
RAPORT DE MONITORIZARE

l. Numirul raportului de monitorizare: 2l
2. Perioada de referinfi: 15.06.2012 - 13.07.2012
3. Date despre organizafia solicitanti:

a) Adresa: Consiliul Judelean Buziu, municipiul Buzdu, bd. Nicolae Bilcescu,
nr.48, cod 120260, judetul Buzdu
Contact: director executiv Oprea Mirela, 02381725.512, mirindabz@gmail.com
Lider organiza{ie: ec. Victor Mocanu
Coordonator proiect: director executiv Mirela Oprea

4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operafional Regional 2007 -2013
b) Titlul 9i codul proiectului: ,,Extindere clddire cu dotdrile corespunzitoare qi

modemizare utilitdli la Centrul $colar de Educalie Incluzivd Buzdu", cod SMIS
10965. nr. 838/14. 10.2010

c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locafie,
valoare, principalele activitifi, grup (inti etc.):

- perioada de implementare: 15.10.2010 - 14.09.2012;
- loca(ie: municipiul Buzdu, str. Horticolei nr. 56;
- valoarea totalS a proiectului: 3.041.069,32 lei;
- principalele activitifi:

A.l Obf inerea Avizului Ministerului Educaliei, Cercetdrii gi Inovirii pentru
realizarea proiectului
A.2 Oblinerea Studiului de Fezabilitate si a Expertizei Tehnice
A.3 Oblinerea certificatului de urbanism qi a avizelor gi acordurilor necesare
realizdrii investi{iei
A.4 Oblinerea Proiectului Tehnic
A.5 intrunirea echipei de monitorizare a proiectului
A.6 Activitatea de implementare/management al proiectulur
A.7 Lansareaproiectului
A.8 Lucrari de extindere cladire si modemizare utilitati
A.9. Dotarea spatiilor cu mobilierul, aparatura si utilajele necesare
A. 10. Dirigentia de santier
A.1 I Auditul extem
A. 1 2. Inchiderea proiectului
- grup (int5:
o beneficiari direc(i: 225 elevi cu cerinle educative speciale gcolarizali in cadrul
Centrului $colar pentru Educalie Incluzivd, 325 elevi cu cerinle educative speciale
(inscripi in unitSli qcolare din municipiul 9i judelul Buz6u), 60 cadre didactice de
sprijin si/sau itinerante, viitorii elevi ai Centrului $colar de Educa{ie Incluzivd
Buzdu, Consiliul Judelean Buzdu, Centrul $colar de Educalie Incluzivd Buzdu.
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r beneficiari indirecfi: familiile elevilor cu cerinle educative speciale, autoritdlile
9i instituliile publice judelene cu competenle in sfera invdldmAntului special,
comunitatea localA

d) Stadiulproiectului:
- documentalia de atribuire pentru achizilia de dotdri este in curs de validare.
e) Rezultate obfinute:
- I raport de monitorizare intocmit
- elementele de identitate vizuald pentru dotdri avizate de cdtre Organismul
Intermediar pentru Programul Operalional Regional Regiunea Sud-Est.
{) Probleme identificate in perioada de implementare gi solutii de rezolvare a

acestora/Modificiri ale contractului de qrant:
in urma solicitarii beneficiarului, a fost inchiiat Actul Aditional nr. 1 la Contractul
de finanlare nr. 838/14.10.2010 prin care se renunld la extemalizarea serviciului de
management al proiectelor.
A fost intocmitd solicitarea de prelungire cu 6 luni a duratei contractului de
finanlare, determinatd de necesitatea finalizdrii activitdfii de achizilie dotdri.

g) Probleme identilicate in perioada post-implementare gi solulii de rezolvare a
acestora: -

Intocmit, Aprobat,
Coordonator proiect,

director executiv
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