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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numdrul raportului de monitortzare= 7

2. Perioada de referinli: 08.05.2012 -07.06.2012

3. Date despre organizalia solicitantd:

a) Adresa: Consil iul Judelean Buzdu,municipiul Buzdu,bd. Nicolae Bdlcescu, nr.48, cod 120260,

judetul Buzdu

b) Contact: Nicolescu Flaminia, Direclia de Dezvoltare Regionald 0238 712656,

f laminian icolescu @yahoo.com

c) Lider organizatie:Ec. Victor Mocanu

d) Coordonator proiect: Nicolescu Flaminia

4. Parteneri: nu este cazul

5. Detalii despre proiect:

a) Programuf de finantare: Programul Operational Regional 2007- 2013

b) Titlul 9i codul proiectului: ,,Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului

Judelean de Urgenld Buzdu", judelul Buzdu, cod SMIS 13305.

c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele

activitdli, grup tintd etc.):
- perioada de implementare: 08.11 .201 1- 07.11.2012;

- locafie, judelul Buzdu, municipiul Buzdu, Str. Stadionului, nr. 7

- vafoarea totali a proiectului= 1.476.177 ,27 lei;

- principalele activitifi:

A.l Obtinerea documentatiei tehnico-economice (Expertizd TehnicS, Documentatie de Avizare a

Lucrdrilor de Interventie, Proiect Tehnic, Detalii de Execu!ie, caiete de sarcinid gi

documentalie pentru eliberare autorizatie de construire);

A .2 Oblinerea avizuluide la DSP Buzdu;

A.3 Oblinerea avizului Tehnico- Economic de la Comisia Tehnico - economicd a Ministerului

Sandtdl i i  Publice;

A.4 Oblinerea Certificatului de urbanism, a avizelor, a acordurilor necesare realizdrii investitiei;

A 5 Oblinerea ProiectuluiTehnic Ai Autorizatia de construire;

A. 6 Instruirea echipei de monitorizare a proiectului;

A.7. Activitatea de monitorizare a proiectului;

A.8 Lansareaproiectului;

A. 9. Activitatea de Management a proiectului;
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A.10 Lucrdri de construc!ii, interventii;

A.11. 1 Achizitionare/ montarea de produse (echipamente medicale pentru ambulatoriu gidotari);

A.11.2 Activitatea de livrare/montare gi instalare a echipamentelor medicale, lT gi sisteme

modulare pentru sdlile de agteptare;

A.12 Dirigentia de gantier;

A.13.  Audi tu lextern;

A.14 Informarea gi publicitatea proiectului;

A.15. inchiderea proiectului.

- Grup ! intd
Beneficiari direc!i;

Consil iul Judelean Buzdu,

SpitalulJudefean de Urgenfd Buziu giAmbulatoriul de special i tate integrat, conform Art. 2(1)

din Legea 39/2008 medicii incadrati in actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului

judelean de urgenld, in cabinetele de specialitate care au corespondent in secliile sau

compartimentele cu paturi, au fost prelualide cdtre spital;

Direcfia de Sdndtate Publicd Buzdu, responsabild cu asigurarea asistentei primare din mediul

urban gi rural,

40 medici specialigti 9i 13 asistente medicale (la nivelul Spitalului de urgenld Buzau se

inregistreaza un deficit de medici de 30%).

57.577 de pacienli beneficiari ai serviciilor ambulatoriului in anul 2008;

33.049 de pacienli beneficiari ai serviciilor ambulatoriului in semestru 1i2009.

Beneficiari indirecti;

496.214 locuitori ai judelului Buzdu, care beneficiazd de asistenld de specialitate in cadrul

ambulatoriului.

39.000 de persoane ce tranziteazd judelul gi sunt victimele unor accidente de circulalie, a altor

persoane ce igi petrec concediile in jude!, a copiilor gi adullilor, participanli la concursurile gi

taberele gcolare de pe raza judelului Buzdu.

d). Stadiul proiectului

- monitorizarea proiectului;

- reactualizarea documentaliei de atribuire pentru,,Lucrdri de executie" gi,,Dotdri, turnizare,

cumpdrare aferente proiectului" pentru postarea pe SEAP, conform avizuluifavorabil primit de

la Ol ADR SE, ca urmare a respectdrii prevederilor Instrucliunii 81 din 12.03.2012;
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- realizarca,,Raportului de progres ll" aferent trimestrului de implementare ll;

e). Rezultate obtinute:
- intrunirea echipei de monitorizare a proiectului;
- realizarea,, Rapoartelor de monito rizat e" ;
- realizarea,,Raportului de progres" pentru trim. I de implementare a proiectului;
- contract ?ncheiat pentru ,,Panourile de vizibilitate";
- contract incheiat pentru ,,Dirigenlie de gantier;
- contract incheiat pentru ,,Audit Extern";
- reluarea procedurii de achizitie publicd pentru ,,Managementul proiectului";
- obtinerea adreseide la Primdria municipiului Buzdu privind respectarea Instructuini i  91 din

12.03.2012, in vederea reludrii procedurii de achizilie publica,,Executie lucrdri";
- obtinerea avizuluifavorabil primit de la Ol ADR SE, ca urmare a respectdrii prevederilor

lnstrucl iuni i  81 din 12.03.2012;
- montarea ,,Panoului de vizibilitate temporar";
- reluarea procedurii de achizitie publicd pentru ,,Lucrdride execulie" gi,,Dotdri, turnizare,

cumpdrare aferente proiectului" pentru postarea pe SEAP;
- realizarea,,Raportului de progres" pentru trim. ll de implementare a proiectului;

f). Probleme identificate in perioada de implementare 9i solutii de rezolvare a acestora /

modificiri ale Contractului de Grant:
- nu este cazul

g). Probleme identificate in perioada post-implementare 9i solutii de rezolvare a acestora:
'nu este cazul.

Intocmit, Aprobat,

Asistent Manager Cooydgnator proiect,
f 1 / 1  I  -

V/"{'- |'Lt 0{:1-<-.tn
Valerica Pdtrdtanu Flaminia Nicolescu
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