
 

 

 

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:  RUSU Andreea 
Poziția în cadrul proiectului: Șef centru de zi/ cheltuieli directe 
Nr. și tipul contractului2: 30/27.01.2022, 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 pentru persoane 
vârstnice 

Asigură coordonarea, 
îndrumarea și controlul 
serciului social Centrul de zi 
pentru persoane vârstnice 
Zerind 
Oferă servicii de asistență 
socială, respectând valorile și 
principiile impuse de codul 
deontologic persoanelor care 

Asigură coordonarea, îndrumarea 
și controlul serciului social Centrul 
de zi pentru persoane vârstnice 
Zerind 
Organizarea activității 
personalului și asigurarea 
respectării timpului de lucru; 
Instruirea personalului centrului; 
Asigurarea comunicării și 

-Program/grafic de 
igienizare  

- Fișe de reevaluare a 
situației beneficiarilor: 
pentru 3 beneficiari  

- Revizuiri Planuri 
individualizate de 
intervenție: pentru 3 

NU 
 
 
NU 
 
 
NU 
 
 

168 
număr 
total ore 
lucrate, 
din care: 
144 ore 
lucrate și 
24 ore 
concediu 

 
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.   



nu își pot asigura în mod 
independent resursele 
necesare pentru atingerea 
unui nivel de viață decent 
acceptat la nivelul 
comunității 

colaborării permanente cu 
serviciul public de asistență 
socială, cu alte instituții publice; 
Întocmirea lunară a foilor de 
pontaj 
Asigurarea îndeplinirii 
procedurilor proprii de lucru al 
serviciului social; 
Acordarea de servicii de asistență 
socială; 
Identificarea și atragerea de 
beneficiari pentru serviciile sociale 
care se vor asigura de către 
Centrul de zi pentru persoane 
vârstnice Zerind 
Deplasare la domiciliile 
potențialilor beneficiari și prin 
informare, se identifica nevoile 
concrete ale potențialilor 
beneficiari cu scopul adaptării 
serviciilor oferite. 
Respecta confidențialitatea 
privind activitatea și beneficiarii. 
Întocmește evaluare inițială, 
anchetă socială, evaluarea socio-
medicală, rapoarte de vizita, fișa 
de consiliere. 
Consilierea și informarea 
persoanelor vârstnice și în 
prezenta  membrilor de familie cu 
scopul adaptării serviciilor oferite 
la nevoile concrete ale 
persoanelor vârstnice din 
localitate; 
Întocmire Plan individualizat de 
intervenție, Dispoziția privind 
acordarea serviciilor, contract 
pentru acordarea serviciilor 
sociale, declarație acord 
beneficiar, declarația prelucrare 
date personale; 
Monitorizarea evoluției situației 

beneficiari 

- Revizuiri Programe de 
intervenție specifice 
pentru supravegherea și 
menținerea sănătății: 1 
beneficiar 

- Cereri de acordare a 
serviciilor sociale: pentru 
10 beneficiari 

- Evaluări inițiale a 
beneficiarului: pentru 10 
beneficiari 

- Anchete sociale: pentru 
10 beneficiari 

 - Declarații/Acord 
beneficiar: pentru 10 
beneficiari 

- Declarații privind 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal: pentru 
10 beneficiari 

 - Dispoziții privind 
acordarea serviciilor 
sociale: pentru 10 
beneficiari 

- Contracte pentru 
acordarea de servicii 
sociale: pentru 10 
beneficiari 

-Planuri individualizate de 
intervenție: pentru 10 
beneficiari 

-Programe de intervenție 
specifică pentru 
supravegherea și 
menținerea sănătății: 
pentru 7 beneficiari 

 
 
NU 
 

 
 
 
 
NU 
 
 
NU 
 
 
NU 
 
 
NU 
 

 
NU 
 
 
 
NU 
 
 
 
NU 
 
 
 
 
NU 
 
 
 
NU 
 
 
 
 

de odihnă 
 
 



beneficiarilor; - Rapoarte de vizite: 
pentru 12 beneficiari 

- Fișe monitorizare: pentru 
6 beneficiari 

- Proces verbal – întâlnire 
de lucru din 25.10.2022 

 

