu prevederile legale. 
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În anul 2020, Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeș a aplicat prevederile OUG 

30/2020 și ale OUG 132/2020 în ceea ce privește plata indemnizațiilor acordate pentru suspendarea 

activității sau reducerea acesteia din cauza restrictiilor impuse de măsurile luate pentru limitarea 

răspândirii infecției cu virusul Sars-Cov 2 pe perioda stării de urgență și a stării de alertă  pentru alți 

profesioniști (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale etc.), 

drepturi autori și drepturi conexe, avocați, cooperatiști, sportivi, zilieri. Astfel, au fost efectuate 

următoarele plăți: 

Categorie beneficiari Nr. beneficiari 

unici 

Plăți efectuate 

Alți profesioniști (PFA,II,IF etc.) – suspendarea 

activității 

1.760 16.139.870 

Drepturi de autor și drepturi conexe – suspendarea 

activității 

172 2.534.765 

Avocați – suspendarea activității 135 1.081.994 

Cooperatiști – suspendarea activității 464 3.363.990 

Sportivi (cluburi sportive private) – suspendarea 

activității  

149 967.230 

Sportivi (structuri sportive în subordinea administrației 

locale) - suspendarea activității 

75 231.465 

Alți profesioniști (PFA,II,IF etc.) – reducerea activității 602 3.031.896 

Avocați – reducerea activității 18 74.640 

Zilieri – reducerea activității 8 2.380 

Total 3.383 27.428.230 
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Obiectiv Specific 1.2. - Monitorizarea modului de recuperare a sumelor acordate în mod 

necuvenit cu titlu de beneficii de asistență socială 

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 

✓ Stabilirea prejudiciului datorat efectuării plătilor necuvenite cu titlu de beneficii de asistență 

socială; 

✓ Recuperarea debitelor încasate necuvenit. 

 

Rezultate relevante obținute: 

✓ Diminuarea prejudiciilor aduse bugetului statului prin acordarea de plați în mod necuvenit; 

✓ Diminuarea gradului de acordare a beneficiilor în mod necuvenit; 

✓ Existența unei evidente clare a sumelor recuperate. 

 

OBIECTIV GENERAL 2 - DIMINUAREA ERORII ȘI FRAUDEI PRIN DESFĂȘURAREA UNEI ACTIVITĂŢI 

RIGUROASE DE CONTROL A APLICĂRII MĂSURILOR LEGALE PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE STABILIRE ŞI 

ACORDARE A BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI DE FURNIZARE A SERVICIILOR SOCIALE 

Obiectiv Specific 2.1. - Evaluarea, controlul și monitorizarea modului de aplicare şi 

respectare a reglementărilor ce privesc modul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială 

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 

✓ Realizarea campaniilor tematice conform planului anual primit de la Agenția Națională pentru 

Plăți și Inspecție Socială; 

✓ Realizarea inspecţiilor inopinate; 

✓ Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți în mod necuvenit către beneficiari; 

✓ Dispunerea măsurilor de remediere și monitorizarea acestora. 
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Rezultate relevante obținute: 

✓ Acordarea beneficiilor de asistenţă socială în condiții de eligibilitate și legalitate; 

✓ Monitorizarea plăților.  

 

 Obiectiv Specific 2.2. Evaluarea, controlul și monitorizarea modului de aplicare şi 

respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare şi gestionare a 

serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate şi de cost 

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 

✓ Realizarea controalelor tematice conform planului anual primit de la Agenția Națională 

pentru Plăți și Inspecție Socială; 

✓ Realizarea controalelor inopinate; 

✓ Dispunerea măsurilor de remediere şi monitorizarea acestora; 

✓ Aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea cadrului legal. 

 

Rezultate relevante obținute: 

✓ Acordarea serviciilor sociale în condiții de respectare a standardelor minime de calitate și de 

cost. 

 

Obiectiv Specific 2.3. - Evaluarea, controlul și monitorizarea respectării criteriilor și 

standardelor minime de calitate – licențierea serviciilor sociale 

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 

✓ Realizarea controalelor în vederea verificării respectării standardelor minime de calitate;  

✓ Monitorizarea măsurilor dispuse; 

✓ Aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea cadrului legal. 
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Rezultate relevante obținute: 

✓ Servicii sociale licenţiate;  

✓ Cadru normativ specific respectat şi aplicat; 

✓ Diminuarea gradului de acordare a serviciilor sociale licenţiate în mod neconform cu cadrul 

normativ. 

 

Obiectiv Specific 2.4. - Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la 

mediul fizic, informațional și comunicațional 

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 

✓ Realizarea controalelor tematice conform planului anual primit de la A.N.P.I.S.; 

✓ Realizarea controalelor inopinate; 

✓ Dispunerea măsurilor de remediere şi monitorizarea acestora; 

✓ Aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea cadrului legal.  

