
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 5 

 

Raport de activitate - 03.09.2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 consiliere socială acordată domnului S.I., referitor situaţia familiei V.C. 

şi J. domiciliaţi în Str. L.V. nr. 6, în calitate de vecini, a fost îndrumat şă 

depună la sediul Registraturii o solicitare scrisă în acest sens, în 

vederea identificării nevoilor sociale la domiciliul acestora; 

 contactat telefonic doamna N.T., îngrijitor la domiciliu, solicitare 

informaţii privind starea medicală a doamnei N.G., beneficiară de 

servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu  prin intermediul 

Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă”, care a fost internată în regim de 

urgenţă la Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”- Secţia 

Cardiologie, pentru investigaţii; 

 contactat doamna R.L. , în calitate de nepoată a doamnei N.G , aceasta 

confirmă că starea de sănătate a beneficiarei este deteriorată, motiv 

pentru care beneficara a fost pentru o perioadă nedeterminată la 

domiciliul său din sectorul 2 pentru a-i acorda îngrijirea 

corespunzătoare;  în acest sens a fost informată că sunt necesare 

declaraţii de renunţare la serviciile socio-medicale de îngrijire la 

domiciliu; 



 

 analizarea în cadrul echipei a cazurilor N.G. şi L.E. – instrumentarea 

cazurilor respective în baza declaraţiei de renunţare la serviciile socio-

medicale de îngrijire la domiciliu acordate prin intermediul Fundaţiei 

„Crucea Alb-Galbenă” şi a Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale; 

 consiliere acordată familiei N.N. şi C., cu privire la acordarea primei de 

aniversare cu ajutorul împlinirii a 50 de ani de căsătorie; 

 consiliere acordată doamnei B.M., aceasta a solicitat informaţii 

referitoare la  instituţionalizarea într-un centru de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice a mătuşii sale, doamna T.L. 

 1 lucrare introdusă în baza de date a Serviciului Management de Caz Pentru 

Persoane Adulte şi Vârstnice: cerere doamna C.M. în vederea renunţării 

serviciilor de îngrijire la domiciliu. 

 relaționat interdepartamental cu:  Serviciul Comunicare,  Registratură și 

Relații cu Publicul, Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu 

Handicap,  Biroul Monitorizare, Analiză Statistică, Serviciul Plăți și Prestații 

Sociale, C.S.S.P.F.A.; 

 relaționat cu  domnul P.P. cetățean municipiul București care a dorit 

informații despre procedura de depunere dosar pentru instituționalizare în 

cadrul unui centru de îngrijire și asistență personae vârstnice; 

 relaționat cu dna. G.L. – asistent coordinator al Spitalului Clinic de Psihiatrie 

„Dr. Alex. Obregia”, pentru situația neprevăzută a doamnei G.D.- interzis 

judecătoresc; 

 relaționat cu domnul  D.I.  cetățean municipiul București care a dorit 

informații despre procedura de acordare a serviiciilor socio-medicale 

persoană vârstnică;          

  urmare a monitorizăii situaței  doamnei  N.C. – persoană nevârstnică, fără     

venituri,   fără   rețea de familie proprie sau extinsă, care este monitorizată 

pentru îndeplinirea  obiectivelor: încadrarea în grad de handicap conform 

istoricului medical – D.G.A.S.P.C   sector 3 -  depus dosar în data de 



 

02.09.2019 și programată la comisie în data de 18.09.2019   și  depus dosar 

reîncadrarea în  grad de invaliditate – C.L.P.S.3 în data de 30.08.2019.  

 

                                                                                                            

 

II. DEPLASĂRI: 

 deplasare – revenire, la sediul secundar al D.G.A.S.P.C. sector 3 pentru 

preluare   documente medicale de la reprezentanții Spitalului Clinic de Psihiatrie         

„Dr. Alexandru Obregia”, pentru situația neprevăzută a doamnei G.D.- interzis 

judecătoresc. 

 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 întocmit adresă DGASMB, solicitare transfer în regim de urgenţă  a unui 

număr de 20 de beneficiar din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru 

Persoane Adulte fără Adăpost la Centrului Rezidenţial de Îngrijire şi 

Asistenţă Persoane Dependente – Berceni; 

 întocmit minută, urmare a discuţiei purtate cu doamna N.T., îngrijitor la 

domiciliu şi doamna R.L. referitor cazul beneficiarei N.G. 

 2 note interne Centrul de Intervenţii în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei 

Sociale, transmitere xerocopii răspunsuri cazul doamnei C.T. şi situaţia domnului  

I.V.; 

 referat de deplasare - urmare a monitorizăii situaței  doamnei  N.C. – persoană 

nevârstnică, fără venituri, fără  rețea de familie proprie sau extinsă, care este 

monitorizată pentru îndeplinirea obiectivelor: încadrarea în grad de handicap 

conform istoricului medical – D.G.A.S.P.C  sector 3 -  depus dosar în data de 

02.09.2019 și programată  la comisie în data de 18.09.2019 ; 



 

 minută – întîlnire pentru preluare documente medicale de la reprezentanții 

Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Alex. Obregia”, pentru situația neprevăzută a 

doamnei G.D.- interzis judecătoresc ; 

 corespondență, scan-uri, xero copii pentru completare dosare persoane în 

evidența S.M.C.P.A.V., întocmit raportul de activitate pentru ziua în curs și 

planificarea activităților pentru ziua următoare, prelucrat în programul circuitului 

intern a documentelor pe Serviciu, întocmirea raportului de activitate și a 

planificării pentru ziua următoare. 

 

 

              Şef Serviciu MCPAV 

        Ion Ghiţulescu             


