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      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
          Nr. 1958/01.02.2022 

 

 
 

 

RAPORT 
privind utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială în anul 

2021, acordate în temeiul 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  
 

 

 

 

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 în conformitate cu prevederile 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 2021, prin Programul anual al finanţărilor nerambursabile pentru 
activităţi nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr. 73/2021, pentru activitatea de asistenţă socială  s-au alocat 200.000 lei. 
Lista asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și 

administrează unități de asistență socială și cărora li s-au acordat subvenții în temeiul 
Legii nr. 34/1998 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 

96/27.05.2021, 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 

14 3.500 

(250lei/pers.) 

24.500 

(iun. – dec.) 

 

2. Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă” – 

Filiala Buzău – 

Unitate de îngrijiri la domiciliu 

208 24.960 

(120 lei/pers.) 

174.720 

(iun. – dec.) 

 

 
Acordarea serviciilor sociale către beneficiari  s-a realizat astfel: 

a. la sediul asociaţiei; 

b. la domiciliul persoanelor asistate. 

 
Precizăm că pe tot parcursul perioadei de monitorizare a convențiilor încheiate 

cu furnizorii de servicii de asistență socială, respectiv iunie – decembrie, la nivelul 
Consiliului Județean Buzău a fost realizată constant activitatea de îndrumare 

metodologică, prin dialog permanent cu reprezentanții celor două ong-uri beneficiare, 

atât sub forma comunicării scrise, cât și telefonice. 
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Sumele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 96/2021 au fost 

acordate începând cu luna iunie pe baza cererilor lunare de acordare a subvenției și a 
rapoartelor celor doi furnizori privind acordarea serviciilor de asistență socială și 

utilizarea subvenției acordată în luna anterioară. 
De asemenea, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate 

juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificări și 
completări, precum și Metodologia proprie, prevăd verificarea lunară în teren a modului 

de acordare a serviciilor de asistență socială și de utilizare a subvenției acordate în 
luna anterioară. 

Dată fiind evoluția situației pandemice la nivel local cu impunerea unor măsuri 
de protecție specială pentru combaterea răspândirii noului coronavirus pe parcursul 

anului, monitorizarea lunară s-a efectuat diferit, în funcție de fiecare caz în parte, 
verificarea în teren fiind substituită cu verificarea de birou în cazul furnizorului pentru 

care nu a fost permis accesul persoanelor din exterior. 
În cazurile de nevalidare a unui raport lunar, furnizorii au avut posibilitatea să 

remedieze neconformitățile constatate pe componenta utilizarea subvenției. 
Situația verificărilor lunare este prezentată în tabelul de mai jos: 

 
FURNIZOR SERVICII DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Iun. Iul. Aug. Sept. 

 

 

 

 

1. Asociaţia Ortodoxă 

„Filantropia” Berca – 

Centrul rezidenţial 

pentru copii „Sf. Maria” 

Sătuc 

Raport nr. 10896/ 
07.07.2021 
- validat 
 

Monitorizare în 
teren 

Raport nr. 12825/ 
12.08.2021 
- validat 
 

Monitorizare în 
teren 

Raport nr. 14727/ 
23.09.2021 
- validat 
 

Monitorizare în 
teren 

Raport nr. 
15486/ 
07.10.2021-
validat 
 
Monitorizare în 

teren 
Oct. Nov. Dec.  

Raport nr. 17204/ 
08.11.2021 
-validat 
 

Monitorizare în 
teren 

Raport nr. 19143/ 
08.12.2021 
-validat 
 

Monitorizare în 
teren 

Raport nr. 173/ 
11.01.2022 
-validat 
 

Monitorizare în 
teren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fundația „Crucea 

Alb-Galbenă” – Filiala 

Buzău 

Unitate de îngrijiri la 

domiciliu 

Iun. 

 
Iul. Aug. Sept. 

Raport nr. 11071/ 
09.07.2021 
-Identificare 
neconformități;  
-Solicitare  
clarificări (adresa nr. 
10677/09.07.2021); 
-validare ulterioară. 
 

Monitorizare de 
birou 

Raport nr. 12497/ 
05.08.2021 
Identificare 
neconformități; 
-Solicitare 
clarificări( adresa nr. 
12763/11.08.2021); 
-validare ulterioară 
 

Monitorizare de 
birou 

Raport nr. 14761/ 
23.09.2021 
Identificare 
neconformități;  
-Solicitare  
clarificări (adresa 
nr.14246/14.09.2021); 
-validare ulterioară. 
 

Monitorizare de 
birou 

Raport nr. 
15720/ 
12.10.2021 
- validat 
 
 
 
 
 
Monitorizare de 

birou 
Oct. Nov. Dec.  

Raport nr. 17144/ 
12.10.2021 
Identificare 
neconformități; 
-Solicitare clarificări 
telefonic; 
-validare ulterioară. 
 

