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Raport de Activitate luna martie 2021 

 

 

 

 

Numele şi prenumele angajat: RUSU ANDREEA 

Functia în cadrul compartimentului: ASISTENT SOCIAL 

Contract de munca nr. 24/26.02.2021 

 

Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare:  
 

 

Nr. 

crt. 
 Titlul activității  

Responsabilități și 
sarcini conform 

contractului / fișei 
postului 

Activitate prestată 

1.  Identificarea și 
atragerea de 

beneficiari pentru 

serviciile sociale.  

 

Informare privind 

serviciile Unității de 
îngrijire la domiciliu 

potențialilor beneficiari 
 

 

Identificarea și atragerea de beneficiari pentru serviciile 
sociale care se vor asigura de către Unitatea de îngrijire 

la domiciliu.  

Deplasare la domiciliile potențialilor beneficiari și prin 
informare, se identifică nevoile concrete ale 
potențialilor beneficiari cu scopul adaptării serviciilor 
oferite. 

Respecta confidentialitatea privind activitatea și 
beneficiarii. 

Întocmire rapoarte de vizită, fișe de consiliere 

 

2.   Servicii de 

consiliere psiho 

sociala și 
informare 

 

Suport emoțional, 
asigurarea confortului 

psihic al vârstnicului, 

contribuire la 

recuperarea și 

Consilierea  și informarea persoanele vârstnice și în 
prezența membrilor de familie cu scopul adaptării 
serviciilor oferite la nevoile concrete ale persoanelor 

vârstnice din localitate 

Completarea fișelor de consiliere 



Nr. 

crt. 
 Titlul activității  

Responsabilități și 
sarcini conform 

contractului / fișei 
postului 

Activitate prestată 

reabilitarea emoționala 
a vârstnicului. 

3. Colaborare cu 

serviciile din 

cadrul Primariei 

Zerind 

Suport tehnic și colegial 
mai ales cu serviciul 

public de asistenta 

sociala din cadrul 

compartimentului de 

asistenta sociala 

Solicitarea de informații în vederea întocmirii anchetei 

sociale și a fisei de evaluare socio-medicală pentru 
beneficiarii Unității de îngrijire la domiciliu com . Zerind 

5 Furnizarea 

serviciilor sociale 

destinate 

persoanelor 

vârstnice – servicii 

sociale 

Intocmirea 

documentelor intocmite 

în cadrul serviciului 

Am realizat evaluarea inițială a beneficiarilor, anchetă 
socială, fișa de evaluare sociomedicală,  dispoziția 
privind acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, 

contract poentru acordarea serviciilor sociale, declarație 
acord beneficiar, plan individualizat de asistență și 
îngrijire pentru 15 beneficiarii  

Intocmire raport de inchidere caz, decizie privind 

incetarea acordarii – 1 beneficiar 

6 Informare și 
Instruire  

Instruirea personalului 

Unității de ingrijiri la 
domiciliu, informeaza 

potentialii beneficiari 

respectiv beneficiarii 

contractati 

Pregătește material de informare sau instruire  și 
notează în instrumentele de lucru respectiv registrele de 
evidenta.  

Ține evidența beneficiarilor, completează registrul 
intrări-ieșiri 

8 Raport de 

activitate 

Intocmeste raport de 

activitate 

Evaluarea personalului coordonat prin rapoartele de 

activitate intocmite lunar si/sau anual 

 

      

Semnătură angajat:       

Dată:                                         Avizat, 

Nume și prenume Primar: 

Ec. SIMANDI ALEXANDRU 

Semnătură: 

Data 21.04.2021 


