
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 4 

 

Raport de activitate - 24.07. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 consiliere socială acordată familiei A.B., referitor la procedura de acordare a sprijinului 

financiar pentru cei care au împlinit 50 ani ; 

 consiliere socială acordată domnului P.O. referitor la procedura de instituționalizare a 

bunicului  sau domnul R.I., beneficiar de servicii de îngrijire social medicale de natură 

socială; 

 consiliere socială acordată doamnei M.B., domiciliată în strada B, referitor la procedura de 

acordare a serviciilor de îngrijire social medicale de natură socială la domiciliu; 

 consiliere acordată domnului A.P., domiciliat în strada P, referitor la procedura de 

acordare a serviciilor de îngrijire social medicale de natură socială la domiciliu pentru 

sora sa; 

 corespondență, scan-uri, xero copii pentru completare dosare persoane în evidența 

S.M.C.P.A.V.; 

 discuții cu reprezentantul Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale referitoare la 

situația dnei R.I., beneficiară de servicii de îngrijire la domiciliu, solicitare copie certificat 

deces; 

 consiliere socială acordată doamnei C.N.,  a solicitat informaţii cu privire la criteriile de 

admisie într-un centru de îngrijire persoane vârstnice, totodată i-au fost prezentate şi 

lista cu căminele private, cât şi centrele din subordinea D.G.A.S.M.B.; 

 



 

 verificarea dosarelor beneficiarilor de servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu prin 

intermediul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale - evidenţa persoanelor  

încadrate într-un grad de handicap; 

 consilierea dnei P.P., cu privire la stimulentul oferit de către Primăria Capitalei, persoanelor 

care dețin certificate de încadrare în grad de handicap; facilitarea legăturii/contactelor 

instituției abilitate pentru transmiterea informațiilor necesare beneficiarei; 

 relaționat interdepartamental cu: Serviciul Registratură, Serviciul Evaluare Complexă a 

Persoanelor Adulte cu Handicap, Biroul Monitorizare, Analiză Statistică, serviciul Plăți și 

Prestații Sociale, Centrul de Intervenții în Urgență în Domeniul Asistenței Sociale; 

 relaționat cu  dna S.S. –  asistent social al Spitalului Clinic de Boli Tropicale și Infecțioase 

“Dr.Victor Babeș” pentru monitorizarea doamnei S.M. – persoană nevârstnică, fără venit, 

fără aparținători  cu mari probleme de sănătate, imobilizată la pat – pentru menținerea 

pacientei/bolnavei până la data de 25 iulie 2019 când se va face tranferul în cadrul 

Centrului de Îngrijire și Asistență “Floarea Speranței”; 

 relaționat cu doamna N.C., cetățean municipiul București care a răspuns invitației de a veni 

la sediul instituției pentru consiliere socială și informare despre posibilitatea depunerii 

dosarului de încadrare grad de handicap, respectiv dosar de pensionare pe caz de boală – 

primit/predate acte medicale din anul 2012 până în prezent; 

 relaționat cu doamna M.A. cetățean sector 3 –administrator Asociație Proprietari de pe 

raza sectorului 3 pentru a monitoriza acțiunile doamnei A.D.G. – persoană cu probleme 

psihice, fără aparținători, persoană pensionată pe caz de boală dar care trebuie 

îndumată/consiliată pentru a accepta internarea în Spitalul Clinic de Psihiatrie “Dr. 

Alexandru Obregia” pentru o evaluare psihiatrică/psihologică necesare; 

 relaționat cu dna T.M., în calitate de prietenă a pacientei/bolnavei  pentru ca aceasta să fie 

transferată  mâine, 25 iulie  2019 în  cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență “Floarea 

Speranței”; 

 consiliere socială acordată doamnei T.I., aceasta a solicitat informaţii referitoare la 

procedura de acordare servicii sociale - internare în regim de urgenţă într-un cămin 

rezidenţial, întrucât soţul său se află internat la Secţia Neurologie din cadrul Spitalului  

Clinic de Psihiatrie “Pr. Dr. Alexandru  Obregia”. În acest context, i-a fost înmânată 



 

lista cu căminele private, totodată  a fost informată cu privire la demersurile care sunt 

necesare în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap; 

 efectuat corespondenţă, scanat şi trimis documente către SEPPS . 

 

 

II. DEPLASĂRI: 

 deplasare în teren la domiciliul dnei A.G., persoană nevârstnică aflată în situație de 

dependență, persoană vulnerabilă, sesizare electronică, în vederea evaluării sociale, 

identificării nevoilor şi luare măsurilor de asistenţă socială adecvate;  solicitarea Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte; 

 deplasare în Str. B.G.T. în vederea monitorizării post-reintegrare a doamnei V.C.; 

 deplasare în Str. L.P. nr. 4, urmare a sesizării Asociaţiei de Proprietari a bl. T1, referitor 

situaţia doamnei I.E. 

 

 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 corespondență, scan-uri, xero copii pentru completare dosare persoane în evidența 

S.M.C.P.A.V., întocmit raportul de activitate pentru ziua în curs și planificarea 

activităților pentru ziua următoare, prelucrat în programul circuitului intern a 

documentelor; 

 minută – referitor relaționare cu doamna N.C., cetățean municipiul București care a 

răspuns invitației de a veni la sediul instituției pentru consiliere socială și  informare 

despre posibilitatea depunerii dosarului de încadrare grad de handicap, respectiv 

dosar de pensionare pe caz de boală – primit/predate acte medicale din anul 2012 până 

în prezent; 

 minută – referitor relaționare cu doamna M.A. cetățean sector 3 –administrator 

Asociație Proprietari de pe raza sectorului 3 pentru a monitoriza acțiunile doamnei 

A.D.G. – persoană cu probleme psihice, fără aparținători, persoană pensionată pe caz 



 

de boală dar care trebuie îndumată/consiliată pentru a accepta internarea în Spitalul 

Clinic de Psihiatrie “Dr. Alexandru Obregia” pentru o evaluare psihiatrică/psihologică 

necesare; 

 adresă răspuns  - referitor relaționare cu doamna S.S. asistent social al Spitalului Clinic 

de Boli Tropicale și Infecțioase “Dr.Victor Babeș” pentru monitorizarea doamnei S.M. – 

persoană nevârstnică, fără venit, fără aparținători  cu mari probleme de sănătate, 

imobilizată la pat – pentru menținerea pacientei/bolnavei până la data de 25 iulie 2019 

când se va face tranferul în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență “Floarea 

Speranței”; 

 adresă răspuns  - informații necesare consilierilor care își desfășoară activitatea la 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. 

 întocmit referat de deplasare, urmare a deplasării efectuate în Str. B.G.T.; 

 întocmit răspuns către  Asociaţia Ceaikovscki - Căminul de vârstnici Sfânta Ecaterina, 

referitor cazul V.V.; 

 întocmit referat de deplasare, urmare a deplasării efectuate în Str. L.P. nr. 4-cazul I.E.; 

 întocmit notă telefonică, urmare  a discuţiei telefonice purtate cu nepoata doamnei I.E., 

respectiv doamna D.M, cu privire la identificarea unei soluţii optime pentru vârstnica 

în cauză. 
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