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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numlrul raportului de monitorizare: 23
2. Perioada de referin{i: 10.01.2013 - 09.02.2013
3. Date despre organiza(ia solicitanti:

a) Adresa: Consiliul Judelean BuzIu, municipiul Buz5u, bd. Nicolae Bilcescu,
nr.48, cod 120260, judelul Buzdu

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

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

4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finan{are: Programul Operalional Regional 2007 - 2013
b) Titlul 9i codul proiectului: ,,Reabilitarea Centrului de AsistenJi Medico -

SocialS Pogoanele, judelul Buzdu", cod SMIS 133 l0
c) Descrierea generalh a proiectului (perioada de implementare, loca{ie,

valoare, principalele actiyititi, grup tinti etc.):
- perioada de implementarez 10.03.2011 - 09.02.2013;
- loca(ie: judelul Buzdu, oragul Pogoanele, str. Unirii, nr. 76;
- valoarea totalil a proiectului: 3.989.660,04 lei;
- principalele activitifi:

A.1 Oblinerea documentaliei tehnico-economice (Expertizd Tehnicd, Audit
Energetic, Documentatie de Avizare a Lucrdrilor de Intervenlie, Proiect Tehnic,
Detalii de Executie, caiete de sarcini gi documente pentru eliberarea autorizajiei de
construire)
A.2 Oblinerea certificatului de urbanism pentru construire qi a avizelor gi
acordurifor necesare realizdrii investiliei qi solicitarea Autoriza{iei de Construire
A.3 Intrunirea echipei de implementare a proiectului
A.4 Activitatea de management a proiectului
A.5 Lansarea proiectului
4.6 Lucrdri de reabilitare, modernizare 9i consolidare a Centrului de Asistenld
Medico-Sociali Pogoanele, judelul Buziu
A.7. Echiparea spaliilor cu aparatura si utilajele necesare (utilaje/ech ipamente ldrd
montaj)
A.8. Dotarea Centrului de Asistenti Medico-Sociald Posoanele
A.9. Dirigenlia de qantier
A. 10. Auditul extem
A.l I inchiderea proiectului
- grup {int5:
o beneficiari direc(i: 62 persoane adulte cu afecliuni cronice asistate; 6l persoane
angajate in cadrul Centrului de Asistenld Medico-Sociald Pogoanele; viitorii asistali
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ai Centrului de Asistenti Medico-Sociald Pogoanele; Consiliul Judetean Buz5u;
Centrul de Asistenli Medico-Sociald Pogoanele
o beneficiari indirec{i: familiile/reprezentantii legali ai asistalilor actuali gi viitori;
autoritdlile gi institufiile publice judetene cu competenle $i interese in sfera
protecliei sociale; comunitatea locald

d) Stadiulproiectului:
- s-au finalizat lucririle conform graficului de execulie stabilit;
- s-a {rnalizat activitatea de furnizare dotdri 9i utilaje fir[ montaj;
- au fost efectuate operaliunile financiare aferente proiectului;
- a fost asiguratd contabilitatea distincti aaroiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- s-a desfigurat activitatea de inchidere oficiald a proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementdrii proiectului.

e) Rezultate obtinute:
- 1 raport de monitorizare rcalizat;
- I contract de lucrdri finalizat;
- I contract de prestare servicii de dirigenlie de qantier finalizat;
- I contract pentru achizitia publicA de produse pentru echiparea spatiilor cu

aparatura gi utilajele necesare finalizat;
- I contract pentru achizilia publici de produse pentru dotarea centrului finalizat;
- I contract de prestare servicii de audit extern finalizat.
f) Probleme identificate in perioada de implementare 9i solufii de rezolvare a

acestora/Modificiri ale contractului de grant: nu este cazul.
g) Probleme identilicate in perioada. post-implementare qi solu{ii de rezolvare a

acestora: nu este cazul.

Aprobat,
Manager de proiect,

Mirela Oprea
director executiv DJAPL
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