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RA.PORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: 26
2. Perioada de referintn:19.03. 2013- 18 .04. 2013
J. Date despre organizalia solici lant6:

a) Adresa: Consiliul Jude{ean Buziu , bd, N.Bilcescu, nr.48 , cod 120260, judeful
Buzlu

b) Cortacti Ciolan Liviudirector executive Direclia Economicl , 0238-725512,
liviu.ciolan @ gmail.com

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

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

a) Programul de finalrtare:
Programul Opera(io-nal Regional2007 - 2013
Axa prioritard 3 : ,,ImbundtIlirea infrastructurii sociale "
Domeniul Maior de interventie 3.4 -,, Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea qi

echipirea infrastructurii educa,tionale preuniversitare, universitare lii a infrastructurii
pentru formarea profesionali continui "

b) Titlul si codul proiectului:,,Extindere clidire cu dotirile corespunzitoa re lri
modernizare utilitili la ,, $coala Speciali de Arte qi Meserii Buziu " ($coala Special5
nr.2 Buziu ) , cod SMIS 10966 , contract trr. 1244 / 17,02.2011
c) Descrierea gelerala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principrlcle activiti{i grup tinti etc,):

Perioada de implementare : 19.02.2011 - 18.04.2013
Locatia : $coala Speciali de Arte ti Meserii Buzlu ($coala Speciali nr.2 BuzIu),
\4unicipiul nuzi u.str.Horticolci n r.54 ,
Valoarea totali a proiectului 3.972.458,50 lei
Principalclc actiyititi ale proiectutui :
A.1 Oblinerea Avizului Ministcrului Educaliei, Cercetirii gi Inovirii pentru realizarea
proiectului ;
A.2 Oblinerea Studiului de Fezabilitate $i a Dxpertizei Tehnice
A,3 Obfincrca cerfificatului de urbanism $i a avizelor qi acordurilor necesare realizirii
investitiei
A.4 0blinerea Proiectului Tehnic
A.5 Intrunirea echipei de implementare / management a proiectului
A,6 Activitrtca de monitorizare a proiectului
A.7 Lansarca proiectului
A.8 Manag€mentul proiectului
A.9 Lucriri de extindere clldire Si modernizare utilititi
A.l0 Dotarce spaliilor cu mobilierul,aparatura Si utilajele necesare ;
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A.1l Dirigenlia de Santier
A.12 Auditul extern
A.13 inchiderea proiectului

Grupul tint;r
- Beneliciari directi :128 de elevi cu dizabifitnli auditive din I judete ale Frii

provcniti din medii sociale vulnerabile ti tcolarizali in cadrul Scolii Speciale de Arte gi
Mescrii Buziu ($coala Speciali nr.2 Buziu ) , cele 47 cadre didactice care activeazi in
tcoali, viitorii elevi ai gcolii, copii Si tineri cu dizabilitiJi auditive necuprin$i inci in
procesul instructiv-educativ al acestei uniti,li Scolare, Consiliul Judefean Buziu, $coala
Speciali de Arte si Meserii Buziu ($coala Speciali nr.2 ) ;

- Ilcneficiari indirecti : familiile elevilor cu dizabiltnli auditive' 'rutoritS{ile 
$i

instilutiile publice judetene cu competenle fi interese in sfera invi,timantului special ;

d) Stadiul proiectuluii

- au fost sern[ate contractele de furnizare produse pentru loturile adjudecate in prima
etapl a procedurii de achiziJii dotiri ;
- se pregirle$te documenta{ia pentru derularea procedurii de achzitii dotiri pentru
loturile riunasc ncadjudecate ;
- a fost irtocmit dosarul achiziliei pertru a fi transmis la ADR - Briila.

e) Rezultate obtinute:

- 1 raport rl echipei de implementare/management a proiectului , rerlizat I
- au lbst scnrlrate 2 contracte de lurnizare produse ;
- a fost realizntl mediafizarea proiectului pe site-ul Consiliului Judelean Buziu .

l) Probleme identilicate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestoraModificiri ale contractului de grant: A fost 4doptati Hot.Cons'Judelean
nr.137l 2011 priviDd renunlarea Ia externalizarea serviciului de management in
cadrul proiectului ,,Extindere clidire cu dotirile corespunzdtoare ti modernizare
utilitjili l,r Sc. Speciali nr.2 BuzIu ,, qi a fost depusi notificarea n 4780t8.03.2012
privind solicitarea de incheiere a Actului Adilional nr.2 la Contractul de finantare
nr.1244- 17.02.2011 .
A fosl intocmitl solicitarea de prelungire cu 6 luni a duratei contractului de
firanqrrc, determinatd de necesitatea finalizirii activitilii de achizilie dotiri $i
tralrsmisI autorititilor competente.
g) Ploblcme identificate ilr perioada post-implementare ti solutii de rezolvare a
aceslorai  -
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