
RAPORT DE MONITORIZARE

1. NumArul raportului de monitorizare: 2

2. Perioada de referintd: 08.11.2011 - 07.12.2012

3. Date despre organizalia solicitante:

a) Adresa: Consiliul Judetean Buzeu, municipiul Buzdu,bd.Nicolae Bdlcescu,  nr .48,  cod 120260,

jude!ul  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) Programul de finanlare: Programul Operalional Regional 2007 - 2013

b) Titlul gi codul proiectului: ,,Modernizarea Ambulatoriuluj de Specialitate Integrat Spitalului

Judelean de Urgenle Buzdu", jude!ul Buzdu, cod SMIS 13305.

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

activiteli, grup tintd etc.):
-  per ioada de implementare: 08.11.2011- 07.11.2012i

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

- vaf oarea totale a proiectuluii 1.476.177 ,27 lei;

- principalele activitati:

A.l Oblinerea documentatiei tehnico-economice (Expertizd Tehnica, Documenlatie de Avizare a

Lucrerilor de Interventie, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, caiete de sarcinie gi

documentatie pentru eliberare autorizalie de construire);

A .2 Oblinerea avizului de la DSP Buzdu;

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

SAndtalii Publice;

A.4 Obtinerea Certilicatului de urbanism, a avizelor, a acordurilor necesare realizarii investitiei;

A 5 Oblinerea Proiectului Tehnic Ai Autoriza'lia de construire;

A. 6 lnstrulrea echipei de monitorizare a proiectului;

4.7. Activitatea de monitorizare a oroiectului:

A,8 Lansareaproiectului ;

A. 9. Activitatea de Management a proiectului;
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A.10 Lucrari de construclii, interventii;

A.11. 1 Achizilionare/ monlarea de produse (echipamente medicale pentru ambulatoriu gi dotiri);

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

modulare pentru selile de agteptare.

4.12 Dir igenl ia de gant ier .

A.13. Auditul  extern

4.14 Informarea gi publicitatea proiectului.

A.15. inchiderea oroiectului
- Grup linta

Beneficiari direc!i;

Consiliul Judelean Buzeu,

Spitalul Judetean de Urgente Buzdu gi Ambulatoriul de specialitate integrat, conform Art.2(1)

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

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

compartimentele cu paturi, au fost preluali de cetre spital;

Direclia de Senetate Publici Buziu, responsabild cu asigurarea asistenlei primare din mediul

urban gi rural,

40 medici specialigti gi 13 asistente medicale (la nivelul Spitalului de urgenle Buzau se

inregistreaza un deficit de medici de 30%).

57.577 de pacienli beneficiari ai serviciilor ambulatoriului in anul 2008;

33,049 de pacien!i benef iciari ai serviciilor ambulatoriului in semestru l/2009.

Beneficiari indirecli;

496.214 locuilori ai iudelului Buziu, care beneficiazd de asistenle de specialitale in cadrul

ambulatoriului.

39.000 de persoane ce tranziteaza judelul gi sunt victimele unor accidente de circulatie, a altor

persoane ce igi petrec concediile in judel, a copiilor gi adultilor, participanti la concursurile gi

taberele gcolare de pe raza judetului Buzeu.

d). Stadiul proiectului

- l\4onitorizarea proiectului

- Lansarea proiectui

- Pregatirea licitaliei. pentru achizilia serviciilor de managementul proieclului, informare gi

publicitate, audit extern gi dirigenlie de Santier;
- Pregetirea licitaliei. pentru achizilia publice de lucrari de construclii .
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e). Rezultate oblinute:

- Intrunirea echipei de monitorizare a proiectului;

- A fost asigurate implementarea proiectului con{orm planului de activiteti;

- Seminar de lansare,20 invitalii transmise,20 mape prezentare, 1 comunicat prese aprobat de

ADR SE Si publicat in presa locald, 1 anuni de promovare a proiectului publica't pe SITE Consiliului

Judelean Buzau,l tabel de participare la seminar;
- Dosar Publicarea pe SEAP a anunturilor pentru management gi lucreri
- Contract pentru serviciul de,,Audit Extern".
- Contract ,,lnformare gi publicitate".

- Realizarea documentajiei pentru achizilia serviciului de dirigentie de gantier;

- f). Probleme identificate in perioada de implementare gi solulii de rezolvare a acestora /

modificdri ale Contractului de Grant:

- Avand in vedere data transmiterii Contractului de finanlare nr. 2505 / 7.11.2011 inregistrat la

Consiliul Judelean Buzeu in data de 8.12.2011, a fost necesard reactualizarea punctelor

2.3.5 ,,Activitetile proiectulu", 2.3.6,, Calendarul activitdtilo/' qi 3.4,,Achizilii publice" din anexa

lV, doar din punct de vedere al planilicdrii in timp al acestora.

Menlionam cd in urma noiificerii nr. 13 346/16.12-2011, au remas neschimbate atat perioada

de implementare cat gi bugetul proiectui.

g). Probleme identificate in perioada post-implementare gi solulii de rezolvare a acestora
- nu este cazul.

Intocmit, Aprobat,

Asistent Man-ager

u%k
Coordonator proiect,

7/^'b-t-"^-
Valerica Petratanu Flaminia Nicolescu
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