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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: 2
2. Per ioada de refer in( i :  10.04.2011 -  09.05.2011
3. Date despre organizafia solicitantl:

a) Adresa: Consiliul Jude{ean Buzdu, municipiul Buzdu, bd. Nicolae Bdlcescu,
nr.48, cod 120260, judelul Buz[u

b) Contact: Oprea Mirela, director executiv Direclia Juridicd 9i Administralie
Publicd Locald, 0238 17 25.512, mirindabz@gmail.com

c) Lider organiza,tie'. ec. Victor Mocanu
d) Coordonator proiect: dir. ex. Mirela Oprea

4, Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finanlare: Programul Opera{ional Regional 2007 -2013

b) Titlul qi codul proiectului: ,,Reabilitarea Centrului de Asistenld Medico -

Sociali Pogoanele, judelul Buzdu", cod SMIS 133 I 0
c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, loca{ie'

valoare, principalele activitl!i, grup tintd etc'):
- perioada de implementare: 10.03.2011 - 09.08.2012;
- loca{ie: judelul Buziu, oraqul Pogoanele, str. Unirii, nr. 76;
- valoarea totali a proiectului: 3.989.129,50 lei;
- principalele activitili:

A.1 Obtinerea documentatiei tehnico-economice (Expertiz[ Tehnicd, Audit
Energetic, Documentalie de Avizare a Lucrdrilor de Intervenfie, Proiect Tehnic,
Detalii de Execulie, caiete de sarcini gi documente pentru eliberarea autorizaliei de
construire)
A.2 Oblinerea ceftificatului de urbanism pentru construire qi a avizelor gi

acordurilor neces are realizdrii investiliei gi solicitarea Autorizaliei de Construire
A.3 Intrunirea echipei de implementare a proiectului
A.4 Activitatea de management a proiectului
A.5 Lansarea proiectului
.4.6 Lucriri de reabilitare, modernizare qi consolidare a Centrului de Asistenld
Medico-Sociali Pogoanele, judelul Buz[u
A.7. Echiparea spafiilor cu aparatura si utilajele necesare (utilaje/echipamente fhrd
monrajJ
A.8. Dotarea Centrului de Asistenti Medico-SocialS Pogoanele
A.9. Dirigenlia de qantier
A.10. Auditul extern
A.1 1 inchidereaproiectului
- grup finti:
o beneficiari direc{i: 62 persoane adulte cu afecliuni cronice asistate; 61 persoane

angajate in cadrul Centrului de Asistenld Medico-Sociald Pogoanele; viitorii asistali
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ai Centrului de Asistenld Medico-Socialb Pogoanele; Consiliul Judelean Buz[u;
Centrul de Asistenld Medico-Sociali Pogoanele
o beneficiari indirecli: familiileireprezentanlii legali ai asistalilor actuali 9i viitori;
autoritdlile 9i instituliile publice judelene cu competente 9i interese in sfera
protecliei sociale; comunitatea locale

d) Stadiulproiectului:
- a avut loc intrunirea echipei de implementare a proiectului qi instruirea oficiali a
acesteia;
- au fost realizate materialele de informare 9i publicitate necesare pentru lansarea
oficial5 a proiectului qi avizate de citre ADR SE;
- s-a realizat documentalia pentru achizilia panoului de vizibilitate;
- a fost publicat comunicatul de presd de lansare oficiald a proiectului;
- s-a desftqurat evenimentul de lansare oficial6 a proiectului;
- a fost notificati gi depusd la ADR SE cererea de prefinanlare tranga 1;
- a fost notificat la ADR SE graficul de depunere a cererilor de rambursare;
- s-a pregdtit documentalia necesard deruldrii achiziliei publice de lucrlri qi servicii de
dirigenlie de gantier gi audit extern;
- a fost mediatizat stadiul implementdrii proiectului.
e) Rezultate obtinute:
- comunicat de presi publicat; panou de vizibilitate

oficiald a proiectului desfhgurat;
- cererea de prefinanlare tran$a 1 inaintatd;
- documentaliile de atribuire pentru achizilia de

dirigen{ie de gantier, respectiv audit extern.
f) Probleme identificate in perioada de implementare qi solu{ii de rezolvare a

acestora/Modificlri ale contractului de grant: -

g) Probleme identificate in perioada post-implementare 9i solu{ii de rezolvare a
acestora: -

Aprobat'
Manager de proiect,
dir.ex. Mirela Oprea

realizat; eveniment de lansare

lucrdri gi pentru serviciile de
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