
 

 
 

                                                                                       

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 4 

 

Raport de activitate - 18.06. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 

 Planificarea  cu psihologul din cadrul Adăpostului pentru Victimele Violenței în Familie 

“Sfânta Maria”, a monitorizarilor în teren, la domiciliile persoanelor aflate în perioada 

post-servicii, respectiv A.A-M., T.M., împreună cu minorii funcție și de programul în ture 

al responsabililor de caz; 

  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; 

 comunicare telefonică cu avocat J.P. , Asociația “Solwodi”, fixarea unei întrevederi cu 

beneficiara N.I., în data de vineri,  21.06.2019, la sediul DGASPC Sector 3, Bucureşti: 

reprezentarea legală, proces încredinţare minor, V.V. stabilire program vizită, pensie 

alimentară; 

 însoțirea de către managerul de caz a beneficiarei N.I.  la Direcția Juridică – Serviciul 

Legislație și Avizare Contracte – Compartiment Fond Imobiliar – Primaria Sector 3, 

București, pentru rezolvarea problemei locative, analiza și explicarea procedurii, 

îndeplinirea cerințelor prevazute de lege, preluarea adresei nr. 440434/14.06.2019; 
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 întrevederea managerului de caz cu beneficiara, dna. N.I., explicarea în detaliu a 

demersurilor juridice, pregatirea documentelor pentru întrevederea cu dna. avocat J.P., 

vineri, 21.06.2019, consiliere psiho-socială; 

 introducerea în baza de date a SMCPAV a unui număr de 6 lucrări: doamna D.E. solicitare 

instituţionalizare, doamna V.N. solicitare instituţionalizare domnul V.I., doamna L.C. 

referitor la doamna B.G., Poliţie sector 3 referitor la doamna V.S., solicitare informaţii frate, 

Spitalul Sfântul Pantelimon privind situaţia domnului C.I., Spitalul Sfântul Ioan referitor la 

domnul T.E. şi Căminul Sfânta Cuvioasă Parascheva referitor la doamna P.M.; 

 verificarea şi analizarea situaţiei beneficiarilor de servicii socio-medicale de îngrijire la 

domiciliu, privind solicitarea Asociaţiei ActiveWatch; 

 verificare numărului de îngrijitori specializaţi în îngrijirea la domiciliu; 

 analizarea serviciilor şi prestaţiilor sociale destinate persoanelor adulte fără adăpost, 

numărul de persoane fără adăpost care au primit servicii de găzduire, precum şi 

capacitatea de primire a serviciilor de locuire temporară pentru personae adulte fără 

adăpost, la solicitarea Centrului de Resurse pentru Participare Publică; 

 discuții purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile beneficiarilor 

O.C.L., B.A., A.G., D.R. ;  

 discuții purtate cu beneficiarii, pentru consilierea acestora – 4 beneficiari ; 

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

management de caz- 3 cazuri; 

 întocmire raport întrunire echipă multidisciplinară – 1 beneficiar; 

 întocmire Plan Individual de Intervenție – 1 beneficiar; 

 întocmire raport sistare servicii Complex de Servicii Sociale pentru Persoanele fără 

Adăpost – 1 beneficiar; 

 consiliere socială acordată doamnei N.N., aceasta solicită informaţii referitoare la 

procedura de acordare sprijin comunitar cu ocazia împlinirii a 50 ani de căsătorie; 
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 consiliere socială acordată doamnei C.D., privind acordarea de servicii socio-medicale de 

îngrijire la domiciliu, a fost informată că nu se încadrează în criteriile de eligibilitate, 

întrucât beneficiază de încadrare într-un grad de handicap, gradul 1 grav cu însoţitor; 

 consiliere şi îndrumare a doamnei C.D., în vederea depunerii dosarului de încadrare într-o 

categorie de handicap a tatălui său, V.D., internat actualmente în Spitalul Clinic de 

Urgenţă Sfântul Pantelimon pentru investigaţii medicale, acesta fiind diagnosticat cu 

demenţă mixtă în formă severă; 

 reactualizare a unui număr de două planuri individualizate de îngrijire şi asistenţă pentru 

beneficiarii de servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu: I.G. şi P.F., urmare a 

reînnoirii  scrisorilor medicale emise de către medicul de familie; 

 contactat reprezentanţa Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială “Sfânta Ana”, în vederea 

monitorizării post-internare a cazului D.E., precum şi analizarea în cadrul echipei a 

posibilităţii de prelungire a măsurii de protecţie pentru beneficiara în cauză Fundaţiei 

„Crucea Alb-Galbenă” ; 

 efectuat corespondenţa - 2 plicuri, înregistrat 5 documente, verificat 3 dosare ale 

beneficarilor de servicii prin intermediul Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă”, transmis un e-

mail către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, referitor 

solicitarea Ambasadei Croaţiei; 

 Verificarea şi actualizarea permanentă a bazei de date ce cuprinde persoanele aflate în 

evidenţa compartimentului beneficiare de servicii sociale. 

 

II. DEPLASĂRI: 

 

 Primaria Sector 3, București, Direcția Juridică – Serviciul Legislație și Avizare Contracte 

– Compartiment Fond Imobiliar ; 

 Adăpostul pentru Victimele Violenței în Familie “Sfânta Maria”; 

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

 Rapoarte de întrevedere rezultate ca urmare a discuțiilor purtate cu beneficiarii – 4; 

 raport întâlnire echipă multidisciplinară – 1; 

 plan Individual de Intervenție – 1; 

 raport sistare -1 ;       

 întocmit 2 referate de decontare a serviciilor de îngrijire socio-medicale la domiciliu 

acordate prin intermediul Fundaţiei „Crucea Alb-Galbenă” aferente lunilor aprilie şi 

mai; 

 adresă întocmită şi transmisă privitor la emailul dnei C.S. - situaţia domnului T.E.F., 

persoană vârstnică internată în Spitalul Sfântul Pantelimon. 

 

 

 

                               Şef Serviciu MCPAV 

      Ion Ghiţulescu                                                             


