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Nr. 2442/07.06.2019 

 

R A P O R T    D E    A C T I V I T A T E   

06.06.2019  

 

 

În cadrul Centrului de Consiliere și Monitorizare Asistenți   Personali   s - au 

desfășurat următoarele activități: 

 

 verificarea valabilității cărților de identitate (asistent personal și persoană cu 

dizabilități), a certificatului de handicap pentru 3 dosare ; 

 atașarea la dosarele asistenților personali a următoarelor documente existente în 

mapa de lucru a fiecărui inspector/referent (pentru 21 de dosare) :  

 -Rapoarte de activitate; 

 - Anchete sociale de monitorizare a activității asistentului personal;  

 - Referate de deplasare; 

 efectuarea a 15 anchete sociale de monitorizare a activității asistenților personali la 

domiciliile acestora aflate pe raza Sectorului 3; 

 discuții purtate cu asistenții personali, pentru consilierea acestora ( 18  consilieri); 

 xeroxare documente solicitate (certificate de handicap, cărți de identiate)                      

- 4 documente; 

 înregistrarea în Registrul intern al compartimentului și în bazele fiecărui 

inspector/referent a anchetelor de monitorizare/angajare, Rapoartelor de activitate, a 

cererilor de concediu,a dispozițiilor de încadrare/încetare (35 de înregistrari); 

 înregistrarea în pontajul aferent lunii iunie a zece cereri de concediu  odihnă asistenți 

personali; 

 redactarea a două referate de deplasare pentru asistenții personali care nu au fost 

găsiți la domiciliu; 
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 redactarea a trei adrese monitorizare către: Direcția de Asistență Socială Pantelimon, 

Direcția de Asistență Socială Popești – Leordeni, Direcția de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 2; 

 redactarea Procesului verbal de luare la cunoștință privind conținutul Codul Etic și de 

Integritate al D.G.A.S.P.C. Sector 3; 

 eliberarea a două plicuri de analize asistent personal efectuate la Clinica Anima; 

 pregătirea în vederea arhivării dosarelor de încetare a asistenților personali                     

(2 dosare); 

 oferirea de informații în cadrul biroului și telefonic. 

 

 

 
Şef centru, 

Centrul de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali 

Anca Zahariuc 
 

 
 
 




