
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                  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: MHALI Stela 
Poziția în cadrul proiectului: Instructor ergoterapie/ cheltuieli directe 
Nr. și tipul contractului2: 31/27.01.2022, 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 

 
 Colaborarea cu 
serviciile din cadrul 
Primăriei Zerind; 

 

 
 Colaborarea cu 
șeful centrului și cu 
ceilalți colegi de 
serviciu; 

     
- 18 rapoarte de vizită pentru  
- 3 fișe individuale de consiliere 
pentru 3 beneficiari 
- 25 fișe de activitate  

   
    - Da: Rusu Andreea; 
Nu; 
 
Nu; 

168 număr total 
ore lucrate, din 
care:  
168 ore lucrate. 

 
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.   



sociale în 
cadrul 
Centrului de zi 
pentru 
persoane 
vârstnice 
 
 

 

 Respectarea 
confidențialității privind  

 
activitatea centrului; 

 
 Colaborarea cu șeful 
de centru pentru 
atingerea obiectivelor 
propuse precum și în 
ceea ce privește 
stabilirea metodelor de 
intervenție; 

 
  Respectarea 
regulamentului de 
organizare și 
funcționare a centrului; 

 
  Respectarea 
normelor legale în 
vigoare privind 
protecția muncii și 
regulile de prevenire și 
stingere a incendiilor; 

 
 Comunicarea cu 
beneficiarul într-un 
climat de încredere și 
respect reciproc; 

 
  Organizarea și 
supravegherea 
desfășurării 
programului zilnic 
conform programului 
de activități; 

 
 Elaborarea 
recomandărilor menite 
să faciliteze progresul 

 
 Întâlniri și discuții  

 
cu șeful centrului de 
zi și cu managerul de 
proiect; 

 
-  Comunicare cu  
beneficiarii în 
concordanță cu 
starea lor, cu 
posibilităţile lor de 
înţelegere şi asociată 
cu elemente de 
sprijin pentru a 
influenţa pozitiv 
evoluţia stării 
acestoraș; 
 
-  Întocmit rapoarte 
de vizită pentru 13 
beneficiari; 
 
 Întocmire 
programe de 
intervenție specifice 
serviciilor de 
integrare/reintegrare 
socială pentru  9 
beneficiari; 

 
 Întocmire 
programe de 
intervenție specifice 
serviciilor de 
recuperare/reabilitar
e funcțională pentru 
9 beneficiari; 

 
 Întocmire 
programe de 

ergoterapeutică pentru 25 
beneficiari: 
- 12 programe de intervenție 
specifice serviciilor de 
integrare/reintegrare socială 
pentru 12 beneficiari: 
- 12 programe de intervenție 
specifice serviciilor de 
recuperare/reabilitare funcțională 
pentru 12 beneficiari                   
- 12 programe de intervenție 
specifice serviciilor de suport 
pentru 12 beneficiari 
- 9 fișe evaluare ergoterapeutică 
pentru 9 beneficiari 
-  9 fișe evaluare socio-medicală: 
pentru 9 beneficiari 
 
- Minuta întâlnirilor cu șeful 
centrului de zi din data de 
03.10.2022; 
 
- Notă telefonică cu managerul de 
proiect din data de 27.10.2022;                
            
- Proces-verbal din 25.10.2022 - 
întâlnire de lucru cu managerul de 
proiect, șeful centrului de zi și 
echipa. 
                                 
       

 
 
Nu; 
 
 
 
Nu; 
 
 
 
 Nu; 
 
 
Nu; 
 
Nu; 
 
 
Da: Rusu Andreea;      
    
 
 
Da: Stoescu Aurelia-Mariana; 
 
 
Da: Stoescu Aurelia-Mariana, 
Rusu Andreea, Kiss Evelin, 
Dobrai Cristina. 
 
 
 
 
 



beneficiarilor în toate 
ariile  de dezvoltare; 

 
 Ținută 
corespunzătoare față 
de colegi, beneficiari și 
vizitatori. 

intervenție specifice 
serviciilor de suport 
pentru 9 beneficiari. 

 
 

2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute                                                                                                         

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

- Am colaborat cu șeful centrului de zi și cu ceilalți colegi de serviciu: 
 Am colaborat cu șeful centrului de zi și ceilalți colegi și am discutat despre programul de lucru și desfășurarea activităților din cadrul Centrului de 

zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice Zerind; 
 Am avut discuții telefonice cu managerul de proiect;     
 Am avut întâlniri  cu șeful centrului de zi și am discutat despre modul de organizare a activităților educaționale de ergoterapie în cadrul 

Centrului de zi  și despre preluarea beneficiarilor noi în cursul lunii octombrie 2022; 
- Am întocmit 18 rapoarte de vizită și am înregistrat informările în Registrul de evidență pentru informarea beneficiarilor; 
- Am întocmit 3 fișe individuale de consiliere individuală;   
- Am întocmit 25 fișe de activitate ergoterapeutică;  
- Am întocmit 12 programe de intervenție specifice serviciilor de integrare/reintegrare socială;      
- Am întocmit 12 programe de intervenție specifice serviciilor de recuperare/reabilitare funcțională; 
- Am întocmit 12 programe de intervenție specifice serviciilor de suport;        
- Am întocmit 9 fișe de evaluare  ergoterapeutică; 
- Am întocmit 9 fișe de evaluare socio-medicală.                                            

                                                                                                                                                                                    
3. Întârzieri/probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice 

 Nu este cazul.               
4. Anexe                                                                                                                                                                                                                                  

Pe parcursul lunii octombrie 2022 următoarele livrabile au fost elaborate:    
- 18 rapoarte de vizită din care: 9 rapoarte de vizită cu privire la luarea în evidență beneficiarilor, 5 rapoarte de informare cu tematica privind 

identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență pentru beneficiari și 4 rapoarte de informare cu tematica privirind încetarea 
acordării serviciilor către beneficiari pentru 4 beneficiari. 

- 3 fișe individuale de consiliere cu tematica privind dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă și asertivă pentru următorii beneficiari; 
- 25 fișe de activitate  ergoterapeutică pentru 25 beneficiari; 
-     12 programe de intervenție specifice serviciilor de integrare/reintegrare socială pentru 12 beneficiari; 
-     12 programe de intervenție specifice serviciilor de recuperare/reabilitare funcțională pentru 12 beneficiari; 
-     12 programe de intervenție specifice serviciilor de suport pentru 12 beneficiari; 
-     9 fișe evaluare ergoterapeutică pentru 9 beneficiari; 



-     9 fișe evaluare socio-medicală pentru 9 beneficiari; 
- Minuta întâlnirilor cu șeful centrului de zi din data de 03.10.2022;   
- Notă  telefonică cu managerul de proiect din data de 27.10.2022.;         
- Proces-verbal din 25.10.2022 - întâlnire de lucru cu  managerul de proiect, șeful centrului de zi și echipa.                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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: Mihali Stela                                                                                                                                                                                       

 Semnătură:       

 Data: 31.10.2022                                                                                                              

           Avizat9, 

           Numele managerului de proiect: Stoescu Aurelia-Mariana 

           Semnătură: 

 

 

 

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


