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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numarul raportului de monitorizare: 22
2. Perioada de referinta:19.11.2012 -18 .12.2012
3. Date despre organizatia solicitanta:

a) Adresa: Consiliul Jude{ean Buziu , bd. N.Bdlcescu, nr.48 , cod 120260, jucleful
Buziu

b) Contact: Ciolan Liviu,director executive Directia Economici , 023t-j211l2,
liviu.ciolan @cjbuzau.ro

c) Lider organizatie: Bigiu Marian Cristinel
d) Manager proiect: director executiv Ciolan Liviu

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

a) Programul de finantare:
Programul Opera{ional Regional 2007 - 2013
Axa prioritari 3 : ,,Imbundti{irea infrastructurii sociale..
Domeniul Major de interven{ie 3.4 - ,, Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea gi

echiparea infrastructurii educa(ionale preuniversitare, universitare qi a infrastructurii
pentru formarea profesionali continui ,.

b) Titlul si codul proiectului:,,Extindere clidire cu dotirile corespunzitoa re ti
modernizare utilititi la ,, gcoala Speciali de Arte qi Meserii Buziu ., (gcoala Speciall
nr.2 Buziu ) , cod SMIS 10966 , contract nr. 1244 / 17.02.2011
c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activitifi grup {inti etc.):

Perioada de implementare : 19.02.2011- 18.04.2013
Locafia : $coala Speciali de Arte gi Meserii Buz5u ($coala Speciali nr.2 Buziu),
Municipiul Buziu,str.Horticolei nr.54 .
Valoarea totali a proiectului 3.972.458,50 lei
Principalele activitifi ale proiectului :
A.1 ob{inerea Avizului Ministerului Educa{iei, cercetirii gi Inovirii pentru realizarea
proiectului ;
A.2 Obtinerea Studiului de Fezabilitate qi a Expertizei Tehnice
A.3 Obfinerea certificatului de urbanism qi a avizelor pi acordurilor necesare realizdrii
investifiei
A.4 Obtinerea Proiectului Tehnic
A,5 Intrunirea echipei de monitorizare a proiectului
A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
A.7 Lansarea proiectului
A.8 Managementul proiectulu i
A.9 Lucriri de extindere clidire gi modernizare utilitlfi
A,10 Dotarea spafiilor cu mobilierul,aparatura ;i utilajele necesare ;
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A.1 I Dirigenfia de gantier
A.12 Auditul extern
A.13 inchiderea proiectului

Grupul (inti
- Beneficiari direcli :128 de elevi cu dizabilitifi auditive din 8 judele ale tirii

proveni{i din medii sociale vulnerabile qi qcolarizafi in cadrul gcolii Speciale de Arte qi
Meserii BuzIu ($coala SpecialS nr.2 Bnzdn ) , cele 47 cadre didactice care activeazi in
qcoali, viitorii elevi ai'gcolii, copii qi tineri cu dizabiliti{i auditive necuprinqi inci in
procesul instructiv-educativ al acestei unitifi $colare, Consiliul Judefean Buziu , gcoala
Speciali de Arte qi Meserii Buziu ($coala Speciald nr.2 ) ;

- Beneficiari indirecli : familiile elevilor cu dizabilitl{i auditive, autoritd{ile gi
institufiile publice jude{ene cu competente Si interese in sfera invlldmAntului special ;

d) Stadiul proiectului:

- a fost validati documentalia de atribuire pentru achizifii dotdri qi s-a rispuns la
clarificlrile solicitate pentru procedura de licitafie din luna ianuarie 2013.

e) Rezultate obtinute:

- 1 raport aI echipei de monitorizare a proiectul ui , realizat ;
- a fost realizatl rnediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Judefean Buziu.

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora,Modificiri ale contractului de grant: A fost adoptati Hot.Cons.Jude{ean
nr,l37 / 201,1, privind renunfarea la externalizarea serviciului de management in
cadrul proiectului ,,Extindere clidire cu dotirile corespunzitoare qi modernizare
utilitifi la Sc. Speciali nr.2 Bruziu,, gi a fost depusl notificarea nr.4780-28.03,2012
privind solicitarea de incheiere a Actului Adi{ional nr.2 la Contractul de finan{are
nr.l244- 77.02.2011 :
g) Probleme identificate in perioada post-implementare pi solu{ii de rezolvare a
acestora:

Intocmit,
Dir.ex. Cojocea Droiect-- -l

anLiviuf
Sef.serv.
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