
 
 

 

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:  KISS Evelin Ivett 
Poziția în cadrul proiectului: Asistent medical generalist/ cheltuieli directe 
Nr. și tipul contractului2: 32/27.01.2022, 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 

      

10 număr total 
ore lucrate pe 
A5.1+A5.2, din 

care: 10 ore 
lucrate pe  
A5.1+A5.2 

 
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 vor totaliza numărul de ore alocate pentru execuția activității în luna de raportare.   



1. 

A5.1 Furnizarea 
serviciilor sociale în 
cadrul Unității de 
îngrijire la 
domiciliu pentru 
persoane vârstnice 

 Asigurarea asistenței 
medicale beneficiarilor 
Unității de îngrijire la 
domiciliu  în colaborare 
cu indicația medicului 
curant, respectiv 
medicului de familie 
 informare 
aparținători 

 - acordarea serviciilor de asistentă medicală  
conform unui plan de îngrijiri  stabilit în 
conformitate cu recomandările făcute de către 
medicul de familie . 
- completarea unui raport de vizită care conţine 
datele de identitate ale beneficiarului, tipul 
serviciilor de îngrijiri medicale acordate, data la 
care acestea au fost efectuate,  semnătura 
persoanei care a furnizat serviciul de îngrijire, 
precum şi evoluţia stării de sănătate. 
Beneficiarul sau reprezentantul legal al 
beneficiarului confirmă efectuarea acestor 
servicii prin semnarea  raportului de vizită. 

-Raport de vizită din data de 
06.10.2022 pentru 2 
beneficiari 

 

 Nu 

2 număr total 
ore lucrate pe 
A5.1, din care:  

2 ore lucrate pe 
A5.1 

2. A5.2 Furnizarea 
serviciilor sociale în 
cadrul Centrului de 
zi pentru persoane 
vârstnice 

 Asigurarea asistenței 
medicale beneficiarilor 
Centrului de zi, în 
colaborare cu indicația 
medicului, respectiv 
medicului de familie, 
informare aparținători. 

- participarea la întâlnirea de lucru cu managerul 
de proiect, șeful centrului și echipa 
multidisciplinară; 
- participare la instruire privind procedurile 
Centrului de zi 
- elaborarea fișei de evaluare sociomedicală 
- efectuarea de vizite la domiciliul beneficiarilor 
- elaborarea de programe de intervenție pentru 
supravegherea și menținerea sănătații 

- Proces verbal întâlnire de 
lucru din 25.10.2022 
 
 
 
 
 
 
- Rapoarte de vizită 
pentru 4 beneficiari  
 
- Revizuire Programe de 
intervenție specifice pentru 
supravegherea și 
menținerea sănătății pentru 
3 beneficiari 
- Programe de intervenție 
specifice pentru 
supravegherea și 
menținerea sănătății: 
pentru 2 beneficiari 

 

Da – Rusu 
Andreea, 
Stoescu 
Aurelia 
Mariana, 
Mihali Stela, 
Dobrai Cristina 
 
NU 
 
 
 
NU 
 
 
 

 
 
NU 
 

8 număr total 
ore lucrate pe 
A5.2, din care:  

8 ore lucrate pe 
A5.2 

 
 

 

2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute 

Subactivitatea A5.1 Furnizarea serviciilor sociale în cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 
În cadrul acestei activități am realizat următoarele : 



- La o beneficiară am monitorizat parametrii fiziologici, am avut o comunicare interactivă, s-a eliberat o rețetă cu medicamentele prescrise de medicul de 
familie DR. Burian Alexandru, totodată am discutat despre administrarea medicamentelor. 
- La o beneficiară am monitorizat parametrii fiziologici, am comunicat interactiv cu scopul de a mări confortul psihic al beneficiarei. 

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 cu managerul de proiect, șeful centrului și echipa multidisciplinară (Proces verbal întâlnire de lucru din 25.10.2022  
- Am realizat vizite la domiciliul beneficiarilor în vederea informării și consilierii privind menținerea unui stil de viață sănătos pentru 4 beneficiari 
- Am realizat revizuirii a Programelor de intervenție specifice pentru supravegherea și menținerea sănătății pentru 3 beneficiari 
- Am realizat programe de intervenție specifice pentru supravegherea și menținerea sănătății pentru 2beneficiari. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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 întâlnire de lucru 25.10.2022 
 Raport de vizită din data de 06.10.2022 pentru 2 beneficiari. 
 Rapoarte de vizită pentru beneficiarii pentru 4 beneficiari. 
 Revizuire Programe de intervenție specifice pentru supravegherea și menținerea sănătății: pentru 3 beneficiari. 
 Programe de intervenție specifice pentru supravegherea și menținerea sănătății: pentru 2 beneficiari. 

 

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: KISS EVELIN IVETT     

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. 


