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Programul Interreg V-A Romania - Bulgaria, aprobat de Comisia Europeana prin decizia nr. 

886/12.02.2015 

Titlul proiectului: “Mecanism de cooperare transfrontalieră în domeniul asistenței sociale la nivel multi-

regional 

România-Bulgaria” – cod Romania- Bulgaria”, PROIECTUL 16.5.2.065, COD RO-BG-150 

Contract de finanțare: 96466/07.08.2017 

 

AGENDA WORKSHOP  

privind gestionarea prestațiilor sociale 

organizat 

în cadrul Activității A 7 – ” Elaborare 2 politici publice de cooperare transfrontalieră, una 

pentru fiecare țară, privind domeniile managementului beneficiilor sociale și inspecției 

social, care vor valorifica cele mai bune practice identificate în cele două țări” 

Sediul A.J.P.I.S. Dolj, Craiova, județul Dolj  

 

Craiova, 25.03.2019 

09.00- 09.30 Primirea şi înregistrarea participanţilor la workshop 

09.30 - 10.00 
Cuvânt introductiv – doamna Laura Constandin, Director Executiv 
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa, Lider 
de echipă la nivelul proiectului 

10.00 – 11.00 
Prezentare material ppt. cu propunerile de politici publice 
formulate de experții implicați în proiect, având ca subiect 
prestațiile sociale 

11.00 – 11.30 Pauză de cafea 

11.30– 13.00 
Discuții pe tema propunerilor de politici publice, având ca subiect 
prestațiile sociale,  formulate de experți  

13.00 – 14.00 Pauză de masă 

14.00 – 14.30 
Selectarea propunerilor de politici publice, în domeniul prestațiilor 
sociale, care vor fi supuse analizei 

14:30 – 15:30 Dezbateri pe tema politicilor publice selectate 

15:30 – 16:00 Pauză de cafea 

16:00 – 17:00 Dezbateri pe tema politicilor publice selectate (continuare) 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod  necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

 
 

Programul Interreg V-A Romania - Bulgaria, aprobat de Comisia Europeana prin decizia nr. 

886/12.02.2015 

Titlul proiectului: “Mecanism de cooperare transfrontalieră în domeniul asistenței sociale la nivel multi-

regional 

România-Bulgaria” – cod Romania- Bulgaria”, PROIECTUL 16.5.2.065, COD RO-BG-150 

Contract de finanțare: 96466/07.08.2017 

 

AGENDA WORKSHOP  

privind inspecția socială 

organizat 

în cadrul Activității A 7 – ” Elaborare 2 politici publice de cooperare transfrontalieră, una 

pentru fiecare țară, privind domeniile managementului beneficiilor sociale și inspecției 

social, care vor valorifica cele mai bune practice identificate în cele două țări” 

Sediul A.J.P.I.S. Dolj, Craiova, județul Dolj  

 

Craiova, 26.03.2019 

09.00- 09.30 Primirea şi înregistrarea participanţilor la workshop 

09.30 - 10.00 
Cuvânt introductiv – domnul Simcelescu Marius, Director Executiv 
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj și domnul 
Ghimiș Mihăiță Valentin, coordonatori regionali pe proiect 

10.00 – 11.00 
Prezentare material ppt. cu propunerile de politici publici 
formulate de experții implicați în proiect, având ca subiect 
inspecția socială 

11.00 – 11.30 Pauză de cafea 

11.30– 13.00 
Discuții pe tema propunerilor de politici publice, având ca subiect 
inspecția socială,  formulate de experți  

13.00 – 14.00 Pauză de masă 

14.00 – 14.30 
Selectarea propunerilor de politici publice, în domeniul inspecției 
sociale, care vor fi supuse analizei 

14:30 – 15:30 Dezbateri pe tema politicilor publice selectate 

15:30 – 16:00 Pauză de cafea 

16:00 – 17:00 Dezbateri pe tema politicilor publice selectate (continuare) 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod  necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

Agenda de lucru a celor două zile de ateliere de lucru



Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

ASPECTE DISCUTATE:

Workshop-urile au fost desfășurate în

cadrul activității A7 - Elaborare 2 politici

publice de cooperare transfrontalieră, una

pentru fiecare țară, privind domeniile

managementului beneficiilor sociale și

inspecției sociale, care vor valorifica cele

mai bune practice identificate în cele două

țări și s-au desfășurat pe perioada a două

zile consecutive, la sediul AJPIS Craiova,

partenerul 2 din proiect.

