
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 6 

 

Raport de activitate - 02.07. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 

 consiliere socială acordată doamnei G.D. cu privire la serviciile acordate de către 

instituţia noastră; 

 contactat asistentul social, G.L. din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Pr. Dr. 

Alexandru  Obregia”cu privire la soluţionarea cazului M.F.; 

 legătură telefonică cu managerul Centrului „Sf. Ioan Botezătorul”, domnul D.I. - au 

fost solicitate informaţii privind integrarea în colectivitate a beneficiarului C.I; 

 inserat în baza de date centre private cazul P.C., internare în Căminul „Sf. 

Parascheva”; 

 contactat doamna R.N. , informare încetarea serviciilor de îngrijire socio - medicale de 

natură medicală la domiciliu  care i-au fost acordate mamei sale, doamna C.C. prin 

intermediul Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă”; 

 contactat reprezentantul Căminului de bătrâni Mănăstirea „Pasărea” din Comuna 

Brăneşti din Judeţul Ilfov, solicitare informaţii privind locaţia, criteriile de admisie şi 

oferta de preţuri; 

 efectuat corespondenţă - plicuri, e-mail; 

 contactat telefonic familiile Z.M. şi V., B.L. şi J., A.A. şi M., N.F. şi E., în vederea ridicării 

sprijinului financiar pentru aniversarea a 50 de ani de la căsătorie; 

 consiliere 50 de ani de căsătorie - doamnele I.E şi V.M; 



 

 consiliere instituţionalizare domnul G.M, referitor la domnul I.I.; 

 evaluare situaţie socială - 2 beneficiari; 

 relaționat interdepartamental cu: Director Executiv Protecția Copilului, Serviciul Achiziții 

Publice și Urmărire Contracte, Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost, 

Registratură , Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

 Relaționat cu dna manager L.G. – asistent social coordinator al Spitalului Alex. Obregia  

pentru finalizarea documentelor în ceea ce privește situația doamnei G.D. – interzis 

judecătoresc; 

 Relaționat cu Director Protecția Copilului pentru finalizarea lucrăre - nevoi identificate 

pentru familia V.; 

 transmitere prin email și operare în programul care ține evidența lucrărilor pe serviciu,  

lucrarea către Spitalul Clinic de Psihiatrie Dr. Al. Obregia București, care face referire la 

situației doamnei nevârstnice G.D.; 

 discuții cu reprezentantul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale cu privire la 

încetarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru dna A.O., conform contractului nr. 

53449/04.06.2018 încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3 şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale; 

 discuție telefonică cu dnul C.G., beneficiar de servicii de îngrijire la domiciliu cu privire 

stabilirea unei vizite de monitorizare a serviciilor; 

 discutie telefonică cu dul C.V.,  cu privire la furnizarea serviciilor sociale în concordanță 

cu legislația în vigoare cu privire la vecina acestuia dna B.V.; 

 

 

II. DEPLASĂRI: 

 deplasare Centrul de Urgenţă Persoane fără Adăpost pentru activități legate de 

procesul de management de caz; 

 deplasare în Str. B. N.  nr. 3, referitor la monitorizarea cazului P.C.; 



 

 2 deplasări: doamna E.C. care a sesizat cazul doamnei D.A, domiciliată în I. B. nr. 2 şi 

Asociaţia de Proprietari din Str. Plt. P. I. nr. 10 care a semnalat situaţia locatarului N.V. 

 

 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 întocmit comunicare Dispoziție încetare de servicii de îngrijire socio - medicale de 

natură medicală la domiciliu pentru doamna C.C.; 

 întocmit comunicare Dispoziție încetare de servicii de îngrijire socio - medicale de 

natură medicală la domiciliu a doamnei C.C către Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”; 

 întocmit răspuns la sesizarea Spitalului Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon”,  referitor 

la cazul B.G. -  fiica acesteia, D.E. a fost informată cu privire la demersurile necesare 

în vederea încadrării într-un grad de handicap şi a  instituţionalizării mamei sale;  

 o lucrare introdusă în baza de date a SMCPAV: notă internă Centrul de Intervenţii în 

Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale referitor la situaţia doamnei V.S.; 

 redactare anchetă socială -  beneficiar D.A.; 

 redactare referat de deplasare –beneficiar N.V.;  

 răspuns către domnul B.S., cetățean sector 6 prin care îi aducem la cunoștință beneficiile 

și serviciile pe care D.G.A.S. P.C. sector 3 le poate acorda doamnei D. L,. persoană 

vârstnică, născută în anul 1931; 

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

S.M.C.P.A.V.; 

 

                               

 Şef Serviciu MCPAV 

        Ion Ghiţulescu                                                                                 


