
„ 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 19.02.2020

Prezență: 7 angajați consilieri funcție publică

1 angajat consilier funcție publică – CM

1 angajat consilier funcție publică – CO

3 anagajați - participare curs de specializare profesională

Lucrari repartizate – 7

Activitate:

 Relatii cu publicul – 1 petent consiliat

 Corespondență externă – 13

 Redactat anchete sociale - 1 AS

 Redactat raspunsuri – 3 răspunsuri

 Redactat adrese – 4 adrese

 Redactat invitatii – 3 invitații

 Redactat nota interna - 6 NI

 Redactat notă telefonică – 4 NT

 Reevaluare dosar – 2 caz

 Convorbiri telefonice – 2

 Completare dosar – 2 dosare

 Instrumentare dosare – 15

 Discuție cu alte servicii – 1 caz

 Redactare raport CPC – 1

 Copiere/scanare documente – 6 documente
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 Completare informații în bazele de date – 39 cazuri

 Verificat portal instanta

 Analiză dosare

 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;
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