 

Rezultate relevante obținute: 

✓ Acces neîngradit asigurat al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și 

comunicațional;  

✓ Cadru normativ specific respectat și aplicat. 

 

Activitatea de inspecţie socială cuprinde:  

➢ Misiunile de inspecţie tematică – sunt prevăzute în planul anual de control, se desfăşoară 

simultan în toate judeţele ţării într-o perioadă determinată de timp şi au la bază o metodologie 

de control unitară. Misiunile de inspecţie tematică ce au ca obiectiv monitorizarea şi controlul 

calităţii serviciilor sociale se realizează prin anunţarea prealabilă a furnizorului de servicii  
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sociale, cu cel puţin 7 zile înainte de data controlului, prin notificare. Acest tip de control oferă 

o imagine de ansamblu a modului de organizare şi desfăşurare a sistemului de acordare a 

serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă sociale de către furnizori, persoane fizice sau 

juridice, publice sau private, cu relevanţă asupra problemei care constituie tema controlului. La 

finalul fiecărei campanii de inspecţie tematică se întocmește un raport tematic naţional ce 

conţine principalele constatări, concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ 

aferent activităţii inspectate. 

➢ Misiunile de evaluare/ monitorizare – se realizează în scopul asigurării calităţii serviciilor sociale 

şi constau în verificarea modului în care furnizorii şi serviciile sociale îndeplinesc cerinţele 

specifice de calitate evidenţiate printr-un set de standarde, criterii şi indicatori. Misiunile de 

evaluare în teren şi de monitorizare a serviciilor sociale se efectuează în baza prevederilor Legii 

nr. 197/2012, şi ale HG nr. 118/2014 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

197/2012. Misiunile de evaluare/ monitorizare se planifică lunar de către agenţiile teritoriale şi 

sunt notificate furnizorul serviciului social cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea evaluării în 

teren. La finalul misiunilor de evaluare/ monitorizare, inspectorii sociali care au realizat 

evaluarea în teren completează documentele prevăzute de HG 118/2014 – în concordanţă cu 

situaţia identificată în teren – şi le transmit compartimentului de acreditare din cadrul 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale/ Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

şi Adopţie/ Autorităţii Naţionale pentru persoanele cu Dizabilităţi/ Agenţiei Naţionale pentru 

Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, după caz. 

➢ Misiunile de inspecţie inopinată – constau în verificarea punctuală şi neanunţată a activităţii 

entităţilor supuse inspecţiei, ca urmare a unor sesizări făcute de persoane fizice sau juridice, 

publice ori private, sau ca urmare a autosesizărilor. Misiunile de inspecţie inopinată se pregătesc, 

se organizează şi se instrumentează la nivelul ANPIS/AJPIS, după caz. Termenul de soluţionare 

este cel prevăzut în legislaţia care reglementează activităţile de soluţionare a petiţiilor, 

exceptând situaţiile urgente, care se soluţionează cu celeritate, sau alte situații prevăzute de 

legislația în vigoare. Astfel, misiunile de control inopinat care vizează situaţii de nerespectare a 

criteriilor, a standardelor minime de calitate sau indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi cu 

privire la existenţa altor nereguli în acordarea serviciilor sociale, indiferent de natura acestora, 
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se realizează în regim de urgenţă, respectiv în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 

înregistrarea sesizării. 

 

Indiferent de tipul de inspecţie, în situația în care au fost identificate nereguli în activitatea 

desfăşurată de instituţiile controlate, inspectorii sociali dispun măsuri de remediere a deficienţelor 

constatate, monitorizarea acestora fiind realizată până la implementarea integrală a măsurilor 

stabilite în procesele-verbale de control. 

 

Entităţi supuse inspecţiei: 

a. autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; 

b. persoanele fizice sau juridice publice şi private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul 

asistenţei sociale; 

c. furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi, precum şi serviciile sociale oferite de către 

aceştia. 

Activitatea de control este exercitată în domeniul: 

a. beneficiilor de asistenţă socială 

b. serviciilor sociale 

c. respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat. 

În ceea ce privesc servciile sociale dezvoltate la nivelul județului Argeș, ca și categorii de 

persoane vulnerabile avem copiii/copiii cu dizabilități, persoanele adulte cu handicap, victimele 

violenței domestice, persoanele vârstnice. 

          În ceea ce privesc furnizorii de servicii sociale aceștia sunt publici (care oferă în special servicii 

acordate copiilor/copiilor cu dizabilități, persoanelor adulte cu handicap, victimelor violenței 

domestice) și publici și privați (care oferă în special servicii acordate persoanelor vârstnice). 

