
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 4 

 

Raport de activitate - 29.08. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 consiliere persoană din comunitate, solicitare informaţii privind 

acordarea ajutorului social, a fost îndrumată să se adreseze Serviciului 

Venitul Minim Garantat; 

 inserat în baza de date centre private 3 cazuri: G.G., L.M., J.M., 

informare internare în Căminul de bătrâni “Casa Nestor”;  

 contactactat telefonic reprezentanta Căminul de bătrâni “Casa Nestor”- 

solicitare clarificări cu privire la data admisiei în centru  a 

beneficiciarilor mai sus menţionaţi; 

 reactualizarea bazei de date a beneficarilor de servicii de îngrijire socio-

medicale CAG cu informaţii privind situaţia locativă, urmare a 

răspunsului emis de către D.G.I.T.L. Sector 3; 

 verificarea documentelor medicale referitor cazul A.N.- dosar de 

internare; 

 instrumentarea cazului dnei A.N.- definitivare documentație necesară, 

redactare documente, actualizarea bazei de date cu noile informații 

obținute – acte medicale; 



 

 consiliere acordată doamnei L.E., beneficară de servicii de îngrijire 

socio-medicale la domiciliu acordate prin intermediul Fundaţiei pentru 

Dezvoltarea Serviciilor Sociale, aceasta solicită încetarea serviciilor cu 

data de 01.09.2019 din motive financiare;  

 reactualizarea bazei de date internare, caz nou – P.M.; 

 instrumentarea cazului P.M., dosar de internare - verificarea 

documentaţiei existente la dosar;  

 reanalizarea în cadrul echipei a cazului D.E, beneficiară în Complexul 

de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte fără Adăpost, reactualizarea 

dosarului.  

 consiliere pentru doamna S.V. în vederea depunerii unei anterioare copii BI 

pentru aniversarea a 50 de ani de la căsătorie; 

 comunicare telefonică A.D., în vederea ridicării adeverinţei de negaţie pentru 

soacra sa, doamna A.A.; 

 întocmit referat deplasare doamna D.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 P.I. cetățean municipiul București care a dorit 

informații despre procedura de depunere dosar pentru instituționalizare în 

cadrul unui centru de îngrijire și asistență personae vârstnice; 

 relatare acțiuni întreprinse din data de 17.07.2019  - internare Spital Clinic de 

Psihiatrie Dr. Alex. Obregia până la data prezentei, informații furnizare Șef 

Serviciu Autoritate Tutelară sector 3 urmare  sesizării telefonice ale doamnei 

Dr. A.C., Șef Secția 1 Psihiatrie; 

 relaționat cu domnul  G.E.  cetățean municipiul București care a dorit 

informații  despre procedura de acordare a serviiciilor socio-medicale 

persoană vârstnică;          



 

 monitorizare situația  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 și   reîncadrarea în  grad de 

invaliditate – C.L.P.S.3.  

 

II. DEPLASĂRI: 

 deplasare la sesizarea doamnei T.D., referitor la situaţia doamnei D.M.; 

 deplasare la solicitarea Asociaţiei de Proprietari, privind situaţia doamnei B.V.; 

 deplasare la semnalarea doamnei A.A., privind situaţia doamnei R.P. 

 deplasare – adresă situată pe raza sectorului 3, pentru care D.G.A.S.P.C. sector 4 

solicită efectuare anchetă socială la domiciliul  domnului M.V pentru informații 

despre domnul M.P.R. – fiul acestuia. 

 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 întocmit minută referitoare cazul L.E., încetare servicii de îngrijire socio-medicale 

la domiciliu acordate prin intermediul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale; 

 răspuns doamnei T.D., privind situaţia doamnei D.M. 

 minută –  monitorizare situația  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 și   reîncadrarea în  grad de invaliditate – C.L.P.S.3 ; 

 minută – relatare acțiuni întreprinse din data de 17.07.2019  - internare Spital Clinic 

de Psihiatrie Dr. Alex. Obregia până la data prezentei, informații furnizare Șef 

Serviciu Autoritate Tutelară sector 3 urmare  sesizării telefonice ale doamnei Dr. 

A.C., Șef Secția 1 Psihiatrie; 

 referat de deplasare - adresă situată pe raza sectorului 3, pentru care D.G.A.S.P.C. 

sector 4 solicită efectuare anchetă socială la domiciliul  domnului M.V pentru 

informații despre domnul M.P.R. – fiul acestuia; 



 

 răspuns adresă Secția 10 Poliție – referitor informații suplimentare – date de 

identificare, despre cetățean 3, doamna I.R. – persoană vârstnică; 

 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 
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