
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice 

Nr. angajaţi prezenţi: 7 

 

Planificare activităţi pentru data de 09.10.2019: 

 

 deplasare în teren la un număr de 48 de familii: preluare semnaturi de la persoanele 

vârstnice care vor participa la Festivitatea ce va avea loc în data de 24 Octombrie 2019, 

h.17.00, Rin Grand Hotel, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de casatorie ; 

 relaţionare cu reprezentanţii partenerilor care oferă servicii de îngrijire la domiciliu 

persoanelor vârstnice – cetăţeni ai sectorului 3: Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă” şi 

Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

 actualizare informații de pe site-uri de specialitate, referitoare la noi hotărâri, ordine 

care fac  obiectul activitaților conform fișei de post ;  

 discuții cu respondenții direcți interesați pe marginea legislației în vigoare, conform 

specificului organizației; 

 înregistrat documente în baza de date a Serviciului Management de Caz pentru 

Persoane Adulte şi Vârstnice; 

 consiliere 50 de ani de căsătorie şi instituţionalizare; 

 contactat asistenţii sociali din spitale pentru cazurile aflate în lucru; 

 activităţi de management de caz în cadrul CSSPFA şi Adăpostul Sf. Maria; 

 demersuri în vederea identificării furnizorilor de servicii sociale pentru persoanele 

adulte care necesită protecţie şi pentru care DGASPC 3 nu dispune de soluţii; 



 consiliere socială acordată persoanelor vârstnice cu privire la serviciile acordate de către 

instituţia noastră; 

 actualizare baza de date a SMCPAV; 

 efectuare corespondenţă; 

 evaluare situaţie socială; 

 relaționare interdepartamentală referitoare la cazurile aflate în lucru, în special cu: CIA 

“Floarea Speranţei”, CIA Casa Max Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără 

Adăpost, Registratură, Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu 

Handicap,; 

 redactare/transmitere răspunsuri la petiţii/sesizări; 

 contactat asistenţii sociali din spitale pentru cazurile aflate în lucru; 

 verificare documentaţie de decontare Crucea Alb Galbenă – centralizatoare aferente 

lunilor iunie şi iulie, fişe individuale beneficiari;  

 deplasari în teren; 

 

 

 

Şef Serviciu MCPAV  

Ion Ghiţulescu 
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