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Serviciul Strategii, Proiecte, Monitorizare și Relații ONG 

 

 

SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE, MONITORIZARE, RELAȚII ONG 

 

 

 

Misiunea serviciului constă în asigurarea monitorizării tuturor beneficiarilor Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, analizarea statistică a indicatorilor de incluziune 

socială, implementarea de strategii, proiecte și programe care să conducă la creșterea calității 

vieții beneficiarilor instituției. 

 

Atribuții și competențe: 

În domeniul elaborării de strategii, proiecte și al colaborării cu autoritățile adminsitrației 

publice locale și cu organizațiile neguvernamentale 

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

 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; 

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

 Întocmeşte rapoarte de activitate ale DGASPC Arad și 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; 

 Monitorizează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul asistenţei 

sociale, în domeniul dezvoltării de servicii sociale și elaborării strategiei; 

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

 Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale 

şi protecţiei copilului și răspunde solicitărilor acestuia; 

 Realizează activitatea de secretariat pentru Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea și 

combaterea exploatării copiilor în muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie Arad; 

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

 

Date de contact: 
Telefon/fax: 0257.210.055, 0257.210.035 int.107 sau 0735.203.401,  

e-mail: strategie@dgaspc-arad.ro 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134 

tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 210035 

mobilphone: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)735 – 203423 

e – mail: secretariat@dgaspc-arad.ro 

web: www.dgaspc-arad.ro 

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089 
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În domeniul monitorizării indicatorilor sociali, pentru cele două domenii: copii aflați în dificultate și 

persoane cu dizabilități. 

 Administrarea sistemului informatic CMTIS - Child Monitoring and Tracking Information 

Sistem și actualizarea bazei de date a sistemului informatic; 

 Administrarea sistemului informatic D-SMART și asigurarea legăturii între DGASPC ARAD și AJPIS 

ARAD în scopul acordării drepturilor bănești pentru persoanele cu dizabilități prin aplicațiile 

informatice specifice (D-SMART și DIAMANT) 

 Culegerea/centralizarea datelor necesare întocmirii tabelelor indicatorilor în care sunt centralizate 

serviciile sociale oferite copiilor, persoanelor vârstnice şi cu handicap de către D.G.A.S.P.C Arad 

 

Date de contact: 

Telefon/fax: 0257.210.055, 0257.210.035 int.108 sau int.138 

e-mail: monitorizare@dgaspc-arad.ro 

 

În domeniul administrării / întreținerii sistemului IT al D.G.A.S.P.C Arad 

 Administrarea conturilor de e-mail ale instituției și a serviciului de internet al instituției; 

 Păstrarea legăturilor cu reprezentanții firmelor pentru administrarea aplicaţiilor LEGIS și EUROLEGIS 

 Întocmirea anexei cu specificaţii tehnice a caietului de sarcini pentru achiziţionarea echipamentelor de 

birou şi IT. 

 

Date de contact: 

Telefon/fax: 0257.210.055, 0257.210.035 int.138  

e-mail: eros@dgaspc-arad.ro 

 

 

Şef serviciu 

Elena Robotyin 
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