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PROCEDURA DE MONITORIZAREA SERVICIILOR

Scop Cunoa terea de către beneficiari/ apar inători sau orice persoană interesată a ș ț
modalitatii de monitorizare a serviciilor

Procedura Serviciul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat 
de asistenţă. 

Aplicarea planului individualizat de asistenţă se realizează de către personalul de 
specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului. 

Managerul serviciului desemnează un responsabil de caz, care asigura si monitorizarea 
aplicarii planului individualizat de asistenţă. Managerul stabileşte numărul de beneficiari 
care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi 
dificultatea cazului. 

Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de 
asistenţă, centrul utilizează dosarul de servicii al beneficiarului care cuprinde:

 - fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului (acompaniată de alte documente de evaluare 
a situaţiei beneficiarului, după caz); 

- planul individualizat de asistenţă; 

- o fişă de monitorizare servicii, întocmită pentru fiecare beneficiar, în care se 
consemnează serviciul/serviciile acordate, data furnizării acestora, observaţii privind 
situaţia beneficiarului şi progresele înregistrate, constatate de personalul de specialitate. 

Modelul fişei de monitorizare servicii este anexat. 

Dosarul de servicii al beneficiarului se păstrează la biroulserviciului si este in 
administrarea responsabilului de caz.



Diseminare Procedura se diseminează beneficiarului/reprezentantului său legal, întregului personal i ș
oricărei persoane interesate

Documente Procedura scrisă

Fisa de monitorizare servicii

Dosarul beneficiarului
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FISA DE MONITORIZARE SERVICII

Domenii de actiune Serviciul/serviciile acordate sau
actiunile intreprinse

Data Observatii privind
situaţia

beneficiarului şi
progresele

înregistrate

Documente de 
identitate si de studii

Locuire

Sanatate

Educatie si calificare

Ocupare

Familie

Relatii sociale

Administrarea 
bugetului
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