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REFERAT
privind achiziţia unor servicii referitoare la stadiul actual al serviciilor
sociale prestate de către autorităţile locale de pe raza judeţului Arad
Consiliul Judeţean Arad, având în vedere prevederile Legii 292 din
20.12.2011 a asistenţei sociale, conform art.112, lit.a, elaborează în concordanţă cu
strategiile naţionale şi nevoile identificate, strategia judeţeană, respectiv locală de
dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după consultarea
furnizorilor publici şi privaţi şi răpunde de aplicarea acestora; respectiv conform
art. 119, are obligaţia de a organiza şi acorda servicii sociale, precum şi de a
planifica dezvoltarea acestora, numai în funcţie de nevoile identificate ale
persoanelor din comunitate, de priorităţi asumate, de resursele disponibile şi cu
respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
Având în vedere aceste prevederi, solicităm achiziţia următoarelor
servicii:
 Evaluarea stadiului actual al serviciilor sociale prestate de către autorităţile
locale pe raza judeţului Arad, către grupurile vulnerabile prin elaborarea unui
chestionar, diseminarea lui în judeţ, către cele 78 de localităţi şi centralizarea
informaţiei aferente într-o bază de date pentru analiza statistică, care vor fi puse
la dispoziţia Consiliului Judeţean Arad de către câştigătorul contractului;

 Organizarea în data de 14.11.2013, a unei dezbateri publice la nivel de
specialişti la Arad, cu un număr de 40 de participanţi provenind din rândul
responsabililor judeţeni şi locali din domeniul social, reprezentanţi ai administraţiei
centrale, lideri de ONG-uri locale şi centrale respectiv experţi independenţi şi
cadre didactice, pentru care se vor realiza aproximativ 40 de mape, în care vor fi
incluse: agenda evenimentului, lista de participanţi şi prezentarea PPT a
rezultatelor în urma cercetării. Câştigătorul contractului îşi va asuma rolul de
confirmare a participanţilor, păstrarea contactului cu aceştia, respectiv pregătirea şi
organizarea evenimentelor. Modelul de invitaţie şi agendă vor fi în sarcina celui
care câştigă contractul şi aprobate de către achizitor;
 Prezentarea principalelor concluzii rezultate din documentare cu prilejul
evenimentului, implicit multiplicarea analizei şi diseminarea acesteia la dezbatere;
 Redactarea unui raport despre principalele concluzii ale dezbaterii care va
cuprinde şi analiza statistică prezentată, dar şi recomandări privind direcţii viitoare
de acţiuni în domeniul social la nivelul judeţului Arad. Materialul va avea în
vedere condiţiile actuale din România şi perspectivele următorului exerciţiu
financiar al UE 2014-2020 şi va fi pus la dispoziţia Consiliului Judeţean Arad;
 Organizarea unui Târg al serviciilor sociale din judeţul Arad;
 Promovarea evenimentului în presă, în plan central de către câştigătorul
contractului;
 Preţul estimativ al evenimentului, care va avea loc în data de 14 noiembrie
2013, fiind de 4500 lei cu TVA inclus;
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