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RAPORT DE MONITORIZARE

I. Numirul raportului de monitorizare:21
2. Perioada de referinld: l0.ll.2012 - 09.12.2012
3, Date despre organizafia solicitantd:

a) Adresa: Consitiul Jude{ean Buziu, municipiul Buziu, bd. Nicolae Bdlcescu,
nr.48, cod 120260, judelul Buzdu

b) Contact: Oprea Mirela, director executiv DJAPL, 0238/725.512'
mirindabz@gmail.com

c) Lider organiza{ie: Marian Cristinel Bigiu
d) Coordonator proiect: Mirela Oprea, director executiv DJAPL

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 -

Sociald Pogoanele, jude{ul Buzdu", cod SMIS 13310
c) Descrierea generalS a proiectului (perioada de implementare, localie'

valoare, principalele activitflti, grup {inti etc.):
- perioada de implementare: 10.03.201I - 09.02.2013;
- loca{ie: jude}ul Buziu, oragul Pogoanele, str. Unirii, nr. 76;
- valoarea totali a proiectului: 3.989.660,04 lei;
- principalele activiti{i:

A.1 Obfinerea documentaliei tehnico-economice (Expertizd TehnicS, Audit
Energetic, Documentalie de Avizare a Lucrdrilor de Interuenfie, Proiect Tehnic,
Detalii de Execufie, caiete de sarcini gi documente pentru eliberarea autorizaliei de
consrulre)
A.2 Obfinerea certificatului de urbanism pentru construire gi a avizelor 9i
acordurilor neces arc realizdrii investiliei 9i solicitarea Autorizaliei de Construire
A.3 Intrunirea echipei de implementare a proiectului
A.4 Act iv i tatea de management a proiecrului
A.5 Lansarea proiectului
4.6 Lucrlri de reabilitare, modernizare qi consolidare a Centrului de Asistenli
Medico-SocialS Pogoanele, jude,tul Buziu
A.7 . Echiparea spaliilor cu aparatura si utilajele necesare (utilaje/echipamente fEr[
monraJ.)
A.8. Dotarea Centrului de AsistentA Medico-Social6 Pogoanele
A.9. Dirigenlia de gantier
A. 10. Auditul extern
A. I 1 inchiderea proiectului
- grup finti;
o beneficiari direcfi: 62 persoane adulte cu afec{iuni cronice asistate; 6i persoane

angajate in cadrul Centrului de Asistenld Medico-Sociald Pogoanele; viitorii asistali
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ai Centrului de Asistenti Medico-social[ Pogoanele; Consiliul Judelean Buziu;

Centrul de Asisten!5 Medico-Sociald Pogoanele
o beneficiari indirec{i: familiile/reprezentanlii legali ai asista}ilor actuali qi viitori;

autoritAlile 9i instituliile publice judelene cu competenle 9i interese in sfera
protecfiei sociale; comunitatea localS

d) Stadiulproiectului:
- s-au finalizat lucrdrile conform graficului de execulie stabilit;
- s-au derulat procedurile de achizitie publica de dotari si utilaje fara montaj;
- au fost efectuate operaliunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurate contabilitatea distincte a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implemenHrii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- I raport de monitorizare realizat;
- I contract de lucriri finalizat;
- 1 contract de prestare servicii de dirigenlie de qantier fnalizat;
- 1 contract p-ntru achizitia publica de produse pentru echiparea spatiilor cu

aparatura si utilajele necesare in curs de executie:
- 1 contract pentru achizitia publica de produse pentru dotarea centrului in curs de

executie;
- I contract de prestare servicii de audit extern in curs de execulie.

f) Probleme identificate in perioada de implementare 5i solufii de rezolvare a

acestora/Modificiri ale contractului de grant: nu este cazul'
g) Probleme identificate in perioada post-implementare qi solufii de rezolvare a

acestora: nu este cazul.

Aprobat,
Manager de proiect,

Mirela Oprea
director
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intocmit,
Asistent manager,

Nicolad Piron
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