
 

 
 

                                                                                       

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 5 

 

Raport de activitate - 21.06. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 

✓ Discuţii telefonice cu reprezentantul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale 

referitoare la documentaţia primită pentru verificarea şi decontarea sumelor aferente 

acordării serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru luna mai; 

✓ reverificarea tuturor documentelor privitoare la decontarea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu aferente lunii mai, conform contractului încheiat între Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi Fundaţia pentru Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale; 

✓ convorbiri telefonice cu reprezentantul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale 

cu privire la neconcordanţele reieşite între fişele individuale şi centralizatorul principal; 

✓ actualizare dosare beneficiari management de caz adulţi – 35 beneficiari; 

✓ întocmire Plan Individualizat de Intervenție si Raport întâlnire echipă – 1 beneficiar; 

✓ discuții cu beneficiarii pentru consilierea acestora – 3 beneficiari; 

✓ introducerea unui număr de 2 lucrări în baza de date a SMCPAV: Notă Telefonică 

doamna N.M. referitor la L.D. şi Penitenciar Bucureşti-Rahova, privind situaţia domnului 

A.A.; 

✓ introducerea în baza de date a unui număr de 4 cereri, familii în vederea aniversării a 50 

de ani de la căsătorie: nume, prenume, CNP, adresă, număr şi dată cerere, data căsătoriei 

şi număr de telelefon, în vederea ridicării sprijinului financiar pentru 50 de ani; 

✓ întocmit pontaj; 
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✓ contactat telefonic doamna G.F., în furnizării informaţiilor referitoare la datele de contact 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

✓ consiliere privind sărbătorirea a 50 de ani de la căsătorie pentru doamna I.F. ; 

✓ relaționat interdepartamental cu reprezentanţii - Complex de Servicii Sociale pentru Persoane 

fără Adăpost, Serviciul Prevenire Marginalizare Socială, Registratură, Serviciul Evaluare 

Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap,; 

✓ relaționat cu doamna M. A – administrator imobil situat în sector 3, Strada B, în vederea 

acompanierii dnei  A.G. persoană adultă care are probleme de sănătate mintală și are nevoie de 

demersuri pentru repunere în valabilitate a actului de identitate (pentru dosar de handicap, 

dosar pensie de invaliditate); 

✓ relaționat cu doamna M.L – în calitate de fiică a domnului O.N. pentru  îngrijire la domiciliu – 

detaliile au demonstrat că toată acțiune se petrece pe raza sectorului 6, fiind adresa de domiciliu 

a domnului O.N. ;  

✓ consiliat domnul S.M.- reprezentant al Secției de Poliție nr.11 pentru ca o persoană vârstnică cu 

domiciliul pe raza sectorului 3 să poată primi servicii și/sau beneficii în condițiile Legii 

nr.292/2011 – continuată relaționarea pentru persoana vârstnică L.G.; 

✓ consiliată fiica doamnei N.O. – fost tutore al doamnei G.D.  referitor la dorința acestora de a fi 

sprijiniţi de către D.G.A.S.P.C. sector 3 pentru internarea în Spitalul “ Alexandru Obregia”. 

✓ susţinut audienţă pentru cazul dnei G.D., oferit informaţii în beneficiul persoanei puse sub 

interdicţie ; 

✓ participarea la Comisia de internare, prezentarea cazului D.E.;  

✓ efectuat corespondenţa, înregistrat 6 documente; 

✓ transmis fax în Primărie, referitor cazul C.I.; 

 

II. DEPLASĂRI: 

✓ Deplasare Complex de Servicii Sociale pentru Persoanele fără Adăpost; 

✓ deplasare Judecătoria Sector 3 – caz Maxim Victor – dosar rămas în pronunţare, 

urmând a fi înaintat Secţei a II-a  Contencios Administrativ; 

✓ deplasare la sediul Secției 12 Poliție – cu privire la repunerea în valabilitate a actului de 

identitate a doamnei A.G. 



3 
 

 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

✓ Plan Individualizat de Intervenții – 1 beneficiar; 

✓ întocmit dispoziţie, referat specialitate, anexe şi ştat de plată pentru 4 familii în vederea 

ridicării sprijinului financiar pentru 50 de ani de la căsătorie; 

✓ raport întalnire echipă – 1 beneficiar; 

✓ raport discuții beneficiari – 3 beneficiari; 

✓ întocmit răspuns Penitenciar Bucureşti-Rahova, privind situaţia domnului A.A. ; 

✓ întocmit referat de deplasare – 1 – La sediul Secției 12 Poliție – referitor repunere în 

valabilitate a actului de identitate a doamnei A.G. ; 

✓ raport întrevedere – 1 – etape finalizate de către reprezentanții S.M.C.P.A.V. care fac 

referirire la servicii-beneficii acordare persoanelor adulte, pe care le aducem Direcției 

Protecției Copilului spre competentă soluționare conform legislației în vigoare; 

✓ răspuns adresa nr. 53490-17.05.2019 emisă de D.G.A.S.M.B. care face referire la situația 

socio-economică-locativă a familiei V.I și V.N. ; 

✓ minută – 1 , consiliată fiica doamnei N.O. – fost tutore al doamneui G.D.  referitor la dorința 

acestora de a fi sprijiniţă de către D.G.A.S.P.C. sector 3 pentru internarea în Spitalul “ 

Alexandru Obregia” ; 

✓ întocmirea ordinii de zi pentru Comisia de Internare în Centrele de Îngrijire şi Asistenţă 

pentru Persoanele Vârstnice; 

✓ reactualizarea referatului de specialitate, urmare a deciziei membrilor Comisiei, care au 

decis în unanimitate prelungirea acordării de servicii sociale de îngrijire doamnei D.E. 

în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „Sfânta Ana” pentru o 

perioadă determinată de 3 luni; 

✓ întocmirea Dispoziţiei de prelungire a acordării de servicii sociale doamnei D.E. în 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „Sfânta Ana” pentru o 

perioadă determinată de 3 luni; 
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✓ întocmit comunicări Dispoziţii prelungire servicii sociale pentru beneficiara D.E. şi 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „Sfânta Ana”; 

✓ întocmit răspuns e-mail, referitor soluţionarea cererii de internare a domnului V.I.;  

✓ întocmit răspuns către Asociaţia de Proprietari cu privire la clarificarea igienizării 

locuinţei domnului C.I.; 

✓ întocmit răspuns către Primăria Sectorului 3, referitor soluţionarea sesizării Asociaţiei 

de Proprietari.  

 

 

 

                               Şef Serviciu MCPAV 

      Ion Ghiţulescu                                                             


