
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 6 

 

Raport de activitate - 08.08. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 informare persoane vârstnice, familiile/susţinătorii acestora, despre oferta de 

servicii sociale existentă la nivelul sectorului 3 şi condiţiile de acordarea a acestora; 

 contactat telephonic doamna D.C. înc alitate de preşedinte al asociaţiei situate pe 

raza sectorului 3 pentru consilierea doamnei C.C.; 

 verificat baza de date a beneficiarilor de servicii de îngrijire socio-medicale de 

natură socială la domiciliu –F.D.S.S., cu privire la evidenţa reevaluărilor şi a datei 

întocmirii planurilor de intervenţie ; 

 contactat telefonic doamna A.N., informare cu privire la demersurile medicale care 

necesită efectuate, în vederea completării dosarului de internare; 

 reactualizat 3 opis-uri beneficiari servicii de îngrijire social medicale de natură 

socială la domiciliu; 

 deplasare efectuare anchetă socială pentru doamna D.M., urmare sesizării doamnei 

T.D. 

 întocmit referat de deplasare doamna W.G., în vederea consilierii pentru rezilierea 

unui contract de donaţie; 

 întocmit minută notă telefonică Serviciul Autoritate Tutelară, solicitare informaţii 

pentru rezilierea unui contract de donaţie; 

 întocmit referat de deplasare doamna D.M.; 



 

 discuții purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile 

beneficiarilor I.P.M., I.V., M.I.V., M.M.;    

 consiliere socială – 4 beneficiari I.P.M., I.V., M.I.V., M.M.;   

 evaluare situație socială, medicală și economică D.M; 

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

management de caz - 4 beneficiari M.L, N.V, N.E, O.M; 

 relaționat interdepartamental cu: Serviciul Registratură, Serviciul Evaluare 

Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, Biroul Monitorizare, Analiză 

Statistică, Serviciul Plăți și Prestații Sociale, Direcția Juridică – Serviciul Contencios; 

 relaționat cu  domnul P.M.M. cetățean municipiul București care a dorit informații 

despre procedeul de depunere dosar pentru premierea celor 50 de ani de la data 

căsătoriei; 

 relaționat cu domnul  I.M, cetățean municipiul București care a dorit informații 

despre procedura de oferire servicii îngrijire la domiciliu; 

 relaționat  cu domnul C.M. resident oraș Rin, Germnaia, care, în calitate de frate a 

solicitat servicii – plimbare în comunitate, 2ore/ 3zile săptămânal pentru sora 

dumnealui, doamna B.E. – persoană vârstnică- 80ani; 

 relaționat – demersuri în curs de derulare, cu Serviciul Contencios, dar și cu 

reprezentanții Spitalului Clinic de Psihiatrie “Dr. Alex. Obregia” atât despre 

situația dmnului A.M cât și cea a doamnei V.M. – ambii interziși judecătorești 

înternați în centre diferite pe raza  județului Buzău; 

 menținută relaționarea cu doamna I.R.  în calitate de asistent social în cadrul 

spitalului Clinic de Psihiatrie Dr. Alexandru Obregia,  despre.planul de intervenție, 

cu nevoi și obiective de atins în cazul domnului A.M.- persoană adultă cu probleme 

de sănătate mintală, fără venituri active (pensie de invaliditate și indemnizație 

persoană cu dizabilități), fără aparținători care necesită instituționalizarea într-un 

centru de îngrijire personae cu handicap pentru – supraveghere permanentă, 

acordare medicație specifică diagnosticului(lor) , hrană, consiliere social – act 

identitate expirat, copie decizie pensionare; 



 

 relaționat cu doamna V.S. -  reprezentant Biroul Evidență Populație de care 

aparține territorial Spitalul Clinic de Psihiatrie Dr. Alex. Obregia pentru 

programare întrevedere cu scopul depunerii documentelor pentru repunere în 

valabilitate act identitate domnul A.M.- interzis judecătoresc; 

 relaționat cu doamna U.I. -  reprezentant Biroul Evidență Populație  - Secția 12 

Poliție pentru urmare procedură cu scopul depunerii documentelor pentru 

repunere în valabilitate act identitate domnul A.M.- interzis judecătoresc, la 

momentul prezentei internat în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Dr. Alex 

Obregia”; 

 

II. DEPLASĂRI: 

 deplasare Centrul de Urgenţă Persoane fără Adăpost pentru diverse activități legate 

de procesul de management de caz; 

 deplasare efectuare anchetă socială pentru doamna D.M., urmare sesizării doamnei 

T.D.; 

 Birou Evidența Populației Sector 4, Str. Străduinței nr.1, sector 4 pentru depunere     

dosar  act identitate pe numele domnului A. M., interzis judecătoresc –repunere în 

valabilitate. 

 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 întocmit referat de deplasare doamna W.G., în vederea consilierii pentru rezilierea 

unui contract de donaţie; 

 întocmit minută notă telefonică Serviciul Autoritate Tutelară, solicitare informaţii 

pentru rezilierea unui contract de donaţie; 

 întocmit referat de deplasare doamna D.M.; 

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

 

                                             Şef Serviciu MCPAV 
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