
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 5 

 

Raport de activitate - 01.08. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 relaționat interdepartamental cu: Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Registratură; 

 consiliere socială acordată doamnei Ș.A.,  care a cerut informații ( instituționalizare cămin 

public/privat, depunere dosar încadrare grad de handicap)  persoanăvârstnică; 

 consiliere social acordată doamneiA.N.:  a solicitat informaţii cu privire la criteriile de 

admisie într-un centru de îngrijire personae vârstnice; 

 inserat în baza de date îngrijire la domiciliu 3 beneficiari: T.D., P.S., F.L.; 

 contactat telephonic fratele doamnei P.S., beneficiară de servicii de îngrijire socio-medicale 

la domiciliu, informare cu privire la deplasareaîngrijitorului la domiciliul din strada U; 

 contactat telephonic doamna T.D., beneficiară de servicii de îngrijire socio-medicale la 

domiciliu, informare cu privire la deplasarea îngrijitorului la domiciliul din strada G.Ș; 

 contactat telephonic doamna F.L., beneficiară de servicii de îngrijire socio-medicale la 

domiciliu, informare cu privire la deplasarea îngrijitorului la domiciliul din strada T; 



 

 consilierea domnului R.I., persoană vârstnică fostbeneficiar de servicii de îngrijire la 

domiciliu cu privire la neînţelegerile avute cu reprezentanţii Fundației pentru 

Dezvoltarea Serviciilor Sociale, legate de recuperarea sumelor aferente lunii iunie 

reprezentând contribuţiile persoanelor vârstnice conform HCL 125/29.03.2017; 

 corespondență beneficiari de servicii de îngrijire social medicale de natură socială la 

domiciliu; 

 discuții purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile 

beneficiarilor S.M, D.A, V.V, G.I.;   

 consiliere socială – 4 beneficiari S.M, D.A, V.V, G.I.;      

 planificarea, împreună cu membrii echipei, a următorilor pași ai procesului de 

management de caz - 3 beneficiari D.M, R.B, P.C ; 

 mediere situație conflictuală membrii echipei multidisciplinare; 

 consiliere socială acordată doamnei P.A., solicitare informaţii pentru mama sa, P.M., în 

vederea internării într-un centru rezidenţial, aceasta fiind internată actualmente în 

Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”, i s-a înmânat lista cu centrele private; 

 preluarea cererii doamnei C.M. – încetare a  serviciilor de îngrijire socio-medicale la 

domiciliu acordate prin intermediul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

 reactualizarea bazei de date CAG – completare data întocmirii Planului Individualizat 

pentru doamna V.C., precum şi a reevaluării efectuate în teren; 

 contactat doamna V.C., beneficiară de servicii socio-medicale, informare cu privire la 

modificarea Planului Individualizat de Asistenţă şi Îngrijire; 



 

 contactat nepoata doamnei I.M., beneficiară de servicii de îngrijire socio-medicale la 

domiciliu, informare cu privire la reactualizarea scrisorii medicale cu menţiunea 

Statusului de performanţă, precum şi a demersurilor pe care este necesar să le 

efectueze în vederea încadrării într-un grad de handicap; 

 contactat fiul domnului Matache Niky, beneficiar de servicii socio-medicale de 

îngrijire la domiciliu prin intermediul Fundaţiei „Crucea Alb--Galbenă”, informare 

cu privire la reactualizarea scrisorii medicale, în vederea continuării serviciilor de  

îngrijire la domiciliu. 

  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. 

 

II. DEPLASĂRI: 

 deplasare Centrul de Urgenţă Persoane fără Adăpost pentru diverse activități legate 

de procesul de management de caz; 

 deplasare în teren la domiciliul domnului P.P., situate în Bld. 1 D., monitorizare 

post-reintegrare, adresă central rezidențial Dc.D.I.; 

 deplasare în teren la domiciliul doamnei F.M., domiciliată în strada 1 D, 

monitorizare;  

 deplasare – Blvd. 1 Decembrie 1918 nr , sector 3 pentru informarea reprezentanților 

Asociației de Proprietari  bloc Y11 de la adresa anterior menționată pentru 

igienizarea/dezinsecția garsonierei care apartine unei personae varstnice . 



 

LUCRĂRI EFECTUATE: 

 întocmit referat de reevaluare  a beneficiarei H.M., cu propunerea de continuitate 

de servicii social medicale de natură medicală prin intermediul Fundației Crucea Alb 

Galbenă; 

 rapoarte de întrevedere rezultate ca urmare a discuțiilor purtate cu beneficiarii – 

4; 

 reactualizarea referatului de reevaluare cu propunerea de continuitate a serviciilor de 

îngrijire socio-medicale la de natură medicală la domiciliu pentru beneficiara 

V.C.; 

 întocmit referat de reevaluare cu propunerea de continuitate a serviciilor de îngrijire 

socio-medicale la de natură medicală la domiciliu pentru beneficiara H.M.; 

 reactualizat Planul Individualizat de Asistenţă şi Îngrijire pentru beneficiara de 

servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu acordate prin intermediul 

Fundației „Crucea Alb-Galbenă”, urmare a reevaluării din teren. 

 Întocmit 11 comunicări pentru familiile care au depus cerere pentru aniversarea a 50 

de ani de la căsătorie: familia A.D. şi L., familia B.A. şi D., familia C.G. şi A.M., 

familia D.F. şi E., familia I.G. şi M., familia P.T.M. şi M., familia R.M. şi M., familia F.I. 

şi F., familia R.I. şi D., familia S.I. şi E. şi familia Z.V. şi R. 

 

                                             Şef Serviciu MCPAV 
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