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          COD.1.3. SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE, MONITORIZARE, RELAȚII 
ONG 

Serviciul strategii, proiecte, monitorizare, relații ONG are atribuţii şi competenţe 
în următoarele domenii: 

- al elaborării de strategii, proiecte și al colaborării cu autoritățile adminsitrației 
publice locale și cu organizațiile neguvernamentale 

- în domeniul monitorizării indicatorilor sociali 
- în domeniul administrării / întreținerii sistemului IT al D.G.A.S.P.C Arad, așa 

cum sunt ele descrise mai jos:  
I. În domeniul elaborării de strategii, proiecte și al colaborării cu autoritățile 

adminsitrației publice locale și cu organizațiile neguvernamentale 

• Pune în executare legile şi celelalte acte normative privind funcţia publică şi 
actele normative specifice; 

• Elaborează proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării/  înfiinţării 
de noi servicii destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor 
fără adăpost, persoanelor vârstnice şi altor categorii de beneficiari aflaţi în 
dificultate; 

o Identifică  fonduri nerambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate; 
o Studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile; 
o Elaborează cererea de finanțare şi întocmeşte documentaţia necesară 

accesării de fonduri; 
o Înaintează documentaţia forurilor competente; 
o Implementează proiectele pentru care s-a obţinut finanţare şi în care este 

partener; 
o Monitorizează implementarea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţare; 
o Întocmeşte rapoartele către autoritatea finanţatoare; 

• Evaluează nevoile sociale la nivel judeţean şi propune soluţii pentru rezolvarea 
problemelor identificate; 

o Identifică situaţiile deosebite ce apar în domeniul asistenţei sociale şi 
stabileşte măsurile necesare pentru soluţionarea acestora; 

o cartografiază serviciile sociale, dificultăţile întâlnite în domeniul asistenţei 
sociale 

• Elaborează strategia judeţeană în domeniul protecţiei copilului şi a persoanei 
adulte aflate în dificultate; 

o studiază strategiile din domeniu precum și cele conexe, stabileşte 
obiectivele şi indicatorii de realizare; 

o propune spre aprobare Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor 
sociale; 

o colaborează cu autoritățile adminsitrației publice locale, instituții relevante 
în domeniul social și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea și 
implementarea strategiei județene 

o Coordonează implementarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei 
sociale; 

o Realizează, în colaborare cu cei implicați, planurile anuale de 
implementare a strategiei județene; 
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o Evaluează nivelul de atingere a obiectivelor propuse, analizează 
activităţile anuale; 

• Întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/ diverselor servicii/ proiectelor sau 
pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.; 

o culege informaţii necesare pentru realizarea materialelor  
o întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/diverselor 

servicii/proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în 
conferinţe, seminarii, şedinţe, etc. 

• Participă la organizarea diverselor activităţi ale instituției (seminarii, conferinţe, 
etc.), în domeniul său de activitate; 

o culege informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi 
(seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale 

o organizează  activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei 
sociale (propune și contactează colaboratorii, parteneri și participanții, 
propune programul de derulare și modul de realizare a acestuia )  

o studiază impactul asupra segmentului de populaţie la care se adresează, 
în funcţie de eveniment. 

• Contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate ale DGASPC Arad, în domeniul 
protecţiei copilului şi a persoanei adulte aflate în dificultate; 

• Răspunde solicitărilor înregistrate din partea diferitelor instituţii din judeţul Arad 
sau din alte judeţe; 

• Monitorizează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale, în următoarele aspecte: 

o informează periodic autorităţile despre orice modificări legislative sau 
noutăţi în domeniul dezvoltării serviciilor sociale 

o oferă consultanţă în orice problemă privind elaborarea de strategii, 
proiecte în domeniul asistenței sociale 

o informează autorităţile cu privire la existenţa unor surse de finanţate 
nerambursabile în domeniul social 

o oferă sprijin metodologic pentru diversificarea şi înfiinţarea unor noi 
servicii sociale la nivel local 

o răspunde diverselor solicitări din partea  autorităţilor administraţiei publice 
locale din judeţ 

o organizează întâlniri periodice în care sunt prezentate materiale cu privire 
la bunele practici în asistenţa socială, dezvoltarea și finațarea serviciilor 
sociale 

• Contribuie la promovarea incluziunii sociale şi a acţiunilor ce vizează antisărăcia. 

