
 

D.G.A.S.P.C. Sector 3 prelucreză date cu caracter personal în conformitate cu art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în 

baza unui temei legal justificat. Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa D.G.A.S.P.C. 

Sector 3. Totodată, vă solicităm ca toate datele cu caracter personal transmise să fie prelucrate în conformitate cu respectivul Regulament. 

                                                      Compartimentul Funcționare Creșe 

 

Raport de activitate 

02.06.2020-05.06.2020 

 

Compartimentul Funcționare Creșe se subordonează Direcției Economice din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și își desfășoară 

activitatea cu 3 inspectori de specialitate din care unul este concediu. Aceștia 

monitorizează activitatea celor 5 creșe din subordinea instituției și consiliază părinții cu 

privire la serviciile de educație timpurie, îngrijire și supraveghere oferite în cadrul creșelor 

precum și informații referitoare la înscrierea copiilor la creșe. Activitatea 

compartimentului în această perioadă s-a desfășurat astfel: 

- au fost recepționate apeluri telefonice de la părinți cu privire informații despre 

redeschiderea creșelor; 

-  au fost recepționate apeluri telefonice de la părinți în ceea ce privesc informații 

despre reînscrieri și informații despre înscrieri la creșe pentru anul școlar care urmează; 

- au fost întocmite răspunsuri la diverse adrese trimise pe e-mail de către părinți 

prin care solicitau diverse informații despre reînscrierea la creșe dar și despre înscrieri 

respectiv perioadă de înscrieri, documente necesare, dar și alte spețe legate de aceste 

subiecte; 

- am primit email-uri de la părinți cu cererile de reînscriere la creșe care au fost 

printate, trimise la registratură pentru înregistrare, au fost centralizate și trimise la creșe; 

- au fost trimise confirmări de primire a cererilor de reînscriere cu numărul de 

înregistrare primit, tuturor părinților care au trimis aceste cereri; 

- s-au operat documente primite  în registrul Circuitul Intern al Documentelor 

(CID) al compartimentului; 

- au fost monitorizate postările și comentariile de pe rețelele de socializare 

referitoare la diverse informații despre creșele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3; 

- a fost întocmit raportul de activitate pentru săptămâna 02.06 -05.06.2020.   