La momentul actual se fac demersuri pentru punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr. 

448/2006 din  6 decembrie 2006 *** Republicată în aprilie 2021, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu privire la modificarea capacității centrelor rezidenţiale  
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pentru persoane adulte cu handicap care nu poate fi mai mare de 50 de locuri (centre de îngrijire și 

asistență aflate în subordinea DGASPC Argeș). 

 

De asemenea, principalele schimbări prevăzute în actul normativ de modificare a Legii 

272/2004 referitoare la protecţia şi promovarea drepturilor copilului vizează dezinstituţionalizarea 

copiilor, încurajarea plasamentului în familie sau la rude prin acordarea unei indemnizaţii de sprijin 

şi interzicerea instituţionalizării copiilor în centre de plasament în forma existentă în prezent 

(reorganizarea centrelor rezidențiale pentru copii/copii cu handicap aflate în subordinea DGASPC 

Argeș). 

 

Situația furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor dezvoltate de aceștia la nivelul județului 

Argeș este următoarea:  

− numărul total de furnizori de servicii sociale acreditati, aflati in evidență –  134, din care:  

✓ un număr de 69 furnizori publici;  

✓ un număr de 65 furnizori privați;  

✓ un număr total de 86 furnizori dezvoltă servicii sociale în mediu rural; 

✓ un număr total de 48 furnizori dezvoltă servicii sociale în mediul urban. 

− conform destinației lor, serviciile sociale sunt: 

➢ 67 de servicii destinate protecției copilului și/sau familiei 

➢ 44 de servicii destinate persoanelor vârstnice și adulte în dificultate (din care 1 CR public, 2 ID public, 

40 CR private și 1 ID privat ), 

➢ 18 servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilități 

➢ 2 servicii  destinate victimelor violenței domestice 

➢  

Obiectiv Specific 2.5. - Promovarea acţiunilor de informare şi consiliere a autorităţilor 

locale şi beneficiarilor cu privire la beneficiile de asistenţă socială şi serviciile social 

Activități desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivului: 

✓ Realizarea campaniilor de informare; 
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Realizarea activităţilor de consiliere la entităţile controlate /monitorizate. 

Rezultate relevante obținute: 

✓ Beneficiari informaţi; 

✓ Autorităţi locale informate; 

✓ Entităţi controlate și informate.  

 

3. DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI 

La nivelul AJPIS ARGES, activitatea principală a instituției privind prelucrarea dosarelor de 

beneficii sociale în vederea plății, cât și  emiterea decizilor de plată se face prin intermediul 

programului informatic denumit SAFIR, introdus incepând cu anul 2009. 

În prezent, acesta este însă depășit ca urmare a creșterii activității și a preluării de la alte 

instituții a unor beneficii noi, prelucrarea acestor noi beneficii făcându-se prin programe comune, 

uzuale gen Excell. 

 Pași importanți au fost făcuți, la nivelul ANPIS prin crearea unui nou program informatic 

denumit DIAMANT, ce este dezvoltat și testat continuu pentru a prelua în condiții optime toate 

beneficiile ce sunt puse în plată la acest moment de către agenție. 

Un mare ajutor în activitatea noastră este faptul că personalul are acces în programul Revisal 

pentru a verifica sau prelua informații despre angajații din România, respectiv acces la baza de date 

ANAF, în vederea verificării în timp real a datelor necesare, precum și convenții/protocoale încheiate 

cu alte instituții în vederea încrucișării bazelor de date. 

Digitalizarea serviciilor publice pune accent pe interfața de comunicare cu cetățenii, AJPIS 

Argeș utilizând comunicarea prin mijloace electronice în mod prioritar, mai ales datorită situației 

impuse de efectele pandemiei SARS-2, astfel: e-mail, telefoane fixe și mobile, fax, platforma 

aici.gov.ro (cereri plata indemnizație sprijin COVID-19), platforma PCUE ( primării), platforma RINA 

( formulare europene).  
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Însă, digitalizarea totală a agenților se face cu greutate, datorită bugetului mic acordat 

pentru reinnoirea echipamentelor IT necesare pentru o rapidă preluare a solicitarilor online și 

arhivarea electronică corespunzătoare, cât și a faptului că media personalului cu atribuții 

informatice și mentenanță la nivel național este de 1 persoana/agenție județeană. 

