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RAPORT 
privind utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială, acordate 

în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău, în anul 2019 

 
 

 

Prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) şi 

(3) din H.G. nr. 1153/2001 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială şi potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din Metodologia de acordare a 

subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială de la bugetul Judeţului Buzău, 
aprobată prin Hotărârea nr. 80/2017. 

În anul 2019, prin Programul anual al finanţărilor nerambursabile pentru 
activităţi nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr. 64/2019, pentru activitatea de asistenţă socială  s-au alocat 250.000 lei. 
Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cărora li s-au acordat subvenţii în temeiul 
Legii nr. 34/1998, s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 

97/29.05.2019, după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 

Denumire 

asociaţie/fundaţie 

Număr 

beneficiari 

/lună 

Sumă lunar 

acordată 

(lei) 

Cuantum 

total(lei) 

/(Perioadă) 

 

1. Asociaţia Ortodoxă „Filantropia” Berca –  

Centrul rezidenţial pentru copii „Sf. 

Maria” Sătuc 

15 3.750 

(250lei/pers.) 

26.250 

(iun. – dec.) 

 

2. Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă” – Filiala 

Buzău – 

Unitate de îngrijiri la domiciliu 

220 26.400 

(120 lei/pers.) 

184.800 

(iun. – dec.) 

 

3. Asociația de Ajutor ”Amurtel” România 

– Centrul de zi ”Izvorul speranței” 

Pănătău 

11 1.650 

(150 lei/pers.) 

3.300 

(iul. – aug.) 

 

Acordarea serviciilor sociale către beneficiari  s-a realizat astfel: 

a. la sediul asociaţiilor/fundaţiilor; 

b. la domiciliul persoanelor asistate. 

 
1. Asociaţia Ortodoxă „Filantropia” Berca  

– Centrul rezidențial pentru copii ”Sfânta Maria” Sătuc 
Serviciile sociale, pentru care autoritatea publică judeţeană a  acordat subvenţia, 

au fost oferite în Centrul rezidenţial pentru copii „Sf. Maria” din satul Sătuc, comuna 
Berca, judeţul Buzău. Copiii aflaţi în acest Centru sunt proveniţi din familii aflate în 

dificultate, copii abandonaţi şi copii aflaţi în situaţie de risc. 

 



În cadrul Centrului, cele 15 persoane asistate (copii) în anul raportat, au 

beneficiat de cazare şi masă, şcolarizare, îngrijiri personale, asistenţă socială şi 
psihologică, activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, etc. Fiecare copil a 

beneficiat de un plan individualizat de protecţie pentru satisfacerea nevoilor 
educaţionale, de sănătate și social/recreaţional. De asemenea, în cazurile în care acest 

lucru a fost posibil, s-a colaborat şi cu membrii familiei pentru menţinerea legăturii cu 
copiii. 

 

Din analiza rapoartelor lunare de activitate şi ţinând cont de verificările efectuate, 
pe componenta acordarea serviciilor sociale, se constată că serviciile oferite de 

Asociaţie răspund nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor săi,  în conformitate cu 
standardele  minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre 

rezidențiale prevăzute de Ordinul nr. 25/2019 emis de Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale. 

 
În ceea ce priveşte verificarea componentei utilizarea subvenţiei, din 

rapoartele financiare lunare, depuse de Asociaţia Ortodoxă „Filantropia” în perioada 
iunie – decembrie, se constată că în această unitate de asistenţă socială au fost 

utilizate și resurse proprii, cheltuielile efectuate fiind următoarele: 
 

   

 Cheltuieli Cheltuieli  

totale  

(iun. – dec. 

