
 

 
 

                                                                                       

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 7 

 

Raport de activitate - 07.06. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 

 Discuții cu coordonatorul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale referitoare 

la  situaţia beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu pentru luna iunie, aşa 

cum este stipulat la capitolul Clauze generale - Condiţii de acordare a serviciilor 

sociale, punctul 11.1 – obligaţiile achizitorului; 

 discuții cu reprezentantul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale cu privire 

la încetarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru domnul R.I., 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 dna P.I.., beneficiară de servicii de îngrijire la domiciliu cu 

privire stabilirea unei vizite de monitorizare a serviciilor pentru săptămâna 

următoare; 

 contactarea beneficiarilor A.G., F.I.V., G.I., P.M.M., V.V. pentru stabilirea datelor 

ulterioare şi actelor necesare privind reevaluarea socială şi medicală; 

 verificarea şi actualizarea a bazei de date ce cuprinde persoanele aflate în evidenţa 

compartimentului beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu – introducerea  

unui număr de 2 noi cazuri – admisie, 1 caz de încetare; 

 transmiterea unui număr de 3 comunicări: domnul L.L. cu privire la eligibilitatea 

acestuia de a beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu, tichete sociale şi masă la 
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domiciliu, Secţia 13 Poliţie, referitor la cazul D.E şi DGASMB, referitor la situaţia 

doamnei G.E.; 

 introducerea în baza de date a unui număr de 5 lucrări: e-mail Spitalul Sf. 

Pantelimon, referitor la situaţia domnului C.M., adresă Spitalul Sf. Pantelimon 

referitoare la cazul domnului L.V., sesizare Căminul de bătrâni Sf. Mina, referitoare 

la situaţia domnului T.D, sesizare Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, privind situaţia doamnei R.B şi revenire Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, privind situaţia doamnei G.E. ; 

 relaționarea cu reprezentantul Spitalul Clinic Sfântul Pantelimon pentru domnul C.I. 

internat de urgență în vederea preluării pentru o perioadă determinată până la igienizarea 

garsoniere-proprietate personal a acestuia; 

 consilierea domnului D. pentru ca sora acestuia, doamna D.E. să fie instituționalizată într-un 

centru de îngrijire și asistență persoane vârstnice în mediu privat; 

 discuții purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile 

beneficiarilor I.V., M.I.V., M.L., N.V. ; 

 discuții purtate cu beneficiarii, pentru consilierea acestora – 2 beneficiari ; 

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

management de caz- 3 cazuri; 

 nota telefonica manager de caz -  P.A., nepoata beneficiarei G.T, restabilirea relaţiilor 

familiale, identificarea unei reţele de suport; 

 asistenţa şi consilierea responsabililor de caz în implementarea planurilor 

individuale de intervenţie aflate in lucru, dar şi în monitorizările post-servicii; 

 comunicarea directă cu beneficiara N.I. şi minorul acesteia V.V.; 

 consilierea dnei. T.M., aflată în monitorizare post-servicii, identificarea şi 

prioritizarea acţiunilor pentru o mai bună autonomie financiară, gestionarea 

eficientă a relaţiei cu fiica minoră, menţinerea locului de muncă ; 

 comunicare cu psihologul şcolar al Şcolii nr. 20, Sector 3, Bucureşti: aspecte psiho-

sociale relevante în comportamentul manifestat de minorul M. D., fiul beneficiarei 
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M.M.., urmare separării părinţilor, episoadelor de violenţă în familie, cu impact 

direct asupra psihicului minorului, rezultatelor şcolare, interacţiunii sociale,  

stabilirea unor demersuri relevante în intervenţia de specialitate; 

 consiliere socială acordată doamnei V.G. referitor la serviciile acordate de către 

instituţia noastră; 

 contactat asistentul medical din cadrul Fundaţiei CAG, în vederea urgentării 

transmiterii documentaţiei de decontare a serviciilor socio-medicale aferente lunilor 

aprilie şi mai, predarea şi preluarea noilor recomandări medicale pentru beneficiarii: 

G.I., L.D., N.G., M.N., I.G., P.F.;  

 completarea în Registrul de Internări a cazurilor discutate de către Comisia De 

Internare în Centrele de Îngrijire; 

 inserat în baza de date centre private cazul T.D., încetare contract servicii - decedat; 

 contactat doamna N.G., beneficiara de servicii de îngrijire socio-medicale la 

domiciliu, referitor la programul de vizită efectuat de către asistentul medical  

Fundaţia Crucea Alb Galbenă România; 

 reactualizat 5 opis-uri beneficiari Fundaţia Crucea Alb Galbenă România; 

 efectuat corespondenţa 5 lucrări. 

 

II. DEPLASĂRI: 

 

 Deplasare, interval 11.00-13.00– persoană vârstnică în dificultate N.G. ; 

 deplasare Complex de Servicii Sociale pentru Persoanele fără Adăpost; 

 deplasare Adapostul pentru Victimele Violentei in Familie „Sfanta Maria”; 

 deplasare monitorizare T.M., beneficiară aflată în monitorizare post - servicii; 

 deplasare Şcoala nr. 20, Sector 3, Bucureşti, întrevedere cu psihologul şcolar; 
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III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 Comunicare către Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale referitoare la - lista 

beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu pentru luna iunie, aşa cum este 

stipulat la capitolul Clauze generale - Condiţii de acordare a serviciilor sociale, punctul 

11.1 – obligaţiile achizitorului; 

 comunicare către Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale cu privire la încetarea 

serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru domnul R.I., 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; 

 adresă oficială transmisă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti – solicitarea datelor privitoarea la acordarea stimulentului oferit persoanelor 

încadrate într-un grad de handicap, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu – 

F.I.V şi R.I.; 

 minută cu privire la contactarea beneficiarilor A.G., F.I.V., G.I., P.M.M., V.V. pentru 

stabilirea datelor ulterioare şi actelor necesare privind reevaluarea socială şi medicală.; 

 minută cu privire la contactarea dnei P.I.., beneficiară de servicii de îngrijire la 

domiciliu cu privire stabilirea unei vizite de monitorizare a serviciilor pentru 

săptămâna următoare; 

 răspuns revenire Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 

privind situaţia doamnei G.E; 

 răspuns sesizare igienizare C.L. în legătură cu situaţia familiei B.G.; 

  4 răspunsuri aprobare sprijin financiar în cuantum de 1000 lei/cuplu, privind aniversarea a 

50 de ani de la căsătorie, pentru: familiile C.I. şi I., G.N. şi E., P.G. şi L., S.G. şi M. 

 referat deplasare – 1 persoana vârstnică N.G. 

 rapoarte de întrevedere rezultate ca urmare a discuțiilor purtate cu beneficiarii - 4       

 

                               Şef Serviciu MCPAV 

      Ion Ghiţulescu                                                             