Monitorizare de 

birou 

Raport nr. 18815/ 
10.12.2021 
- validat 

 
 
 
 
 

Monitorizare de 

birou 

Raport nr. 191/ 
14.01.2022 
Identificare 
neconformități; 
Solicitare   
clarificări *adresa nr. 
191/11.01.2022); 
-validare ulterioară. 

Monitorizare de 

birou 
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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 14 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, având în vedere restricțiile impuse de COVID-19, s-a colaborat şi 
cu membrii familiei pentru menţinerea legăturii cu copiii. 

Din analiza rapoartelor lunare de activitate și în urma verificărilor efectuate în 
teren pe componenta acordarea serviciilor sociale, s-a constatat că serviciile oferite 

de Asociaţie răspund nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor săi,  contribuind la 
prevenirea situațiilor de marginalizare și de excludere socială a persoanelor asistate. 

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

iunie – decembrie și din verificările efectuate în teren s-a constatat că în această 
unitate de asistenţă socială au fost utilizate și resurse proprii, distribuția sumelor 

acordate, respectiv contrubuția proprie fiind prezentate în macheta de mai jos: 

 
 Categoriile de cheltuieli eligibile pentru 

subvenționare 

Distribuția sumelor cheltuite din 

subvenția alocată pe categoriile de 

cheltuieli eligibile pentru subvenționare 

  Cheltuieli 

totale 

(iun. – dec. 

2020) 

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 83654.00 14000.00 69654.00 

2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii centrelor 

rezidenţiale 48974.10 7000.00 41974.10 

3. Cheltuieli pentru carburanţii şi alte cheltuieli 

necesare  funcţionării mijloacelor de transport 

specific pentru unităţi de îngrijire la 

domiciliu/centre rezidenţiale 1328.27 0.00 1328.27 

4. Cheltuieli cu materiale sanitare destinate 

persoanelor asistate 559.24 0.00 559.24 

5. Cheltuieli de întreţinere şi gospodărire: încălzire, 

iluminat, apă, canal, salubrizare – incinerare, 

telefon, internet 15841.48 3500.00 12341.48 

6. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie 

pentru persoanele asistate    6275.57 0.00 6275.57 

 TOTAL 156632.66 24500.00 132132.66 

  100% 16% 84% 

 

Conform datelor rezultate din centralizarea raportării financiare, rezultatele 
obținute sunt următoarele: 

- subvenția aprobată în anul 2021 a fost de 24500.00 lei; 
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- subvenția alocată în acord cu solicitările lunare a fost de 24500.00 lei, 

randamentul de utilizare fiind de 100%; 
- utilizarea subvenției s-a realizat în exclusivitate pentru categoriile de cheltuieli 

pentru care a fost aprobată; 
Ponderea cheltuielilor pe fiecare capitol de cheltuieli eligibile din total subvenție 

este prezentată în tabelul următor:  
 

 Categoriile de cheltuieli eligibile efectuate din 

subvenție 

Cheltuieli 

subv. 

conform Legii 

nr.34/1998 

 

Pondere 

1. Cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă şi personalul de specialitate auxiliar 14000.00 57.14% 

2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale 7000.00 28.57% 

3. Cheltuieli pentru carburanţii şi alte cheltuieli 

necesare  funcţionării mijloacelor de transport specific pentru 

unităţi de îngrijire la domiciliu/centre rezidenţiale 0.00 0% 

4. Cheltuieli cu materiale sanitare destinate persoanelor asistate 0.00 0% 

5. Cheltuieli de întreţinere şi gospodărire: încălzire, iluminat, 

apă, canal, salubrizare – incinerare, telefon, internet 3500.00 14.29% 

6. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie 

pentru persoanele asistate    0.00 0% 

 TOTAL 24500.00  

 

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 208 

beneficiari/lunar, în conformitate cu nevoile acestora, identificate în urma evaluării 
medico-sociale şi conform recomandărilor medicale, în 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 potrivit indicațiilor din prescripția medicală; 
 îngrijirea plăgilor;  

 prevenirea complicaţiilor bolnavilor imobilizaţi la pat prin manevre 
specifice; 

 măsurarea tensiunii arteriale și glicemiei; 

  sondaj vezical, aplicarea condomului urinar, pampers, spălături, clisme; 
 alimentaţia pacientului cu tulburări de deglutiţie: activă, pasivă şi 

provocată de sonda gastrică şi gastrostomă. 
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Din analiza rapoartelor lunare de activitate ce au fost depuse de furnizororul de 

servicii de asistență socială la Consiliul Județean Buzău, pe componenta acordarea 
serviciilor sociale a rezultat că acestea răspund nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor 

săi,  contribuind la prevenirea situațiilor de marginalizare și de excludere socială a 
persoanelor asistate. 