 
 
 
 
 
 

-Minută întâlnire din 
03.10.2022 
- Notă telefonică din 
25.10.2022 
- Fișe de pontaj octombrie 
2022 
- Formulare PocuForm 

DA- Mihali Stela 
 

NU 
 
 
 

DA-  
Stoescu Aurelia-
Mariana 
Mihali Stela 
Kiss Evelin Ivett 
Dobrai Cristina 
 

DA- Mihali Stela 
 

 
NU 
 

 
NU 
 
 

NU 

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 asigurat coordonarea, îndrumarea și controlul serciului social Centrul de zi pentru persoane vârstnice Zerind; 
 Am realizat instruirea internă a personalului Centrului de zi pentru persoane vârstnice Zerind; 
 Am respectat confidențialitatea privind activitatea și beneficiarii; 
 Am primit și înregistrat cererile prin care se solicită acordarea de servicii sociale, am întocmit fișa de evaluare inițială, am efectuat ancheta socială 

la domiciliul persoanelor beneficiare, am întocmit contractul de acordare, precum și dispoziția de acordare de servicii, am întocmit planul 
individualizat de intervenție, precum și programele specifice de intervenție pentru supravegherea și menținerea sănătății pentru 9 beneficiari; 

 Am întocmit Fișe de reevaluare a situației beneficiarilor pentru 3 beneficiari; 
 Am revizuit Planul individualizat de intervenție pentru 3 beneficiari; 
 Am revizuit Programele de intervenție specifice pentru supravegherea și menținerea sănătății pentru 1 beneficiar; 
 Am întocmit Fișe de monitorizare pentru 6 beneficiari; 
 Întocmirea lunară a foilor de pontaj; 
 Am completat Formular Pocu Form pentru fiecare beneficiar în parte; 
 Mi-am însușit legislația în vigoare privind protecția socială a persoanelor vârstnice prin studiu individual; 
 M-am deplasat la domiciliul beneficiarilor în vederea informării și consilierii acestora;  
 Am întocmit programul și verificat curățenia în Centru conform programului/graficului de igienizare luna Octombrie 2022; 
 Am comunicat telefonic cu managerul de proiect în data de 25.10.2022 ; 
 M-am întâlnit cu instructorul ergoterapie în data de 03.10.2022; 
 M-am întâlnit cu managerul de proiect și cu colegii în 25.10.2022 - Proces verbal – întâlnire de lucru nr. 699/25.10.2022. 



Activitate realizată parțial în procent de 30% (33 beneficiari în total, din 110), la termenul stabilit. 

 

3. Întârzieri/probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice 
Nu este cazul. 

 

4. Anexe 
   Pe parcursul lunii octombrie 2022 următoarele livrabile au fost elaborate: 

 Program/grafic de igienizare  
 Fișe de reevaluare a situației beneficiarilor: pentru 3 beneficiari  
 Revizuiri Planuri individualizate de intervenție: pentru 3 beneficiari 
 Revizuiri Programe de intervenție specifice pentru supravegherea și menținerea sănătății: 1 beneficiar 
 Cereri de acordare a serviciilor sociale: pentru 10 beneficiari 
 Evaluări inițiale a beneficiarului: pentru 10 beneficiari 
 Anchete sociale: pentru 10 beneficiari 
 Declarații/Acord beneficiar: pentru 10 beneficiari 
 Declarații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: pentru 10 beneficiari 
 Dispoziții privind acordarea serviciilor sociale: pentru 10 beneficiari 
 Contracte pentru acordarea de servicii sociale: pentru 10 beneficiari 
 Planuri individualizate de intervenție: pentru 10 beneficiari 
 Programe de intervenție specifică pentru supravegherea și menținerea sănătății: pentru 7 beneficiari 
 Rapoarte de vizite: pentru 12 beneficiari 
 Fișe monitorizare: pentru 6 beneficiari 
 Proces verbal – întâlnire de lucru din 25.10.2022 
 Minută întâlnire din 03.10.2022 
 Notă telefonică din 25.10.2022 
 Fișe de pontaj octombrie 2022 
 Formulare PocuForm 
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: Rusu Andreea     

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. 