2019) 

Cheltuieli 

subv. 

conform 

Legii 

nr.34/1998 

 

Cheltuieli 

din contribuţia  

Asociației  

 

1. Cheltuieli de personal pentru personalul de 

specialitate de îngrijire şi asistenţă şi personalul 

de specialitate auxiliar 

 

 

69.187,00 12.250,00 56.937,00 

2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii centrelor 

rezidenţiale 11.536,91 7.000,00 4.536,91 

3. Cheltuieli pentru carburanţii şi alte cheltuieli 

necesare  funcţionării mijloacelor de transport 

specific pentru unităţi de îngrijire la 

domiciliu/centre rezidenţiale 1.379,08 0,00 1.379,08 

4. Cheltuieli cu materiale sanitare destinate 

persoanelor asistate 194,06 0,00 194,06 

5. Cheltuieli de întreţinere şi gospodărire: încălzire, 

iluminat, apă, canal, salubrizare – incinerare, 

telefon, internet 16.265,10 7.000,00 9.265,10 

6. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie 

pentru persoanele asistate    4.045,40 0,00 4.045,40 

 TOTAL 102.607,55 26.250,00 76.357,55 

 

2. Fundaţia „Crucea Alb - Galbenă” – Filiala Buzău, cu sediul în municipiul 
Buzău, Str. Stadionului, nr. 7 a oferit servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliul 

persoanelor asistate. 
Serviciile sociale subvenţionate s-au acordat pentru un număr de 220 

beneficiari/lunar, în conformitate cu nevoile acestora, identificate în urma evaluării 
medico-sociale şi conform recomandărilor medicale, în una sau mai multe vizite pe 

săptămână, după cum urmează: 

- evaluare socio-medicală, stabilirea nevoilor sociale şi medicale, elaborarea 
planului individualizat de asistenţă şi îngrijire împreună cu beneficiarul şi familia 

acestuia, comunicare, educaţie pentru sănătate în scop terapeutic, consiliere socială şi 
mediere socială; 



- acordarea serviciilor de tip suport, cum ar fi: procurarea reţetelor, a 

medicamentelor şi transportul acestora la domiciliu, activităţi de petrecere a timpului 
liber; 

- acordarea de servicii de reabilitare, conexe domeniului medical şi social 
(kinetoterapie şi terapie ocupaţională); 

- punerea la dispoziţia beneficiarilor a unor dispozitive de mers (cadre, cârje, 
cărucioare) pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de recuperare şi reabilitare; 

- îngrijiri medicale:  

 administrarea medicamentelor pe cale orală, respiratorie, tegumente, 
mucoase, injecţii intravenoase, intramusculare, subcutanate şi 

intradermice, perfuzii: 
 îngrijirea plăgilor: escare, stome, arsuri, picior diabetic, ulceraţii, etc.; 

 prevenirea complicaţiilor bolnavilor imobilizaţi la pat: mobilizare, tapotaj, 
masaj, urmărirea pacienţilor cu aparat gipsat; 

 măsurarea glicemiei cu glucometru; 
  sondaj vezical, aplicarea condomului urinar, pampers, spălături, clisme, 

eliminarea manuală a fecaloamelor; 
 alimentaţia pacientului cu tulburări de deglutiţie: activă, pasivă şi 

provocată de sonda gastrică şi gastrostomă. 
 

Din analiza rapoartelor lunare de activitate şi ţinând cont de verificările efectuate, 
pe componenta acordarea serviciilor sociale, se constată că serviciile oferite de 

Fundaţie răspund nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor săi,  în conformitate cu 

prevederile Anexei nr. 8 la Ordinul nr. 29/2019 privind Standardele minime de calitate 
pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice. 

 
În ceea ce priveşte verificarea pe componenta utilizarea subvenţiei, din 

rapoartele financiare lunare, depuse de beneficiar în perioada iunie – decembrie, se 
constată că pentru această unitate de asistenţă socială au fost utilizate și resurse 

proprii, cheltuielile efectuate fiind următoarele: 
 

   

 Cheltuieli Cheltuieli  

totale  

(iun. – dec. 

