
P.olect finantat din pOR

Cod SM|S i 3310

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: I
2.  Per ioada de refer inf5:  10.03.2011 -09.04.201 I
3. Date despre organiza{ia Solicitanti:

a) Adresa: Consiliul Judelean Buzdu, municipiul Buzdu, bd. Nicolae Bilcescu,
nr.48, cod 120260, judelul Buzdu

b) Contact: Oprea Mirela, director executiv Direclia Juridicd 9i Administralie
Publicd Locald, 0238 /7 25.5 12, mirindabz@gmail.com

c) Lider organiza(ie: ec. Victor Mocanu
d) Coordonator proiect: dir. ex. Mirela Oprea

4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finanlare: Programul Operalional Regional 2007 - 2013
b) Titlul qi codul proiectului: ,,Reabilitarea Centrului de Asistenld Medico -

Sociali Pogoanele, judetul Buzdu", cod SMIS 13310
c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, loca{ie,

valoare, principalele activit5{i, grup finti etc.):
-  per ioada de implementare: 10.03.201I -  09.08.2012;
- locafie: judelul Buzdu, oraqul Pogoanele, str. Unirii, nr. 76;
- valoarea totali a proiectului: 3.989.129,50 lei;
- principalele activiti!i:

A. I Oblinerea documentaliei tehnico-economice (Expertizl Tehnicd, Audit
Energetic, Documentalie de Avizare a Lucrlrilor de Intervenfie, Proiect Tehnic,
Detalii de Execulie, caiete de sarcini qi documente pentru eliberarea autorizaliei de
construire)
A.2 Oblinerea certificatului de urbanism pentru construire gi a avizelor pi
acordurilor necesare realizdrii investiliei gi solicitarea Autorizatiei de Construire
A.3 Intrunirea echipei de implementare a proiectului
A.4 Activitatea de management a proiectului
A.5 Lansarea proiectului
.4.6 Lucrlri de reabilitare, modernizare gi consolidare a Centrului de Asisten!5
Medico-Sociali Pogoanele, jude{ul Buziu
A.7. Echiparea spaliilor cu aparatura si utilajele necesare (utilaje/echipamente fErd
montaj)
A.8. Dotarea Centrului de Asisten!6 Medico-Sociald Pogoanele
A.9. Dirigenlia de fantier
A.10. Auditul extern
A.l I inchiderea proiectului
- grup finti:
o beneficiari direc(i: 62 persoane adulte cu afecliuni cronice asistate; 6l persoane
angajate in cadrul Centrului de Asisten!6 Medico-SocialI Pogoanele; viitorii asistafi
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ai Centrului de Asistenld Medico-Sociali Pogoanele; Consiliul Judelean Buzdu;
Centrul de Asistenld Medico-Sociald Pogoanele
o beneficiari indirecfi: familiile/reprezentanlii legali ai asistalilor actuali 9i viitori;
autoritafile 9i instituliile publice judetene cu competenle 9i interese in sfera
protecliei sociale; comunitatea locale

d) Stadiul proiectului:
- s-a pregStit documentalia pentru publicarea comunicatului de presd gi documentalia
pentru achizi{ia panoului de vizibilitate;
- s-a pregetit documentalia necesard deruldrii achizi!iei publice de lucriri 9i servicii de
dirigentie de $antier $i audit extern;
- a demarat activitatea de pregetire a materialelor de informare 9i publicitate necesare
pentru lansarea proiectului;
e) Rezultate obtinute:
- documentaliile pentru publicarea

nanoului de vizibilitate:
comunicatului de presi gi pentru achizilia

- documentaliile de atribuire pentru achizilia de lucrdri fi pentru serviciile de
dirigenlie de gantier. respectiv audit extern;

- drafturile materialelor de informare gi publicitate necesare pentru lansarea
proiectului.

f) Probleme identificate in perioada de implementare Ei solu{ii de rezolvare a
acestora/Modificlri ale contractului de grant: -

g) Probleme identificate in perioada post-implementare qi solufii de rezolvare a
acestora; -

ager,
Aprobat,

Manager de proiect,
dir.ex. Mirela Oprea
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