
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„ D.G.A.S.P.C.  Sector 3 prelucrează 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” 

                                           
 
Raport activitate SASDPDC 31.05.2019      
 
Prezență : 5 angajați consilieri funcție public și 4 angajați contractuali  
 
Lucrări repartizate angajaților - 3 
 
Activitete: 

• Prezentare Plan Servicii la domiciliul copilului.- 1 P.S.  
Deplasare la domiciliul copilului pentru prezentarea și explicarea planului de servicii  

părinților acestuia. Planul de servicii conține serviciile sociale necesare copilului pentru a depăși 
situația de risc în care se află ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate.  

• Declarație pentru demararea procedurilor  ca acest copil să devină adoptabil și 
ulterior să fie adoptat – 1 întâlnire 

Întâlnire la sediu pentru consilierea și informarea părintelui cu privire la  serviciile de 
suport existente la nivel local/posibilităților de sprijin financiar/material, precum și cu privire la 
faptul că declarația poate avea drept efect demararea procedurilor pentru ca, copil să devină 
adoptabil și ulterior să fie adoptat. 

• Întâlnire echipă pluridisciplinară  la sediul CCR între responsabili de caz 
SASDPDC – psiholog CCR și părinții copilului – 1 întâlnire 

Întâlnirea a avut ca scop, analizarea rezultalelor  monitorizarii  programului de vizită și a 
serviciilor de consiliere  oferite copilului  ai cărui părinți au căsnicia desfăcută și s-a stabilit 
program de relații personale copil - părinte nerezident. 

• Întâlnire responsabilii de caz cu reprezentantul legal al copilului pentru 
clarificarea situației – 1 întâlnire 

• Redactare adrese către alte sectoare/județe  – 5 adrese 
• Redactare răspunsuri – 5 răspunsuri 
• Transmitere corespondență – 18 răsunsuri/adrese 
• Redactare  plan servicii pentru copil victimă a formelor de abuz în familie/risc – 4 

P.S. 
• Întocmire raport psihosocial și anchete sociale – 3 rapoarte 
• Notă internă către alte servicii -  2 N.I. 
• Discuții telefonice – 2 
• Redactare note telefonice – 4 N. T. 
• Referat închidere caz/deplasare – 8 referate 

 
 


