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Compartimentul registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială 

 
 

 
Compartimentul registratură, relații cu publicul și evaluare inițială (CRRPEI) își 
desfășoară activitatea la sediul principal al DGASPC din mun. Arad str. 1 
Decembrie 1918 nr.14 jud. Arad, după cum urmează: 
- parter, cam.5 – birou registratură 
- parter, cam.5 – birou relații cu publicul 
- etaj 1, cam.20 – birou evaluare inițială și coordonare 
- mansardă, cam.29 – centrală telefonică. 
 
Datele de contact sunt următoarele: 
 
e-mail: ccrrpei@dgaspc-arad.ro 
tel. 0257.210055, 0257.210035, 0745.534965, 0735.203423  
cu interioarele funcționale: 
- 101 – centrală telefonică 
- 106 – relații cu publicul 
- 123 – evaluare inițială și coordonare 
- 129 – registratură 
 
Compartimentul are următoarele atribuții și competențe: 
 
☺ îmbunătățirea continuă a traseului informațional; 
☺ monitorizarea continuă a procesului de difuzare de informaţii oferite tuturor 
solicitanţilor, la cerere; 
☺ monitorizarea actelor de provenienţă externă/internă şi cu destinaţia către 
alte instituţii sau persoane fizice/juridice prin primirea şi înregistrarea lor în 
Registrul electronic de intrări-ieșiri, prin analizarea şi distribuirea lor către 
persoanele/serviciile implicate; 
☺ monitorizarea dispoziţiilor emise de directorul general al instituţiei;  
☺ asigurarea furnizării de informaţii din bazele de date/dosare ale 
compartimentului, la cerere; 
☺ asigurarea îndrumării şi acordării de informaţii (atât verbal cât şi prin telefon) 
persoanelor din afara instituţiei pentru rezolvarea diferitelor probleme sau 
situaţii cu care acestea se confruntă; 
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☺ asigurarea desfăşurării programului de audienţă, precum şi planificării şi buna 
desfăşurării a şedinţelor de lucru, ale Colegiului Director şi alte comisii 
constituite la nivelul instituţiei, prin participare la aceste şedinţe şi prin 
întocmirea proceselor verbale ale acestora;  
☺ monitorizarea răspunsurilor formulate la solicitările primite la nivelul 
compartimentului, activităţii de practică, angajamentelor pentru efectuarea unei 
vizite în centrele din subordinea instituţiei şi a acordurilor privind difuzarea de 
informaţii în formă audio, video, scrisă sau în altă formă;  
☺ asigurarea expedierii (prin poştă – în plic cu confirmare de primire, prin e-
mail, prin fax sau poşta militară) corespondenţei instituţiei; 
☺ asigurarea întocmirii documentaţiei pentru managementul calităţii şi pentru 
controlul intern; 
☺ asigurarea arhivării documentelor compartimentului; 
☺ asigurarea participării personalului compartimentului la formare profesională 
cu lectori interni şi externi; 
☺ asigurarea aplicării ştampilei instituţiei pe semnătura directorului general; 
☺ asigurarea păstrării secretului de serviciu şi confidenţialitatea datelor. 
 

În conformitate cu organigrama DGASPC Arad, aprobată prin HCJA 
nr.377/12.12.2018, activitatea CRRPEI este asigurată prin 1 inspector și 4 
referenți și 1 inspector delegați în cadrul compartimentului. 
 
Coordonator: 
 
SZABO TÜNDE 
inspector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare. 
Datele vor fi stocate și utilizate în scopuri strict legate de finalizarea activităților pentru care sunt solicitate, conform 
Regulamentului UE nr.679/2016 al Parlamentului European. 