 

4. ACTIVITATE SPECIFICĂ-  COMISIA PENTRU APLICAREA DECRET LEGE NR. 118/1990 

Din iulie 2020, activitatea institutiei referitoare la aplicarea prevederilor DL  118/1990 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 a 

capatat o amploare deosebita (1000 dosare solutionate pana in prezent) ca urmare a adoptarii a 2 

acte normative subsecvente, respectiv: 

➢ Legea nr. 130/2020 pentru completarea art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 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 

 

➢ Legea nr 232/2020 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 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 

 

Astfel, paleta categoriilor de beneficiari ai prevederilor acestui act normativ este: 

 

A. Persoana  care, dupa data de 6 martie 1945 a fost persecutata din motive politice, dupa 

cum urmeaza: 

• a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă 

sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni 

politice; 

• a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru 

cercetări de către organele de represiune; 
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• a fost internată în spitale de psihiatrie; 

• a avut stabilit domiciliu obligatoriu; 

• a fost strămutată într-o altă localitate; 

• a participat în acţiuni de împotrivire cu arma în mână şi de răsturnare prin forţă a regimului 

comunist până la data de 31 decembrie 1964. 

• a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; 

• a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind 

constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea 

armistiţiului; 

 

B. Sotul supravietuitor 

C. Copiii urmasi, respectiv, 

• Copilul celui decedat în timpul persecutiei politice 

• Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute 

in actul normativ drept persecutie politica 

• Copilul născut după încetarea persecutiei politice 

 

Drepturile  acordate sunt urmatoarele: 

• indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive politice 

(ani, luni, zile); 

• indemnizație  lunară în sumă fixă stabilită prin lege, pentru soțul supraviețuitor, respective 700 

lei/luna 

• indemnizație lunară în sumă fixă in suma de 500 de lei, pentru copilul al carui parinte a decedat 

in timpul persecutiei politice; 

• indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său 

decedat, pentru copilul nascut inainte de persecutie si minor la data persecutiei sau nascut in 

timpul persecutiei 

• indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care a beneficiat părintele său 

pentru  copilul nascut dupa incetarea persecuției parintelui sau decedat. 
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Actul normativ  reglementeaza si dreptul de a opta pentru indemnizația mai avantajoasă dupa 

cum urmeaza: 

• Copilul care a fost si el persecutat politic, dar si parintele sau decedat beneficiază de 

indemnizația lunară al cărui cuantum este mai mare. 

• În situația în care ambii părinți ai copilului au beneficiat de indemnizaţie lunară se ia în calcul 

indemnizaţia părintelui al cărei cuantum este mai mare. 

• Soțul supravețuitor care a fost si el persecutat politic beneficiază de indemnizație lunară al cărui 

cuantum este mai mare. 

        Facilitățile de care se bucura beneficiarii prevederilor DL nr 118/1990 sunt: 

a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât 

şi pe timpul spitalizărilor; 

 b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de 

stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul 

abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-

teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul; 

c)  douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile 

de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după 

caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul 

numărului de călători stabilit pentru titular; 

d)   un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică; 
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e)  prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament; 

f)   acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci. 

Stabilirea şi plata drepturilor: 

Instituţia competentă în a se pronunţa asupra calităţii de beneficiar al Decretului – Lege  nr. 

118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare este Agenţia Teritorială pentru Plăţi 

şi Inspecţie Socială, care este obligata să se pronunţe asupra cererii de dobândire a calității de 

persoană persecutată din motive politice printr-o decizie motivată. 

Casele teritoriale de pensii pun în plată drepturile stabilite prin decizie de către agențiile 

teritoriale pentru plăți și inspecție socială. 

Drepturile se acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii și se plătesc titularului 

sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială pentru încasarea drepturilor respective, 

în funcție de opțiune, sau la cererea beneficiarului în contul curent/contul de card deschis la o bancă 

comercială. 

De prevederile legii beneficiază și persoanele care nu mai au cetăţenia română, indiferent de 

domiciliul acestora dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Persoanele care au domiciliul în 

străinătate, pot depune cererea personal, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de ultimul domiciliu din România sau, prin mandatar 

desemnat prin procură specială, la agenţiile teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază 

mandatarul.  

  

5. CONCLUZII 

În ciuda dificultăților întâmpinate (legislație în continuă modificare, respectiv 

apariția cu întârziere a normelor și instrucțiunilor de aplicare a noilor reglementări, personal 

insuficient/migrarea acestuia, buget insuficient alocat pentru formare profesională 
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continuă, respectiv instruire continuă, echipamente IT reînnoite parțial, spaţiu mic raportat 

la numărul salariaţilor şi la cerinţele impuse de normele PSI şi SSM, precum şi necesitatea 

unui birou de relaţii cu publicul adecvat, spațiu de arhivă insuficient, clădire deteriorată), 

directorul executiv și personalul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș au 

reușit să facă față tuturor provocărilor și să ducă la îndeplinire sarcinile impuse și asumate 

anual pentru atingerea obiectivelor instituției și a aplicării obiectivelor asumate prin 

Programul de Guvernare 2020-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        


