
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 5 

 

Raport de activitate - 30.07. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 inserat în baza de date – centre private cazul P.P., urmare a sesizării Centrului rezidenţial 

Dr. Dorina Ion; 

 analizarea în cadrul echipei a cazurilor V.C., I. M., şi H.M.,, beneficiare de servicii de 

îngrijire socio-medicale  de natură medicală la domiciliu; 

 conlucrarea la finalizarea fişelor de evaluare socio-medicale şi geriatrice pentru 

beneficiarii mai sus menţionaţi; 

 verificat Dispoziţia de încetare a serviciilor de îngrijire socio-medicale la domiciliu – 

caz M. E.; 

 relaţionat cu Serviciul Juridic referitor cazurile: E.I., M.E. şi I.G, cu referire la 

motivele încetării serviciilor de îngrijire socio-medicale la domiciliu pentru 

beneficiarii în cauză, adaptarea modelului de dispoziţie; 

 relaţionare cu Serviciul Resurse Umane, în vederea preluării a trei numere de Dispoziţii 

de încetare; 



 

 consiliere socială acordată doamnei R. P., a solicitat informaţii referitoare la procedura de 

internare într-un centru rezidenţial, motivând că se află în relaţii tensionate cu fiul său, 

căruia i-a înstrăinat locuinţa, a fost îndrumată să se adreseze Serviciului Autoritate 

Tutelară; 

 analizat în cadrul echipei cazul I.E., sesizare din partea Asociaţiei de proprietari; 

 discuții purtate cu membrii echipei multidisciplinare referitoare la cazurile 

beneficiarilor V.A., V.C., V.V;    

 evaluare situație socială, economică și medicală C.A; 

 consiliere socială – 3 beneficiari V.A., V.C., V.V;    

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

management de caz - 3 beneficiari N.V., P.F., C.M.;  

 consiliere socială acordată familieiZ.M., referitor procedura de acordare a sprijinului 

financiar pentru cei care au împlinit 50 ani ; 

 relaționat interdepartamental cu: Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, 

Registratură  

 consiliere socială acordată doamnei J.O.;  a solicitat informaţii cu privire la criteriile de 

admisie într-un centru de îngrijire persoane vârstnice; 

 5 lucrări introduse în baza de date a Serviciului Management de Caz Pentru Persoane 

Adulte şi Vârstnice: cerere familia G.I. şi C. în vederea solicitării sprijinului financiar 

pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie, Centrul Sf. Cuvioasă Paraschieva în 

vederea informării privind internarea domnului C.V. şi externarea domnului P.C., 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor sector 3, privind data stabilirii domiciliului 



 

domnului B.C., doamna A. L. solicită consiliere pentru mama acesteia, doamna I.T. şi 

domnul C.G. solicitare instituţionalizare; 

 întocmit minuta consilierii cu doamna B.C., privind situaţia doamnei D.E.; 

 întocmit minuta consilierii cu domnul D.N., privind situaţia mamei sale, doamna D.E.; 

 completare anchetă socială privind situaţia doamnei C.A.; 

 

II. DEPLASĂRI: 

 deplasare efectuată la CIAPV Sf. Ana, în vederea monitorizării post – internare a 

cazurilor D.E., U.M., A.G. şi A.M.;  

 deplasare Centrul de Urgenţă Persoane fără Adăpost pentru diverse activități legate 

de procesul de management de caz; 

 deplasare în teren la domiciliul doamnei G.O., domiciliată în strada C.C., în vederea 

reevaluării socio medicale; 

 deplasare în teren la domiciliul doamnei A.G, domiciliată în strada H, persoană 

nevârstnică aflată în situație de dependență, persoană vulnerabilă; 

 deplasare în teren la domiciliul domnului B.M., domiciliate în strada L.L; 

 deplasare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul doamnei A.A.M., în 

vederea semnălării unei situaţii de igienizare a garsonierei doamnei C.A.; 

 

III. LUCRĂRI EFECTUATE: 

 

  întocmit răspuns către Asociaţia de Proprietari din Str. L. P., bl.T1, referitor cazul I.E.; 



 

  întocmit Dispoziţia de încetare a serviciilor de îngrijire socio-medicale la domiciliu – 

cazul E.I., acordate prin intermediul Fundației „Crucea Alb-Galbenă”; 

   întocmit Dispoziţia de încetare a serviciilor de îngrijire socio-medicale la domiciliu – I.G., 

acordate prin intermediul Fundației „Crucea Alb-Galbenă”. 

 rapoarte de întrevedere rezultate ca urmare a discuțiilor purtate cu beneficiarii 

CUPA – 3; 

 întocmit referat de specialitateI.G., cu propunerea de încetare de servicii social 

medicale de natură medicală prin Fundația Crucea Alb Galbenă; 

 răspuns la solicitarea doamnei A.A.M., privind situaţia doamnei C.A. 
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