
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizarez 16
2. Perioada de referin{i: 15.01.2012 - 14.02.2012
3. Date despre organizafia solicitanti:

a) Adresa: Consiliul Judefean Buzdu, municipiul Buzdu, bd. Nicolae Bdlcescu,
nr.48, cod 120260, judelul Buzdu

b) Contact: Oprea Mirela, secretarul judefului Buzdu, 02381725.512,
mtindabz@gmail.com
Lider organwa[ie: ec. Victor Mocanu
Coordonator proiect: secretarul judefului Buzdu, d-na Mirela Oprea

Parteneri: nu este cazul
Detalii despre proiect:
Programul de finantare: Programul Operalional Regional20}7 -2013
Titlul gi codul proiectului: ,,Extindere clddire cu dotdrile corespunzdtoare pi
modernizare utilitdti la Centrul Scolar de Educatie Incluzivd Buzdu". cod SMIS
1 0965, nr. 838/14. 10.201 0

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

- perioada de implementare: 15.10.2010 - 14.09.2012;
- loca{ie: municipiul Buzdu, str. Horticolei nr. 56;
- valoarea totali a proiectului: 3.041 .069,32\ei;
- principalele activiti{i:

A.1 Obfinerea Avizului Ministerului Educafiei, Cercetdrii qi Inovdrii pentru
reahzarea proiectului
A.2 Obfinerea Studiului de Fezabilitate si aExpertizei Tehnice
A.3 Obfinerea certificatului de urbanism qi a avizelor gi acordurilor necesare
r e alizdrli inve stilie i
A.4 Oblinerea Proiectului Tehnic
A.5 Intrunirea echipei de monitorizare aproiectului
A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
A.7 Lansareaproiectului
A.8. Managementul proiectului
A.9 Lucrdri de extindere cl6dire gi modernizare utilitali
A.10. Dotarea spafiilor cu mobilierul, aparatura qi utilajele necesare
A.11 Dirigenfia de qantier
A.12 Auditul extern
A.13 inchiderea proiectului
- grup finti:
o beneficiari direcfi: 225 elevr cu cerinfe educative speciale qcolarizali in cadrul
Centrului $colar pentru Educafie Incluzivi, 325 elevi cu cerinfe educative speciale
(inscrigi in unitdli gcolare din municipiul qi judelul Buzdu), 60 cadre didactice de
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sprijin si/sau itinerante, viitorii elevi ai Centrului $colar de Educalie Incluzivd
Buzdu, Consiliul Judefean Buzdu, Centrul $colar de Educafie Incluzivd Buz[u.
o beneficiari indirec{i: familiile elevilor cu cerinfe educative speciale, autoritdlile
qi instituliile publice judelene cu competenle in sfera invdldm6ntului special,
comunitatea locald

d) Stadiulproiectului:
- execufia de lucrdri este finalizalL,urmeazd sd se realizeze receplia lucrdrilor;
- se pregdtegte documentafia de atribuire pentru achizilia de dotdri.
e) Rezultate obfinute:
- lucrdri executate conform graficului stabilit;
- I raport de progres intocmit;
- 1 raport de monitorizare intocmit.
f) Probleme identificate in perioada de implementare qi solu{ii de rezolvare a

acestora/ModificIri ale contractului de grant:
A fost adoptatd Hotdrdrea Judefean Buzdu nr. 44125.02.2011privind renunlarea la
externalizarea serviciului de management in cadrul proiectului ,,Extindere clddire cu
dotdrile corespunzdtoare gi modernizare utilitdfi la Centrul $colar de Educafie
Incluzivd Buzdu" qi a fost depusd notificarea nr.3858124.03.2011 privind solicitarea
de incheiere a Actului Aditional nr. 1 la Contractul de finan{are nr. 838/14.10.2010.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare qi solufii de rezolvare a
acestora:

intocmit,
Responsabil pe probleme de comunicare,
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Aprobat,
Coordonator proiect,
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