În ceea ce priveşte verificarea componentei utilizarea subvenţiei, din 
rapoartele financiare lunare, depuse de Fundaţia „Crucea Alb - Galbenă” – Filiala Buzău 

în perioada iunie – decembrie, s-a constatat că în această unitate de asistenţă socială 

au fost utilizate și resurse proprii, distribuția sumelor acordate, respectiv contribuția 
proprie fiind prezentate în tabelul următor: 

 
 Categoriile de cheltuieli eligibile pentru 

subvenționare 

Distribuția sumelor cheltuite din 

subvenția alocată pe categoriile de 

cheltuieli eligibile pentru subvenționare 

  Cheltuieli 

totale 

(mai – dec. 

2020) 

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 580361.00 98000.00 482361.00 

2. Cheltuieli pentru carburanţii şi alte cheltuieli 

necesare  funcţionării mijloacelor de transport 

specific pentru unităţi de îngrijire la 

domiciliu/centre rezidenţiale 45352.13 28000.00 17352.13 

3. Cheltuieli cu materiale sanitare destinate 

persoanelor asistate 41292.92 35000.00 6292.92 

4. Cheltuieli de întreţinere şi gospodărire: încălzire, 

iluminat, apă, canal, salubrizare – incinerare, 

telefon, internet 21335.92 700.00 20635.92 

5. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru 

persoanele asistate    24793.16 13020.00 11773.16 

6. Alte cheltuieli 42468.09 0.00 42468.09 

 TOTAL 755603.22 174720.00 580883.22 

  100% 23.12% 76.88% 

 

Conform datelor rezultate din centralizarea raportării financiare, rezultatele 
obținute sunt următoarele: 

- subvenția aprobată în anul 2021 a fost de 174720.00 lei; 
- subvenția alocată în acord cu solicitările lunare a fost de 174720.00 lei, 

randamentul de utilizare fiind de 100%; 
- utilizarea subvenției a fost făcută în exclusivitate pentru categoriile de cheltuieli 

pentru care a fost aprobată; 
- ponderea cheltuielilor pe fiecare capitol de cheltuieli eligibile din total subvenție 

pe fiecare capitol de cheltuieli eligibile este prezentată în macheta de mai jos:  

 
 Categoriile de cheltuieli eligibile efectuate din subvenție Cheltuieli 

subv. 

conform Legii 

nr.34/1998 

 

pondere 

1. Cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă şi personalul de specialitate auxiliar 98000.00 56.09% 

2. Cheltuieli pentru carburanţii şi alte cheltuieli 28000.00 16.03% 
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necesare  funcţionării mijloacelor de transport specific pentru 

unităţi de îngrijire la domiciliu/centre rezidenţiale 

3. Cheltuieli cu materiale sanitare destinate persoanelor asistate 35000.00 20.03% 

4. Cheltuieli de întreţinere şi gospodărire: încălzire, iluminat, 

apă, canal, salubrizare – incinerare, telefon, internet 700.00 0.40% 

5. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie 

pentru persoanele asistate    13020.00 7.45% 

6. Alte cheltuieli 0.00 0% 

 TOTAL 174720.00  

 
Deși în cazul Fundației „Crucea Alb - Galbenă” monitorizarea s-a realizat doar pe 

baza rapoartelor de activitate lunare, a documentelor justificative și înregistrărilor 

financiar contabile, precum și comunicărilor în scris sau telefonic, am încercat o 
îmbunătățire a activității curente a furnizorului privind acordarea unei mai mari atenții 

în ceea ce privește respectarea clauzelor contractuale, acuratețea întocmirii 
documentelor și implicit îmbunătățirea calității serviciilor oferite beneficiarilor. 

 
Rezultate relevante obținute 

 
Subvenţiile acordate de autoritatea publică judeţeană pentru desfăşurarea 

activităţilor de asistenţă socială au contribuit cu preponderență la: 
- prevenirea marginalizării  și excluziunii sociale; 

- reducerea nivelului de izolare socială, în special pentru persoanele cu venituri 
mici; 

- reducerea numărului de copii supuși neglijenței și abuzurilor; 
- scăderea ratei abandonului școlar; 

- creșterea numărului de copii înscriși la școală și a numărului de tineri integrați 

socio-profesional; 
- susținerea activității de acordare a serviciilor sociale și a continuității acestora; 

- creșterea calității serviciilor sociale acordate și implicit creșterea calității vieții 
beneficiarilor; 

Totodată s-a constatat o îmbunătățire curente a furnizorilor prin: 
- întocmirea la termen rapoartelor de activitate lunare; 

- actualizarea permanentă a dosarelor beneficialilor; 
- respectarea cu mai multă atenție a planurilor de servicii întocmite pentru 

beneficiari. 
Cu ocazia procesului de monitorizare, furnizorilor de servicii sociale li s-a 

recomandat constant să aplice strict măsurile de prevenire și combatere a infectării cu 
noul coronavirus, importanța folosirii mijloacelor alternative de comunicare în 

contextul pandemic. 
 

 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

DIRECTOR EXECUTIV DJAPL, 

MIRELA OPRE


