
 

 
 

                                                                                       

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Persoane Adulte şi Vârstnice  

Nr. angajaţi prezenţi: 5 

 

Raport de activitate - 31.07. 2019 

 

I. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 Consiliere socială acordată familiei D.A., referitor la procedura de acordare a 

sprijinului financiar pentrucei care au împlinit 50 ani ; 

 consiliere socială acordată doamnei A.N.,  a solicitat informaţii cu privire la 

criteriile de admisie într-un centru de îngrijire persoane vârstnice; 

 discutie cu asistentul social al Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, în 

vederea deplasării la domiciliul domnului R.I., beneficiar de servicii de îngrijire la 

domiciliu; 

 2 lucrări introduse în baza de date a Serviciului Management de Caz Pentru 

Persoane Adulte şi Vârstnice: cerere familia G.V. şi E. în vederea solicitării 

sprijinului financiar pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie şi domnul V.C. 

solicitare instituţionalizare; 

 întocmit minuta consilierii cu doamna W.G.; 



 

 consiliere instituţionalizare doamna Ş.G. 

 inserat în baza de date – centre private 2 cazuri: cazul P.C. - reziliere contract servicii  

cazul CV., urmare a sesizării Căminului de bătrâni „Sf. Cuv. Parascheva”; 

 reverificarea fişelor de observaţie ale beneficarilor:  I.M., V.C., H.M.; 

 relaţionare cu medicul specialist din cadrul instituţiei cu privire la fişele de observaţie 

întocmite de către asistentul medical CAG ale beneficarilor:  I.M., V.C., H.M.;  

 informat şef serviciu referitor concluziile reevaluărilor socio-medicale efectuate în 

teren împreună cu medicul specialist pentru beneficarii:  I.M., V.C., H.M., precum şi a 

stadiului de adaptabilitate a beneficiarilor de servicii sociale din cadrul CIAPV Sf. 

Ana; 

 relaţionare cu asistentul medical, doamna S.D. din cadrul Fundației „Crucea Alb-

Galbenă”, referitor concluziile reevaluărilor socio-medicale efectuate în teren pentru 

beneficarii:  I.M., V.C., H.M., E.I., M.E. şi I.G.; 

 verificarea a 2 fişe de evaluare socio-medicale şi geriatrice pentru beneficiarii de 

servicii socio-medicale CAG :  I.M. şi H.M.; 

 planificare întocmire adresă către Casa de Asigurări a Municipiului Bucureşti în 

vederea obţinerii de informaţii  

 contactat fiica doamnei H.M., beneficiară de servicii de îngrijire socio-medicale la 

domiciliu, informare cu privire la reactualizarea scrisorii medicale cu 

menţiunea Statusului de performanţă, precum şi a completării dosarului cu 

adeverinţa de venit;  

 efectuat corespondenţa. 

 relaționat interdepartamental cu: Serviciul Registratură, Serviciul Evaluare 

Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, Biroul Monitorizare, Analiză 

Statistică, Serviciul Plăți și Prestații Sociale, Centrul de Îngrijire și Asistență 

personae vârstnice “Floarea Speranței”; 

 relaționat cu  dna C.I. cetățean municipiul București care a dorit informații despre 

procedeul de depunere dosar pentru premierea celor 50 de ani de la căsătorie; 

 relaționat cu doamna  N.C., cetățean municipiul București care a dorit informații 

despre procedeul de instituționalizare în centru public; 



 

 relaționat cu domnul M.M. în calitate președinte  Fundației  Duras – Diurpaneus, 

județ Ilfov –  despre procedura de admisie/monitorizarea persoanei cu dizabilități, 

doamna L.D, transferată în data de 25 iulie 2019, din cadrul Spitalului Clinic “ Sf. 

Ioan”, sector 4; 

 relaționat cu doamna P.S. în calitate asistent social în cadrul Centrului de îngrijire șI 

Asistență  personae cu handicap- Floarea Speranței –  despre acțiuni care asigură 

medical noul resident –doamna S.M. ; 

 relaționat cu dna I.R., în calitate de asistent social în cadrul spitalului Clinic de 

Psihiatrie Dr. Alexandru Obregia, despre.planul de intervenție, cu nevoi și obiective 

de atins în cazul domnului A.M.- persoană adultă cu probleme de sănătate mintală, 

fără venituri activate (pensie de invaliditate și indemnizație persoană cu 

dizabilități), fără aparținători care necesită instituționalizare aîntr-un centru de 

îngrijire persoane cu handicap pentru – supraveghere permanentă, acordare 

medicație specifică diagnosticului(lor) , hrană, consiliere socială; 

 

II. DEPLASĂRI: 

 deplasare Centrul de Urgenţă Persoane fără Adăpost pentru diverse activități legate 

de procesul de management de caz; 

  deplasare la sediul  din Bldv. 1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3 pentru informare 

la Serviciul Evaluare Complexă pentru Persoane Adulte cu Handicap -  depunere 

dosar încadrare grad de handicap pentru persoană adultă cu domiciliul în sector 3; 

 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 referitor consiliere socială A.G., urmare a sesizării Spitalului 

Județean Târgoviște; 

 întocmit răspuns referitor persoanăvârstnică, urmare sesizării în format 

electronic; 

 întocmit referat de reevaluare  a beneficiarei V.C., cu propunerea de continuitate 

de servicii social medicale de natură medicală prin intermediul Fundației Crucea 

Alb Galbenă; 

 întocmit 3 Comunicări Dispoziţie de  încetare a serviciilor de îngrijire socio-

medicale la de natură medicală la domiciliu pentru beneficarii: E.I., M.E. şi I.G.; 

 întocmit 3 Comunicări către Fundația „Crucea Alb-Galbenă”- informare Dispoziţie 

de încetare a serviciilor de îngrijire socio-medicale la de natură medicală la 

domiciliu pentru beneficarii: E.I., M.E. şi I.G.; 

 întocmit referat de reevaluare cu propunerea de continuitate a serviciilor de 

îngrijire socio-medicale la de natură medicală la domiciliu pentru beneficiara 

I.M.; 
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