
 

 
 

                                                                                       

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 4 

 

Raport de activitate - 11.06. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 

 Asistenţa, consilierea şi însoţirea beneficiarei  N.I. la sediul Serviciului Prevenţie 

Marginalizare Socială: clarificarea depunerii actelor pentru subventionarea plăţii chiriei de 

către DGASPC Sector 3, Bucureşti; 

 discuții cu Șeful Adăpostului pentru Victimele Violenței în Familie “Sfânta Maria”,vizând 

situația beneficiarilor N.I., V.V., precum și a cazurilor aflate in monitorizare: M.F., M.M., 

C.L., P.L., A.A-M., cu minorii acestora ( 9 copii aflați în monitorizare),  trasarea obiectivelor 

de intervenție, comunicarea demersurilor recente, analiza datelor suplimentare, noi linii de 

intervenție și asistență pentru aceste cazuri; 

 întrevedere manager de caz – avocat J.P. Asociatia “Solwodi” România: discuţii privind  

situaţia juridică a beneficiarei N.I., aspecte legale vizând custodia comună asupra 

minorului V.V., încredinţarea legală a minorului, dreptul la alocație de întreținere, 

program de vizitare, demersuri legale ce se vor demara în instanţă; 

 transmiterea unui număr de 3 comunicări: Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia, 

referitor la situaţia domnului C.F., Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti, privind situaţia doamnelor D.M. şi R.A..; 

 introducerea în baza de date a SMCPAV a unui număr de 5 lucrări: familiile A.A. şi M., 

N.F. şi E.-50 ani căsătorie, B.C. sesizare caz domnul U.D, S.C. sesizare persoană vârstnică 

cu numele T.E şi Secţia 13 Poliţie referitor la doamna S.Z; 
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 contactat doamna N. în calitate de tutore al beneficiarei G.D., în vederea stabilirii ridicării 

banilor;       

 discuții purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile beneficiarilor 

P.C., P.I.D., P.S.C. ;       

 discuții purtate cu beneficiarii, pentru consilierea acestora – 3 beneficiari;        

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

management de caz- 3 cazuri;       

 consiliere socială acordată doamnei G.N., referitor la criteriile de eligibilitate privind 

acordarea serviciilor de îngrijire socio-medicale la domiciliu; 

 legătura telefonică cu domnul M.Ş., şef centru din cadrul Centrului de Îngrijire al 

Persoanei Vârstnice Mărăcineni, Judeţul Argeş referitor la monitorizarea beneficiarei T.M.; 

 contactat fiul domnului M.N., beneficiar de servicii de îngrijire socio-medicale la 

domiciliu, acordate prin interrmediul Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă, referitor starea de 

sănătate a acestuia, precum şi respectarea programului de vizită efectuat de către 

asistentul medical; 

 discuţie purtată cu domnul E. L., medic în cadrul Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan” cu 

privire la evoluţia stării de sănătate a  pacientului V.E.; 

 predarea documentaţiei către serviciul Comunicare, în vederea transmiterii a 3 e-mailuri. 

 

II. DEPLASĂRI: 

 

 Adăpostul pentru Victimele Violenței în Familie “Sfânta Maria”; 

 deplasare cabinet avocat J.P.; 

 deplasare la Serviciul de Evidenta si Plata Prestatii Sociale; 

 deplasare la Complexul de Servicii Sociale pentru Persoanele fără Adăpost 
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III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 

 Răspuns sesizare doamna C.E. în legătură cu situaţia unei persoane vârstnice fără a 

transmite datele de contact ale acesteia;       

 rapoarte de întrevedere rezultate ca urmare a discuțiilor purtate cu beneficiarii - 3;       

 întocmit răspuns Spitalul Clinic de Urgenţă “Sfântul Pantelimon”, cu privire la 

monitorizarea cazului L.V.; 

 întocmit minută, urmare a discuţiei telefonice purtate cu doamna L.L., mama 

pacientului L.V., referitor la evoluţia stării de sănătate a fiului, acesta aflându-se în 

perioada de recuperare post-operatorie. 

 

 

                               Şef Serviciu MCPAV 

      Ion Ghiţulescu                                                             


