
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„ 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 10.06.2019      

         

Prezență : 7 angajați consilieri funcție publică și 3 angajați contractuali  

                 1 angajat consilier – CM 

                 1 angajat consilier – CO 

                 1 angajat consilier + 1 angajat contractual- participare la Masa Rotundă Stop 

Abandonului Școlar 

 

 

Lucrări repartizate   

- 2 solicitări de la alte sectoere si judete pentru efectuarea anchetelor sociale 

- 2 memorii - conflict părinți în ceea ce privește programul de vizită copil – părinte 

nerezident 

- 2 sesizări din unitățile medicale pentru mame minore 

Activitete: 

 Deplasări la domiciliul familiilor pentru evaluare – 8 familii vizitate 

 Întâlnire responsabilii de caz SASDPDC cu responsabili de caz MC pentru 

prezentare caz – 1  întâlnire  

 Redactare adrese către alte sectoare/județe  – 4 adrese 

 Redactare răspunsuri – 2 răspuns 

 Transmitere corespondență – 2 răspunsuri/adrese  

 Redactare note telefonice – 4 N. T. 

 Analiză dosare și completare cu acte  – 13 cazuri 

 Analiză sentință civilă/verificare portal instanță privind stadiul acțiunilor 

părinților care se află în proces de stabilire program de relații personale copil – 

părinte nerezident – 2 cazuri 

 Întocmire fișa de monitorizare – 1 copil 

 Întocmire fișă de risc – 1 copil 

 Intocmire fisa de abuz – 1 caz 

 Redactare PS – 3 cazuri  

 Redactare invitatii – 1 invitatie 

 Redactare raport psiho – social – 2 cazuri  

 Consiliere matusa materna pentru deschidere adoptie – 3 cazuri 

 Redactare  pentru aprobarea PS – 1 caz 

 Redactare dispozitie PS – 1 caz  
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 Operarea documentelor în programul CID 

 Verificarea și semnarea documentelor întocmite de personalul din subordine. 

 Discuții cu personalul din subordine privind cazurile în lucru și concluzionarea 

demersurilor viitoare   

 Verificarea ZIMBRA  

 Repartizarea lucrărilor și completarea registrului electronic de sesizări ; 

 

 
 