• întocmeşte Planul antisărăcie şi de promovare a incluziunii sociale 

• întocmeşte Raportul anual privind îndeplinirea obiectivelor strategice care 
vizează promovarea incluziunii sociale  

• Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în 
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului  

o Informează periodic ONG-urile despre orice modificări legislative sau 
noutăţi în domeniul social; 

o Oferă consultanţă în crearea de noi servicii, înfiinţare de fundaţii sau 
asociaţii, de accesare a unor fonduri nerambursabile; 
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o Stabilește obiectul unor parteneriate public-private în domeniul social în 
vederea accesării de fonduri nerambursabile sau dezvoltării sau înființării 
de servicii sociale; 

o Răspunde solicitărilor primite din partea organizaţiilor nonguvernamentale 
în domeniul asistenţei sociale. 

• Colaborează cu autorităţile şi instituţiile  publice cu care colaborează  D.G.A.S.P.C. 
Arad;  

• Contribuie la coordonarea activităţii instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale; 

• Realizează activitatea de secretariat pentru Echipa intersectorială locală în 
domeniul prevenirii și combaterii exploatării prin muncă a copiilor și Echipa 
intersectorială locală în domeniul prevenirii violenței și combaterii violenței în 
familie; 

•  

• Obţine informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, 
conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale; 

• Distribuie materiale informative şi oferă consultanţă în probleme din domeniul 
social; 

• Oferă sprijin metodologic pentru diversificarea şi înfiinţarea unor noi servicii sociale 
la nivel local; 

II. În domeniul monitorizării indicatorilor sociali, pentru cele două domenii: copii 
aflați în dificultate și persoane cu dizabilități. 
 1.  Administrarea sistemului informatic CMTIS - Child Monitoring and Tracking 
Information Sistem:  

• menţinerea legăturii cu Direcţia generală protecţia copilului – Ministerul muncii, 
familiei şi protecţiei sociale, în vederea identificării şi eliminării neconcordanţelor 
care apar la întocmirea rapoartelor şi în vederea perfecţionării sistemului; 

• adăugarea/modificarea serviciilor/unităţilor conform organigramei; 

• elaborarea rapoartelor;  

• elaborarea metodelor de actualizarea datelor. 
 2.  Actualizarea bazei de date a sistemului informatic CMTIS 

3. Culegerea/centralizarea datelor necesare întocmirii tabelelor indicatorilor 
4. Administrarea sistemului informatic D-SMART 

• Întocmirea raportărilor beneficiarilor cu handicap neinstituționalizați și 
instituționalizați –  

• prelucrarea datelor ce constă în extragererea statisticilor din baza de date D-
SMART și întomirea raportărilor pe baza datelor extrase. 

• Operarea datelor persoanelor cu handicap, instituționalizați și ai asistenților 
personali în baza de date D-SMART. 

• menţinerea legăturii cu firma proiectantă 

•  modificarea/adaptarea rapoartelor rezultate din aplicaţie conform cerinţelor. 
Transmiterea lor la firma proiectantă pentru a fi incluse în actualizarea unei noi 

versiuni a aplicaţiei  

• identificarea şi corectarea erorilor operatorilor 

• instalarea versiunilor noi și salvarea bazei de date. 
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5. Culegerea datelor necesare întocmirii de situații cu indicatorii în care sunt 
centralizate serviciile sociale oferite copiilor, persoanelor vârstnice şi cu handicap de 
către D.G.A.S.P.C Arad 
III. În domeniul administrării / întreținerii sistemului IT al D.G.A.S.P.C Arad 
1. Administrarea paginii de internet – www.dgaspc-arad.ro 
Se încarcă documente şi informaţii specifice, se menţine legătura cu firma care 
găzduieşte pagina, se îmbunătăţeşte permanent aspectul site-ului.  
2.  Administrare e-mail 

• se verifică permanent căsuţa poştala monitorizare@dgaspc-arad.ro, 
secretariat@dgaspc-arad.ro  

• mesajele se listează şi se direcţionează către secretariatul instituţiei pentru  
înregistrare; 

• se salvează ataşamentele mesajelor primite/expediate;  

• se administrază conturile de mail 
3. Păstrarea legăturilor cu reprezentanții firmelor pentru administrarea aplicaţiilor LEGIS 
și EUROLEGIS 
4. Administrare serviciu de internet 

• se asigură legătura cu furnizorul serviciilor de internet în vederea rezolvării 
problemelor tehnice apărute; 

5. Întocmirea anexei cu specificaţii tehnice a caietului de sarcini pentru achiziţionarea 
echipamentelor de birou şi IT 
6. Se acordă asistenţă în domeniul IT: 

• instalare de sisteme de operare, programe, periferice 

• montare componente: memorii, unităţi optice, periferice 

• identificarea problemelor și sesizarea firmei de specialitate IT  
Altele: 

• scanare/prelucrare imagini şi documente; 

• înscripţionare CD/DVD-uri . 
 
Structura organizatorică a serviciului este următoarea: 

 1 șef serviciu 

 2 consilieri superiori 

 2 inspectori superiori 

 1 inspector principal 

 1 inspector asistent 

 1 asistent social principal.  
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