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RAPORT DE MONITORIZARE 77 NEF 3371

1, Numlml ”port“ de mnnimn'ure: 28
1. Perioada de releului: 01111021 40.11.2021
:. Dale despre organizaţi: rulieilanli Unitatea Administmliv , Terimlială Judeţul Buzau,
a) Adresa: Uniţaţea Adminialraţiu , Teritorială Judeţul Buzau, municipiul Buzau. bd. NicolaeBălcescu. num, cod 120260
11) Contact: Pătrăţarlu Valerica, consilier Direcţia de Dezvollare Regională, 0238/712.656V

valerica,pa1ralanu©grna e m
o) Lider organizaţie: preşedinte 1>e1re, Emanoil Neagu
d) Manager proiect: Pau—aţanuValerica

44 Parteneri
5. Detalii despre proiect
a) Yrogrnnul de Gnu-ţarc: programul operaţional Regional 2014—2020. Axa priorirara & .

Dezvolţarra infraaţruoţurii aaniţare şi sociale. Priumalea de investiţii 8.1 . invesriţii in
infrastructur'lle sanilare şi sociale care oonlribule la dezvolţarea la nivel naţional, regional şi
local, Obieciivul Specific 8.2 . îmbuniuaţirea caliiaiii şi a eficienţei ingrijirii spilaliceşli de
urgenţă, Operaţiunea 13 . Urmaţi de pnmiri urgenţe

h) Titlul şi codul pmi tului: "Exiinderea si doiarea Uniraţii de primiri urgenţe a Spllalului
iudeţean de Urgenţa Buzău", proiecl iinanţaţ prin Programul Operaţional Regional 2014 _
2010, Cod SMIS 119581 contract de anunţare ur, 4553/1 1,0712019

c) Deaerierea generala a n ' tului (perioada de implementare, locaţie, vulgare,
principalele activităţi, grup ţinţa era):
. perioada de implemenrare: 01 „12.2015 , 31.10.2021;
. locaţie; Munic1piulBuzău.slrada Stadionului nr.7. judeţul Buzău:
. valuarea corala a pruieelului; 22.731365077 lei.
-prlncipalele in.-tiv aţ,

A 1 Pregătirea dosarului cererii de finanţare
a 2 Elaborarea Documenţaţiei Tehnico-Economiceer Proieeţ Telmic şi obţinerea
Aumn'zaţieide Construire
A3 Managementul praiecţului
AA Achizrţia serviciului de elaborare a ducumenţaţiei tehnico-economice faza , PT, achiziţia
lucrarilor şi execuţia lucrarilor
A.5 Acluzuie ai furnizare dulan
AVG Acluziţie si presare serv e asia—mia ţelmica
A.7 Achizitie si presiare servrcii de informare si publicilale
A3 informarea şi publiciţaţea in cadrul proieciului
Aj ACI-111111: 5! prealare sm'icil de audu financiar exiem
- grup ţintă:

. benelieiari direc
-Consiliul Judeţean Buzau, in caluaţe de soliciianţ şi beneficiar al asisienţei financiare,
automate a adminieuaţiei publice loealc care are rcsponsnbililatca de a asigura starea de
viabililate a iurrasţruciurii spiialioeşţi;
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Spitalul Judeţean de urgentă Buzău. în calitate de beneficiar utilizator al invesiiţiei realizate

prin proiect;
—2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competen… med ina de urgeula,
2 medici cu norma cu oo…peienla medicochlrulgicala. 2 medici rezidenti de post. 76
asistenti medicali, 24 iulimliere, 25 bancar—lied, 10 ingnjiloare, 6 regislmim-i medicali, l

administrator, l secretar. z asistenll sociali, ! analist-programator.
494 pac enn/zi

. henencia ndirec
Direcţia de Sănăiate Publică Buzău. care coordonează serviciile de asistenţă medicală din

teritoriu.
-Aparţinalorii pacieniilar prezenrali la UPU-SMURD Buzz
451069 locuilmi ai judeţului Buzau. potenţiali beneficiari ai smieiiler medicale fumizale
la UPU-SMURD Buzău:

atari/persoane aflare in tranzit iri judeţ cale apelează la serviciile medicale fumizate de
UPU-SMURD Buzău.

d) Sl-diu] proleeiului:

. in cursul lumi noiembrie au avul Inc intalniri si eumpundenie cu tepiezentamii
proiectantului si ai exeeuianrului in scopul lamuririi unor neconcordanţc dinms
. au fost realizate documentele aferente managementului praieeiuluu pisla audit,
wrespoudenia miei-na cu entităţile impliuaie). imalnirl de lucru cu membrii echipei de
pmieei, analize ale stadiului pmieclului
. s—a obtinut auiui-lzana de construire
. a fost emis ordinul dl: inlocmll'e a documenlauei tehnico—economice fazamamaie
. a fost depusa de catre pmieeinni doeumenlaiia tehnico-economice faza PTE+DDE
. documentatia lehnioueeanemiee faza PTE+DDE a fost inaintata pentru a & verificata
conform legii 10/1995
, s'a primii documentatia tehnico-emnnmicc faza PTE+DDE verificam

e) Raului: obtinute:

- 5-a semnat contactul de mfom-larc si publicitate:
- -a montat panoul temporar in euriea Spitalului de Urgenm Buzau
- x—a publicat comunicatul de piesa in cotidianul local Reporter Eumlan
, sea semnal eonuactul de midii financiar exiem
, 5,3 realizat raponul de audit nr, 1. aferent cererii de l'ambuxsarc n:. 1

- l pista de audit realizala si actualizata pnl-manent
- l mporl lunar de monitorizare al echipei de implementare/managemenl a pmlcctulul
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:) Yrobleme ldenllflule »; perioldu de implementare şi soluţu de rezolv-re .
acestwu/Mndiâcin' nie…mcmlui de g……-

3) Probleme identificate în perioada pun-implement… şi snluţii de nmlvare . Keaton: .

înmcmn, Aprnhnt,
Aslstent pe probleme de comunic-m Mlnlgct proiect,

Ene — Dinu RimnnaMarini“ Pitrăţanu Valerica

wwwmlovemo „) 1 lacehockxnm/mfnregmro