2019) 

Cheltuieli 

subv. 

conform 

Legii 

nr.34/1998 

 

Cheltuieli 

din contribuţia  

fundaţiei  

 

1. Cheltuieli de personal pentru personalul de 

specialitate de îngrijire şi asistenţă şi personalul 

de specialitate auxiliar 577.723,00 94.850,00 482.873,00 

2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii centrelor 

rezidenţiale 0,00 0,00 0,00 

3. Cheltuieli pentru carburanţii şi alte cheltuieli 

necesare  funcţionării mijloacelor de transport 

specific pentru unităţi de îngrijire la 

domiciliu/centre rezidenţiale 51.841,14 38.500,00 13.341,14 

4. Cheltuieli cu materiale sanitare destinate 

persoanelor asistate 39.055,73 28.000,00 11.055,73 

5. Cheltuieli de întreţinere şi gospodărire: încălzire, 

iluminat, apă, canal, salubrizare – incinerare, 

telefon, internet 20.478,41 5.950,00 14.528,41 

6. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru 

persoanele asistate    29.995,30 17.500,00 12.495,30 

7. Alte cheltuieli 23.368,53 0,00 23.368,53 

 TOTAL 742.462,11 184.800,00 557.662,11 

 



 

3. Asociația de Ajutor ”Amurtel” România  
– Centrul de zi ”Izvorul speranței” Pănătău 

Serviciile sociale, pentru care autoritatea publică judeţeană a  acordat subvenţia, 
au fost oferite în cadrul Centrului de  zi ”Izvorul speranței” din comuna Pănătău, judeţul 

Buzău. Beneficiarii acestui Centru sunt copii proveniţi din familii aflate în dificultate și 
aflaţi în situaţie de risc. 

 

În cadrul Centrului de zi, cele 11 persoane asistate (copii) au beneficiat pe timpul 
vacanței de vară, în lunile iulie și august 2019, de servicii de îngrijire, educație, 

recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă. 
Serviciile oferite au fost complementare demersurilor și eforturilor familiilor proprii, 

corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial. 
 

Din analiza rapoartelor lunare de activitate şi ţinând cont de verificările efectuate, 
pe componenta acordarea serviciilor sociale, se constată că serviciile oferite de 

Asociaţie răspund nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor săi,  în conformitate cu 
standardele  minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi 

prevăzute de Ordinul nr. 27/2019 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 
 

În ceea ce priveşte verificarea componentei utilizarea subvenţiei, din 
rapoartele financiare lunare, depuse de Asociaţia de Ajutor „Amurtel” în perioada iulie 

– august, pentru această unitate de asistenţă socială, cheltuielile efectuate sunt 

următoarele: 
 

   

 Cheltuieli Cheltuieli  

totale  

(iul. – aug. 

2019) 

Cheltuieli 

subv. 

conform 

Legii 

nr.34/1998 

 

Cheltuieli 

din contribuţia  

Asociației  

 

1. Cheltuieli de personal pentru personalul de 

specialitate de îngrijire şi asistenţă şi personalul 

de specialitate auxiliar 11.645,00 2.000,00 9.645,00 

2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii centrelor 

rezidenţiale 2.274,00 1.300,00 974,00 

3. Cheltuieli pentru carburanţii şi alte cheltuieli 

necesare  funcţionării mijloacelor de transport 

specific pentru unităţi de îngrijire la 

domiciliu/centre rezidenţiale 0,00 0,00 0,00 

4. Cheltuieli cu materiale sanitare destinate 

persoanelor asistate 0,00 0,00 0,00 

5. Cheltuieli de întreţinere şi gospodărire: încălzire, 

iluminat, apă, canal, salubrizare – incinerare, 

telefon, internet 0,00 0,00 0,00 

6. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie 

pentru persoanele asistate    0,00 0,00 0,00 

7. Alte cheltuieli 6.164,00 0,00 6.164,00 

 TOTAL 20.083,00 3.300,00 16.783,00 

 

Concluzii 
 

Asociațiile și fundațiile  beneficiare a subvenţiilor acordate de autoritatea publică 
judeţeană pentru desfăşurarea activităţilor de asistenţă socială, în unităţile proprii, 

dezvoltă programe şi activităţi care completează paleta de servicii oferite de Direcţia 



Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, serviciu public aflat în 

subordinea Consiliului Judeţean Buzău. 
 

Totodată, acest demers al autorităţii publice judeţene, de a aproba acordarea 
subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, vine 
în sprijinul îndeplinirii obiectivelor stabilite în Strategia Judeţeană  de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale 2014 – 2020.  
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