
RAPOBT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: I

2. Perioada de referinle: 08.06.2012 - 07.07.2012

3. Date despre organiza!ia solicitante:

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

.iudelul Buzau

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

f laminian icolescu @yahoo.com

c) Lider organizalie: Ec. Bigiu Marian Cristinel

d) Coordonator proiect: Nicolescu Flaminia

4. Parteneti: nu este cazul

5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finanlare: Programul Operalional Regional 2007 - 2013

b) Titlut gi codul proiectului: ,,Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului

Judetean de Urgenle Buzdu", judelul Buzdu, cod SMIS 13305.

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

activiteli, grup linte etc.):

- perioada de implementare: 08.1 1 .201 1- 07.11 . 2012:'

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

- vaf oarea totaf e a proiectuluii 1.476.177 ,27 leii

- principalele activiteli:

A.l Oblinerea documentaliei tehnico-economice (Expertize Tehnicd, Documenlalie de Avizare a

Lucrdrilor de Intervenlie, Proiect Tehnic, Detalii de Execu!ie, caiete de sarcinia 9i

documentatie pentru eliberare autorizalie de construire);

A .2 Oblinerea avizului de la DSP Buzdu;

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

Sanatd!ii Publice;

A.4 Oblinerea Certiticatului de urbanism, a avizelor, a acordurilor necesare realizdrii investiliei;

A 5 Oblinerea Proiectului Tehnic Ai Autorizalia 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 Lucrari de construclii, interven'lii;

A.11.1 Achizilionare/ montarea de produse (echipamente medicale pentru ambulatoriu Si dotdri);

A.11 .2 Activitatea de livrare/montare gi instalare a echipamentelor medicale, lT gi sisteme

modulare pentru selile de a$teptare;

4.12 Dirigenlia de gantier;

A.13. Auditul  extern;

A.14 Informarea gi publicitatea proiectului;

A.15. inchiderea proiectului ;

- Grup linte

Beneficiari direcli;

Consiliul Judelean Buzau,

Spitalul Judetean de Urgenld Buziu gi Ambulatoriul de specialitate integrat, conform An. 2(1)

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

iudelean de urgen!4, in cabinetele de specialitate care au corespondent in sectiile sau

compartimenlele cu paturi, au fosl preluali de catre spital;

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

urban gi rural,

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

inregistreaza un def icit de medici de 30%).

57.577 de pacien!i beneficiari ai serviciilor ambulatoriului in anul 2008;

33,049 de pacienli benef iciari ai serviciilor ambulatoriului in semestru l/2009.

Beneticiari indirecli;

496.214 locuitori ai iudelului Buziu, care beneficiazd de asistenld de specialitate in cadrul

ambulatoriulu i.

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

persoane ce igi petrec concediile in jude!, a copiilor gi adultilor, panicipanli la concursurile gi

taberele gcolare de pe raza judelului Buzdu.

d). Stadiul proiectului

- monitorizarea oroiectului:
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- atribuirea contractelor pentru,,Lucreri de execulie" gi ,,Doteri, furnizare, cumpdrare aferente

proiectului" postate pe SEAP, conform avizului favorabil primit de la Ol ADR SE, ca urmare a

respectdrii prevede rilor Instrucliunii 81 din 12.03.2012;

- realizarea ,,Addendumului de prelungire a perioadei de implementare a proiectului ", "de la 12
luni  la 16 luni  de implementare;

- La addendumul vor fi anexate urmatoarele notificdri: 2.3.5,,Activitdlile proiectului, 2.3.6

Calendarul activiteflor proiectului, 2.3.8 Rezultate anticipate, 2.5 Durata proiectului, 2.6

lndicatoi,, 2.13 lnformare gi publicitate, 3.4 Achizilii publice,

- Anexa f lla - Graficul de depunere a cererilor de rambursare.

e). Rezultate oblinute:

- intrunirea echipei de monitorizare a proiectuluii

- realizarea ,, Rapoartelor de monitorizare";
- realizarea ,, Raportului de progres" pentru trim. I de implementare a proiectului:

- contract incheiat pentru ,,Panourile de vizibilitate";
- contract incheiat pentru ,,Dirigenlie de gantier;

- contract incheiat pentru ,,Audit Extern";

- reluarea procedurii de achizilie publice pentru ,,Managementui proiectului";

- oblinerea adresei de la Primdria municipiului Buzau privind respectarea Instrucluinii 8l din

12.03.2012, in vederea reluerii procedurii de achizi!ie publica ,,Executie lucrdri";
- oblinerea avizului favorabil primit de la Ol ADR SE, ca urmare a respecterii prevederilor

lnstrucl iuni i  81 din 12.03.2012 .
- montarea ,,Panoului de vizibilitate temporar";
- reluarea procedurii de achizilie publica pentru ,,Lucrdri de execulie" 9i ,,Dot5ri, furnizare,

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

- incheierea contractului pentru ,,Execu!ie lucrdri"-

- incheierea contractului pentru ,,Achizilie echipamente medicale gi doteri;"
- addemdum pentru prelungirea ,,Contractului de finanlare" de la 12 luni la 16 luni de implementare.
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f). Probleme identificate in perioada de implementare 9i solulii de rezolvare a acestora /

modificdri ale Contractului de Grant:

- Prelungirea perioadei de iomplemetare a Contractului de finanlare de la 12 luni ia 16 luni este

necesare ca urmare a intdrzierilor procedurilor de achizi!ii publice la ,,Execulie lucrdri" 9i

,,Achizilionare echipamente medicale gi doteri" prin anularea sau respingerea pe SEAP sau

UCVAP, a documentaliei de atribuire;

g), Probleme identificate in perioada post-implementare Si solulii de rezolvare a acestora:
- nu esre cazut.

Intocmit,

Asistent Manager
/ )  t '

WJ.-
Valerica PitrStanu

Aprobat,

Coordonator proiect,

L t/.n'--
Flaminia Nicolescu
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