Pe baza constatărilor din Studiul

comparativ și din Analiza necesităților și pe

baza concluziilor din ghidul de bune

practici experții celor 4 parteneri au

propus câteva idei de politici publice în

domeniul celor două segmente ale

activității partenerilor: gestionarea

prestațiilor sociale și inspecției sociale
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WORKSHOP
privind gestionarea prestațiilor sociale

organizat
în cadrul Activității A 7 – ” Elaborare 2 politici publice de cooperare transfrontalieră, 

una pentru fiecare țară, privind domeniile managementului beneficiilor sociale și 
inspecției social, care vor valorifica cele mai bune practice identificate în cele două 

țări”
RUSE, BULGARIA

Ruse, 01-02.04.2019
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                                                                   AGENDA 

Workshop on A7 Developing by CBC 2 public policies, one for each country, regarding the 

areas of benefits management and social inspection that will valorize the best practices 

identified in the two countries 

 

of the project "Cross Border Cooperation Mechanism in the Field of Social Assistance at Multi-

regional level Romania-Bulgaria”, Project code: 16.5.2.065 

 
Ruse, 01.04.2019                         Arrival of the participants 

Ruse, 02.04.2019 

10.00- 10.30 Opening speech - Viktoria Haralampieva- Team Leader at 
project level, ASA Bulgaria 

10.30 - 11.40 

Presentation of the Comparative study Romania-Bulgaria 
regarding the regulatory framework and working 
methodologies and procedures in the areas of social benefits - 

Ms Constandin Laura, Team Leader at project level,County 
Agency for Payments and Social Inspection Constanta 

11.40 – 12.30 
Needs analysis regarding the areas for improvement in the 
fields of social benefit management according with the good 
practice guide, Ms. Ungureanu Mirela, expert social benefits 

12.30 – 14.00 Lunch 

14.00 – 16.00 
Discussion session and debates on the main conclusion of the 
good practice guide, on social benefits 

16.00-16.15 Closing of the workshop 

Ruse, 03.04.2019 

10.00 - 11.00 

Presentation of the Comparative study Romania-Bulgaria 

regarding the regulatory framework and working 

methodologies and procedures in the areas of social 

inspection- Ms Constandin Laura, Executiv Director County 

Agency for Payments and Social Inspection Constanta 

11.00 - 12.30 

Needs analysis regarding the areas for improvement in the 

fields of social inspection, according with the good practice 

guide, Mrs. Marius Simcelescu, Executiv Director County 

Agency for Payments and Social Inspection Dolj 

12.30 – 13.00 
Discussion session and debates on the main conclusion of the 

good practice guide, on social imspection 

13.00 – 14.30 Lunch 

14.30 - 16.15 Conclusions and debate 

The content of this material does not necessarily represent the official position of the 

European Union. 

Cele trei propuneri de politici publice supuse
dezbaterii au fost următoarele:
Realizarea unui program informatic unitar la care
sa aiba acces reprezentantii UAT-urilor si ai
A.J.P.I.S., actualizat permanent cu date
referitoare la venituri (salarii si activitati
independente), taxe si impozite (imobile,
terenuri, autoturisme), conturi, bunuri etc. și
acces la baza de date a Casei de Asigurări de
Sănătate pentru verificarea certificatelor

medicale.
Modificarea OUG 111/2010 în situația în care tatăl
este persoana îndreptățită să beneficieze de
prevederile acestui act normativ iar mama nu
îndeplinește condițiile legale și nici nu realizează
venituri după nașterea copilului, să se acorde
numai stimulent de inserție pentru tată, deoarece
mama se ocupă de creșterea copilului.
Modificarea OUG 111/2010 în situația reluării
activității, să se suspende dreptul cu ziua reluării
activității și nu cu ziua următoare reluării
activității, deoarece se efectuează plata dublă
pentru o zi ( și la A.J.P.I.S. și la angajator).
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WORKSHOP
privind gestionarea prestațiilor sociale

organizat
în cadrul Activității A 7 – ” Elaborare 2 politici publice de cooperare transfrontalieră, 

una pentru fiecare țară, privind domeniile managementului beneficiilor sociale și 
inspecției social, care vor valorifica cele mai bune practice identificate în cele două 

țări”
VRATSA, BULGARIA

Ruse, 08-09.04.2019

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
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                                                                   AGENDA 

Workshop on A7 Developing by CBC 2 public policies, one for each country, regarding the 

areas of benefits management and social inspection that will valorize the best practices 

identified in the two countries 

 

of the project "Cross Border Cooperation Mechanism in the Field of Social Assistance at Multi-

regional level Romania-Bulgaria”, Project code: 16.5.2.065 

 
Vratsa, 08.04.2019                         Arrival of the participants 

Ruse, 02.04.2019 

10.00- 10.30 Opening speech - Viktoria Haralampieva- Team Leader at 
project level, ASA Bulgaria 

