
RAPORT DE MONITORIZARX

Nr.g-,lJ 17lAW2012

l. Numirul raportului de monitorizare: 13
2. Perioada de referinfi: 09.12.20 1 1 - 08.0 1.20 12
3. Date despre organiza{ia solicitanti:

a) Adresa: Consiliul Judelean Buzdu, Bd. Nicolae Bdcescu, nr.48, municipiul
Buziu, judelul Buzdu

b) Contact: Drdghici Dumitra, consilier pregedin Ie, tel: 0238/725.510
c) Lider organizalie: ec. Victor Mocanu
d) Coordonator de proiect: Drighici Dumitra

4, Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finanlare;
Programul Operalional Regional 2007 2013
Axa prioritard 3:,,Imbunitilirea infrastructurii sociale,,
Domeniul Major de intervenlie 3.4 - ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 5i

echiparea infrastructurii educalionale preuniversitare, universitare qi a infrastructurii
pentru formare profesionalI continu["

b) Titlul si codul proiectului: ,,Extindere clddire cu dotdrile corespu nzltoare Si
modernizare utilitdli la Liceul pentru Deficien{i de Vedere Buzdu,,, cod SMIS
1 0964, nr. contract 1 043/08 . 12.20 1 0

c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie,
valoare, principalele activit5{i, grup {inti etc.):

Perioada de implementaret 09.1.2.20 10 - 08.0 1.20 1 I
Locafia: Liceul pentru Deficien{i de Vedere, str. Horticolei nr. 54, municipiul Buziu
Valoarea totalS a proiectului: 3.813.999,89 lei
Principalele activiti{i ale proiectului:
A.1 Oblinerea Avizului Ministerului Educaliei, Cercetirii gi inovdrii penlru realizarea
proiectuJui;
4.2 Oblinerea Studiului de Fezabilitate si a Expertizei Tehnice;
A.3 Oblinerea certificatelor de urbanism si a avizelor si acordurilor necesare realizdrii
investitiei;
A.4 Obt inerea Proiectu lu i  Tehnic:
A.5 Intrunirea echipei de monitorizare a proiectului;
A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului;
A.7 Lansarea proiectului;
A.8.  Managemenrul  proiectu lu i :
A.9 Lucrdri de extindere clidire qi modemizare utilitdti;
A.10. Dotarea spaliilor cu mobilierul, aparatura gi utilajele necesare;
A.l l. Dirigenlia de gantier;
A.12. Auditul  extem; .
A. I 3. Inchiderea proiectului.
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Grupul {inti:
o Beneficiari directi:

- 125 elevi cu deficienle de vedere din 3 I judele ale ldrii , scolarizali in cadrul Liceului
pentru Def ic iengi  de Vedere Buzau;
- 47 cadre didactice de suslinere qi itineranti care activeazl,in cadrul Iiceului;
- viitorii elevi ai Liceului pentru Deficienli de Vedere Buz[u;
- Consiliul Judelean Buziu, in calitate de solicitant gi beneficiar al asistenlei financiare
nerambursabile gi de administrator al clddirii Liceului pentru Deficien{i de Vedere Buzdu;
- Liceul pentru DeficienJi de Vedere Buzdu,in calitate de beneficiar al investiliei.

o Beneficiariindirecli:
- familiile elevilor cu deficienle de vedere;
- autoritafle $i instituliile publice jude{ene cu competenle qi interese in sfera
invildmAntului special;
- comunitatea local6.

d) Stadiulproiectului:
- a fost transmisa cererea de rambursare nr.5;
- a fost realizat raportul de audit nr.5;
- au fost finalizate lucrlrile de construclii 9i instalalii conform proiectului nr. 158/2009 in
baza contractului de execulie lucrdri nr.7/2011, lucrlri ce au fost receplionate conform
Procesufui verbal de receplie Ia terminarea lucrArilor nr . 12953108.12.2011 .
- a fost realizate m ediatizarea proiectului pe site-ul Consiliuluij udelean Buzdu.

e) Rezultate ob{inute:
- I raport lunar ale echipei de monitorizare a proiectului realizat;

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificbri ale contractului de grant: -

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

Drighici Dumitra, eoordonator proiect............
Ene Vali, consultant pe probleme tehnice ..........
Botezatu Cit5lin, consultant pe probleme de
Ridulescu Florica, consultant fi nanciar........
Scoroganu Adelina, responsabil pe probleme de comunicare
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