
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 3 

 

Raport de activitate - 28.08. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 consiliere familia S.B. şi E. în vederea depunerii cererii pentru aniversarea a 

50 de ani de la căsătorie; 

 3 cereri ale familiilor G.M. şi I., T.V. şi F. şi S.A. şi A., introduse în tabelul 

pentru evidenţa familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu CNP, 

adresă, date de contact, dată şi număr de înregistrare; 

 actualizarea bazei de date a beneficiarilor de beneficii sociale, transmisă 

Serviciului Monitorizare; 

 întocmit minută consiliere doamna B.D., privind situaţia doamnei M.M. 

 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  doamna O.A. 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 domnul  L.S.  cetățean municipiul București care a dorit 

informații despre procedura de acordare a serviiciilor socio-medicale 

persoană vârstnică; 



 

 monitorizare demersurile pentru transferul cetățeanului C.G., beneficiar       

C.S.S.P.F.A., în cadrul Așezământului Dumbrava, situat în Oradea, județ 

Bihor, relaționat  telefonic cu reprezentant al Spitalului de Urgență Sf. 

Pantelimon, asistent  social A.C. ; 

 relaționat cu doamna I.T în calitate de fiică, care solicit informații pentru 

instituționalizarea mamei  -persoană vîrstnică cu domiciliul stabil pe raza 

județului Giurgiu; 

 informare cetățean municipiul București care a depus dosar instituționalizare 

centru privat și solicită raport de anchetă social; 

  revenire - relaționat telefonic  doamna  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 și   reîncadrarea în  grad 

de invaliditate – C.L.P.S.3.  

 

 

II. DEPLASĂRI: 

 

 deplasare – adresă situată pe raza sectorului 3, pentru efectuare anchetă socială la 

domiciliul  domnului S.M. care solicită servicii sociale conform Legii nr.17/2000 . 

 

 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 răspuns Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, privind situaţia    

doamnei G.M. 

 minută –  referitor la situația interzisului judecătoresc G.D. – posibilitatea de transfer 

de la Spitalul Clinic de Psihiatrie “Dr. Alex. Obregia” în cadrul unui Centru de 



 

Îngrijire și Asistență persoane cu handicap din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 3 iar 

fostul tutore doamna N.O. care dorește lămuriri despre drepturile financiare ale 

bolnavei și pe care și le atribuie ; 

 referat de deplasare - adresă situată pe raza sectorului 3, pentru efectuare anchetă 

socială la domiciliul  domnului S.M care solicită servicii sociale conform Legii 

nr.17/2000; 

 răspuns adrese de la spitalul de Urgență Sf. Pantelimon – referitor la posibilitatea 

transferului domnului C.G, pacient și beneficiar al C.S.S.P.A. într-o instituție 

privată de specialitate situată județ Bihor – locul unde se află membrii din familia 

extinsă; 

 notă internă – referitor la verificare  în baza de date a D.G.I.T.L., dacă domnul M.V. 

cu domiciliul pe raza sectorului 3, dacă figurează sau nu cu bunuri imobile/mobile; 

 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. 
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