10.30 - 11.40 

Presentation of the Comparative study Romania-Bulgaria 
regarding the regulatory framework and working 
methodologies and procedures in the areas of social benefits - 

Ms Constandin Laura, Team Leader at project level,County 
Agency for Payments and Social Inspection Constanta 

11.40 – 12.30 
Needs analysis regarding the areas for improvement in the 
fields of social benefit management according with the good 
practice guide, Ms. Ungureanu Mirela, expert social benefits 

12.30 – 14.00 Lunch 

14.00 – 16.00 
Discussion session and debates on the main conclusion of the 
good practice guide, on social benefits 

16.00-16.15 Closing of the workshop 

Vratsa, 09.04.2019 

10.00 - 11.00 

Presentation of the Comparative study Romania-Bulgaria 

regarding the regulatory framework and working 

methodologies and procedures in the areas of social 

inspection- Ms Constandin Laura, Executiv Director County 

Agency for Payments and Social Inspection Constanta 

11.00 - 12.30 

Needs analysis regarding the areas for improvement in the 

fields of social inspection, according with the good practice 

guide, Mrs. Marius Simcelescu, Executiv Director County 

Agency for Payments and Social Inspection Dolj 

12.30 – 13.00 
Discussion session and debates on the main conclusion of the 

good practice guide, on social inspection 

13.00 – 14.30 Lunch 

14.30 - 16.15 Conclusions and debate 

The content of this material does not necessarily represent the official position of the 

European Union. 

Dna. Maria TÎrnavsca – directorul Direcției Regionale de

Asistență Socială din Vratsa a făcut o scurtă prezentare a

sistemului serviciilor sociale din Bulgaria.

Potrivit acesteia, guvernul bulgar sprijina serviciile sociale,

acestea fiind dezvoltate în fiecare județ din țară. În 2004, în

Bulgaria, a început acreditarea tuturor serviciilor sociale. In

procesul acesta au fost închise mai multe instituții și au fost

deschise servicii noi de tip rezidențial pentru copii sănătoși,

copii și adulți cu dizabilități, copii și persoane victime ale

traficului de persoane, vârstnici cu dizabilități fizice/psihice.

În Bulgaria, potrivit participanților la workshop, nu există

destule servicii pentru persoane psihice, primăriile refuză să

deschidă aceste servicii pentru că este greu să găsească

personal cu pregatirea necesară pentru aceste persoane cu

îngrijiri specifice.

Statul are în vedere o strategie pentru persoanele cu

dizabilități. Succesul în serviciile sociale constă în îngrijirea

copiilor în familii unde condițiile sunt mult mai favorabile

copilului decât într-un centru, accentul fiind pus astfel pe

dezinstituționalizarea beneficiarilor.

În ceea ce privește copii care au săvârșit infracțiuni, procurorul

ia decizia de internare a acestuia într-un centru de reabilitare

pentru copii delincvenți. Bulgaria nu se confruntă, ca România,

cu lipsa centrelor de reabilitare pentru delincvenți minori.
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În finalul workshop-ului discuțiile s-au axat pe modul de accesare a serviciilor sociale, diferit în cele două state.

- În România persoanele care au solicită singure servicii sociale, apoi specialiștii evaluează nevoile;

- In Bulgaria persoanele se adresează la directia asistenței sociale și stabilește nevoile, comisia din Bulgaria

stabileste nevoile, respectiv serviciile de care are nevoie de servicii sociale se adresează fie din proprie inițiativă,

fie la recomandarea specialiștilor, unui furnizor de servicii sociale. Acesta, analizând cererea sa, și în baza unei

evaluări realizate de o echipă pluridisciplinare, emite o decizie de acordare a serviciului social adaptat nevoi

specifice fiecărui beneficiar.

În Bulgaria, pentru a accesa un serviciu social, potențialii beneficiari se adresează Agenției pentru Asistență

Socială din Bulgaria care, în baza unei evaluări realizate de o echipă pluridisciplinare, individualizează serviciul în

funcție de nevoile specifice și amplasarea geografică și comunică solicitantului.

O ultimă constatare a experților se referă la faptul că atât în România cât și în Bulgaria există standarde care

privesc numărul și calificarea personalui, în funcție de tipul beneficiarilor: copii, varstnici, dizabilități etc.

În Bulgaria nu există noțiunea de standarde minime de calitate în servicii însă există metodologii de lucru

aplicabile în evaluarea și/sau monitorizarea serviciilor sociale.



Vă mulțumim!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 

necesar poziția oficială a Uniunii Europene


