
 

 

 
 

 
 

 

 

 

MISIUNEA 

Serviciului Evidență și plată prestații sociale 

 

Serviciul Evidenta si plata prestatii sociale este organizat si isi desfasoara activitatea la 

sediul D.G.A.S.P.C. ARAD, si are misiunea de a aplica prevederile legale in vigoare in ceea ce 

priveste evidenta persoanelor cu handicap – minori si adulti, precum si plata efectiva a prestatiilor 

sociale si acordarea facilitatilor cuvenite acestora si care sunt in sarcina DGASPC. 

 

Obiectivele urmarite in cadrul activitatii Serviciului Evidenta si plata prestatii sociale, sunt 

in conformitate cu prevederile legislative aplicabile, astfel: 

 Preia cererile cu documentaţia necesară luării în evidenţă a persoanelor cu handicap în vederea 

acordării drepturilor băneşti şi a facilităţilor cuvenite conform legislaţiei în vigoare, iar după 

verificarea din punct de vedere al corectitudinii şi integralităţii dosarului prezentat, îl înregistrează în 

registrul de intrări; 

 Asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi 

prestaţiilor de asistenţă socială;colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul 

persoanelor la aceste drepturi; 

 Asigură informarea corectă, atât telefonic cât şi la sediul instituţiei, a tuturor persoanelor care solicită 

informaţii privitoare la drepturile stabilite de lege pentru persoanele cu handicap; 

 Preia şi analizează documentaţia privind acordarea dreptului la asistent personal şi face propunerea 

de aprobare sau respingere a opţiunii făcute de persoana cu handicap în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare pentru angajarea asistentului personal sau acordarea indemnizaţiei de însoţitor; 

Acordă avizul pentru angajarea asistentului personal sau indemnizaţiei de însoţitor persoanelor cu 

handicap grav; 

 Întocmeşte corespondenţa în vederea rezolvării situaţiei dosarelor persoanelor cu handicap pe care le 

preia şi pentru dosarele aflate în evidenţa DGASPC, în legătura cu domeniul său de activitate; 

 Eliberează bilete de călătorie şi legitimaţii de transport interurban şi urban persoanelor beneficiare 

aflate în evidenţa DGASPC Arad,  

 Verifica din punct de vedere al corectitudinii conţinutului, preluarea şi înregistrarea dosarelor 

persoanelor cu handicap din categoria „Minori”,„Fara venit , „Pensionari Urmaş” şi „Salariaţi”, 

„Nevazatori” adulţi, care necesită protecţie specială; 

 Operează in programul informatic privind baza de date a persoanelor cu handicap (D-Smart) 

prelungirile, cazurile noi, transferurile, sistările la dosarele persoanelor cu handicap, precum si 

decesele la toate categoriile de persoane cu handicap, emiţând decizie de punere în / sistare din plată; 

 Întocmeşte referate distincte în legătura cu obiectul activităţii serviciului în toate cazurile de sistări, 

repuneri în plată, sesizarea lipsei temeiului legal pentru plăţile efectuate necuvenit ca urmare a 

declaraţiile nereale ale persoanelor cu handicap sau din alte cauze, precum şi în toate situaţiile în 

care constata necesitatea de a se interveni în vederea remedierii unei situaţii în legătura cu dosarul 

persoanei cu handicap 
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 Executa, lunar, operatiunile de inchidere de luna in vederea exportarii datelor referitoare la plata 

prestatiilor sociale catre programul Diamant utilizat de ANPIS 

 Întocmeşte corespondenta catre AJPIS Arad in vederea sesizării unor situaţii ce au generat apariţia 

de debite în sarcina persoanelor cu handicap, datorită declarării de către acestea a unor date nereale 

sau a nedeclararii situatiilor ce gebnereaza sistarea drepturilor, ce au condus la calculul şi acordarea 

eronată a drepturilor; 

 Inregistreaza în contabilitate operaţiunile privind plata facilităţilor acordate persoanelor cu handicap 

si conduce evidenta analitica a cheltuielilor bugetare pentru activitatea specifica Serviciuluii EPPS, 

conform clasificaţiei bugetare; 

