
 

  

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
= 02.06.2020 - 05.06.2020= 

 

În perioada02.06.2020 - 05.06.2020 activitățile Biroului Corp Control au fost au 
fost desfășurate de către 1 + 4 angajați . 

         

 

 Activități derulate: 

 Deplasare în teren pentru a evalua gradul de satisfacție a persoanelor de peste 65 de 
ani singure ,care au beneficiat de ajutorul D.G.A.S.P.C. S3 pentru cumpărături de 
alimente şi medicamente : 16; 

 
 Studiat Minuta sedintei extraordinare a Comisiei de Monitorizare din data de 

03.06.2020; 
 

 Studiat Registrul Riscurilor DGASPC sector 3; 
 

 Studiat PLANUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONTROL LA NIVELUL 
DGASPC SECTOR 3; 

 
 Studiat Ordinul nr. 966/1809/105/2020, pentru aprobarea Normei privind stabilirea 

măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru 

activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, 

băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor 

unităţilor de alimentaţie publică  ; 

 Studiat Ordinul nr. 969/1810/1166/2020, pentru aprobarea Normei privind stabilirea 

măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru 

activităţile de operare a plajelor turistice   ; 



 Studiat Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de 

sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative   

 Studiat Ordinul nr. 4421/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-

informatică şimatematică-informatică, intensiv informatică, în anul 

şcolar 2019-2020   

 Studiat Ordinul nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării 

cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în 

condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii   

 Studiat Hotărârea nr. 434/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19   

 Studiat Hotărârea nr. 424/2020 pentru completarea Regulamentuluide aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006   

 Studiat Hotărâre nr. 426/2020 din 27 mai  privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale   

 Întocmit foaie colectivă de prezenţă; 

 Verificarea circuitului documentelor intrate/ieșite; 

 Operarea documentelor in programul CID. 
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