
 

 

 

ANEXA 18 

Raport de Activitate1 Octombrie 2022 

 
Codul proiectului: POCU/436/4/4/127333 
Titlul proiectului: Furnizarea de servicii sociale de calitate pentru persoane vârstnice din Zerind  
     Beneficiar  /           Partener:  Comuna Zerind 
Numele şi prenumele expertului:  DOBRAI Cristina 
Poziția în cadrul proiectului: Femeie de serviciu/ cheltuieli directe 
Nr. și tipul contractului2: 33/27.01.2022, Contract Individual de Muncă 
Categorie expert: sub 5 ani 

1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare 

Nr. 
crt. 

Nr. / titlul activității 
conform cererii de 

finanțare3 

Responsabilități și sarcini 
conform contractului / 

fișei postului4 
Activitate prestată5 

Rezultate obținute / 
materiale elaborate / 

livrabile6 

Livrabil 
comun, 

realizat în 
colaborare cu 

alți experți 
(Da/Nu)7  

Nr. ore lucrate8 

1. A5.2 Furnizarea 
serviciilor sociale în 
cadrul Centrului de zi 

Respectă și aplică 
programul de curăţenie 
şi igienizare pentru toate 

Să spele geamurile imobilului ori de cate ori 
este nevoie în vederea menținerii aspectului 
de curățenie a imobilului; 

Proces Verbal  de 
întâlnire de lucru din 
25.10.2022 

Da –  
Stoescu 
Aurelia-

42 număr total 
ore lucrate, din 
care: 40 ore 

 
1 Nu se solicită pentru experţii externalizați în baza unui contract de prestări servicii și pentru experții pe termen scurt contractați în baza unui contract de cesiune a 
drepturilor patrimoniale de autor. 
2 Se va menționa numărul contractului prin care este angajat expertul precum și tipul contractului. 
3 Se va menționa numărul și titlul activității proiectului la realizarea căreia expertul contribuie prin execuția sarcinii respective. 
4 Expertul va prezenta succint rolul său în cadrul proiectului, responsabilitățile și sarcinile specifice asumate prin contract. 
5 Se va menționa pe scurt activitatea prestată în funcție de sarcina asumată prin contract. 
6 Se vor menționa rezultatele obținute / livrabilele sau materialele elaborate în contextul activității prestate.  
7 În cazul în care răspunsul este “Da”, se va completa numele experților implicați. 
8 Se va totaliza numărul de ore alocate pentru execuția activității în luna de raportare, pentru expertul în cauză.   



pentru persoane 
vârstnice  

spațiile interioare și 
exterioare ale Centrului 
de zi 
 

Să ia în primire toate materialele necesare 
asigurării curățeniei, colectarea și debarasarea 
gunoiului menajer având obligația să asigure 
păstrarea și utilizarea acestora în bune 
condiții; 
Să manifeste grija deosebită în mânuirea și 
utilizarea materialelor și echipamentelor pe 
care le are în primire pentru a evita avarierea, 
distrugerea sau pierderea lor; 
Să respecte cu strictețe regulile de protecție a 
muncii și P.S.I. din obiectivul unde desfășoară 
serviciul; 
Să-și însușească și să respecte normele și 
instrucțiunile de protecție a muncii și masurile 
de aplicare a acestora; 
Să informeze de îndată conducătorul centrului 
iar în lipsa acestuia pe înlocuitorul lui despre 
orice deficiență constatată sau eveniment 
petrecut; 
Să execute alte activități în legătură cu 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de 
persoanele care au acest drept. 

 

 

 

 

 

Fișă cu activitatea 
prestată din 
31.10.2022 

 

 

Mariana 
Rusu Andreea 
Mihali Stela  
Kiss Evelin 
Ivett 
 
 
NU 
 
 
 
 

lucrate și 2 ore 
concediu de 
odihnă 

 
2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute 

Subactivitatea A5.2 Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice 
În cadrul acestei activități am realizat următoarele activități: 
 Am participat la întâlnirea de lucru din data de 25.10.2022; 
 Am șters mese de birou și mese de ședințe (exterior și interior) și alte suprafețe, am măturat podeaua, am aspirat, am șters obiecte sanitare 

(exterior și interior) și alte suprafețe, am șters tejghea recepție (exterior și interior) și alte suprafețe, am evacuat deșeurile, am șters dulapuri 
(exterior și interior) și alte suprafețe conform Fișei cu activitatea prestată din 31.10.2022. 

 
3. Întârzieri/probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice 

Nu este cazul. 

 
4. Anexe 

Pe parcursul lunii octombrie 2022 următoarele livrabile au fost elaborate: 



 Proces Verbal de întâlnire de lucru din 25.10.2022; 

 Fișă cu activitatea prestată din 31.10.2022. 

 

Subsemnata declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, că orele prestate și plătite din acest proiect sunt 
conforme cu realitatea și nu au fost decontate din altă sursă de finanțare. 

 

Numele expertului: DOBRAI Cristina     

Semnătură:        

Dată: 01.11.2022       Avizat9, 

Numele managerului de proiect: Stoescu Aurelia-Mariana 

Semnătură: 

Dată: 01.11.2022 

 
9 Activitatea managerului de proiect va fi avizată de reprezentantul legal al Beneficiarului. 


