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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: 6
2. Perioada de referin{i: 15.03.2011 - 14.04.2011
3. Date despre organiza{ia solicitanti:

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

b) Contact: Oprea Mirela, director executiv Direclia Juridicd qi Administra{ie
Publicd Locald, 0238/725.512, mirindabz@gmail.com

c) Lider organinalie: ec. Victor Mocanu
d) Coordonator proiect: dir. ex. Mirela Oprea

4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operalional Regional 2007 - 2013
b) Titlul gi codul proiectului: ,,Extindere clidire cu dotdrile corespunzitoare gi

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, loca{ie,
valoare, principalele activitifi, grup tinti etc.):

- perioada de implementare: 15.10.2010 - 14.09.2012;
- locafie: municipiul Buzdu, str. Horticolei nr. 56;
- valoarea total5 a proiectului: 3 .041 .069 ,32 lei;
- principalele activitili:

A.1 Ob{inerea Avizului Ministerului Educaliei, Cercetdrii qi Inovdrii 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
realizinii invesli !iei
A.4 Oblinerea Proiectului Tehnic
A.5 Intrunirea echipei de monitorizare a proiectului
A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
A.7 Lansareaproiectului
A.8. Managementul proiectului
A.9 Lucrdri de extindere clddire qi modemizare utilitdtri
A.10. Dotarea spaJiilor cu mobilierul, aparatura gi utilajele necesare
A.1 1 Dirigenlia de Santier
A.12 Auditul extem
A. 13 inchiderea proiectului
- grup linti:
o beneficiari direclil 225 elevi cu cerinle educative speciale qcolarizali in cadrul
Centrului $colar pentru Educalie Incluzivi, 325 elevi cu cerinle educative speciale
(inscrigi in unitdti gcolare din municipiul qi jude{ul Buzdu), 60 cadre didactice de
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sprijin si/sau itinerante, viitorii elevi ai Centrului $colar de Educalie Incluzivd
Buzdu, Consiliul Jude{ean Buzdu, Centrul $colar de EducaJie Incluzivd Buziu.
r beneficiari indirecfi: familiile elevilor cu cerin{e educative speciale, autoritdlile
qi instituliile publice judelene cu competenle in sfera invdldmAntului special,
comunitatea locald

d) Stadiulproiectului:
e) - se deruleazd execulia de lucrdri; lucrdri realizate pAnd in prezent: organizare de

gantier, turnare fundalii, diafragme subsol
Rezultate ob{inute:

- 1 raport de monitorizare intocmit;
- | cerere de prefinantare depusdl
- 1 raport de progres intocmit
- 1 raport de activitate lunar al dirigintelui de gantier privind intocmirea lucrdrilor

incheiat;
- 1 situalie de lucrdri intocmitd.
f) Probleme identificate in perioada de implementare gi solu(ii de rezolvare a

acestora/ModificIri ale contractului de grant:
A fost adoptatd Hotdrdrea Judelean Buzdu nr. 44125.02.2011 privind renunlarea la
extemalizarea serviciului de management in cadrul proiectului ,,Extindere clddire cu
dotlrile corespunzdtoare gi modemizare utilitdli la Centrul $colar de Educafie
Incluzivd Buzdu" 9i a fost depusd notificarea nr. 3858124.03.2011 privind solicitarea
de incheiere a Actului Adi{ional nr. 1 la Contractul de finanlare nr. 83 8/14.10.2010.

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

Intocmit,
Responsabil pe probleme de comunicare,

Aprobat,
Coordonator proiect,

""Orr"r"Wr; dir.ex. Mirela
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