 Lunar, întocmeste şi transmite Serviciului financiar contabil din cadrul D.G.A.S.P.C., balanţa de 

verificare sintetică pentru operaţiile efectuate, executia bugetară  lunară pe  tipuri de cheltuieli, 

inclusiv fişele de cont analitice pentru creanţe şi datorii, pentru operatiile efectuate in cadrul 

serviciului ; 

 Întocmeşte propunerile de angajamente bugetare si ordonanţările de plată ale acestora pentru toate 

plăţile referitoare la acordarea drepturilor persoanelor cu handicap in conformitate cu specificul 

activităţii compartimentului; lunar, pe baza înregistrărilor efectuate in evidenta angajamentelor 

bugetare legale, întocmeşte si transmite serviciului financiar-contabil, “Situaţia privind execuţia 

cheltuielilor bugetare angajate” 

 Intocmeste si urmareşte executarea bugetului, cu respectarea destinatiei sumelor alocate 

 Dispune masuri pentru recuperarea unor drepturi financiare acordate necuvenit, urmând toţi paşii 

necesari recuperării acestora, inclusiv înaintarea către oficiul juridic a documentaţiei necesare pentru 

recuperarea debitelor urmărind termenele de prescripţie şi calculând dobânzile datorate de debitori in 

conformitate cu prevedrile Legii 448/2006;  

 Preia documentatia in vederea emiterii adeverintelor privind acordul de plata a dobanzii la creditele 

contractate de persoanele cu handicap pentru achizitionarea unui autovehicul sau adaptarea locuintei, 

si emite aceste adeverinte 

 Preia documentatia stabilita prin legislatia in vigoare, o verifica pentru conformitate si intocmeste 

Contractul privind angajamentul de plata a dobanzii la creditele contractate cu beneficiarii care 

solicita aceasta facilitate, conform art. 27 din Legea nr. 448/2006 modificata si completata 

 Preia cererile persoanelor în vederea acordării rovinietelor, verifică corectitudinea şi totalitatea 

actelor anexate cererii şi întocmeşte centralizatorul lunar al acestor cereri pe care îl înaintează către 

Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi 

 Preia cererile de emitere a Cardului european pentru dizabilitate, le centralizeaza si transmite la 

ANPD 

 Preia certificatele de deces şi ale persoanelor cu handicap, si efectueaza sistarile din plata 

 Colaboreaza cu Directia Judeteana de Evidenta a Persoanei in ceea ce priveste cazurile de deces a 

persoanelor cu handicap neanuntate de apartinatori 

 Lunar, colecteaza dovezile platii ratelor de la beneficiari si intocmeste ordonantarile pentru plata 

dobanzilor la creditele bancare conform art. 27 din Legea nr. 448/2006  

 Verifică din punct de vedere al corectitudinii şi conformităţii cu realitatea, deconturile prezentate de 

furnizori pentru transportul interurban (auto şi CFR); 

 Întocmeşte şi transmite catre Agentia Judetean pentru Prestatii si Inspectie Sociala Arad (AJPIS) şi 

catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD), contul de execuţie lunar 

pentru sumele repartizate DGASPC prin bugetul Consiliului Judeţean Arad de la AJPIS Arad şi de la 

ANPD  

 Întocmeşte lunar solicitările privind necesarul de fonduri privind acordarea drepturilor băneşti si 

facilitatilor privind persoanele cu handicap aflate în evidenţă, iar după aprobare îl transmite către 

AJPIS Arad şi ANPD; 

 Colaborează cu Serviciul Monitorizare al DGASPC Arad la întocmirea situaţiilor statistice solicitate 

de alte instituţii în legătură cu persoanele cu handicap aflate în evidenţa şi în plată; 

 Raspunde de intocmirea documentatiei in ceea ce priveste implementarea si respectarea standardelor 

de calitate la nivelul compartimentului; 

 


