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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: 7
2.  Per ioada de refer inf i :19.08 .2011 -18.09 .201l .
3. Date despre organiza\ia solicitanti:
a) Adresa: Consiliul Judelean Buziu, municipiul Buzdu, bd. N. Bilcescu, ff. 48, cod
120260, judelul Buz6u
b) Contact: Ciolan Liviu, director executiv Direclia Economici, 0238/725512,
I iviu.ciolan@cjbuzau.ro
c) Lider organiza{ie: ec. Victor Mocanu
d) Coordonator proiect: director executiv Ciolan Liviu
4, Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect
a) Programul de finanfare: Programul Opera{ional Regional 2007-2013
b) Titlul Ei codul proiectului: ,,Extindere clddire cu dot6rile corespunzitoare qi modemizare
utilitili la ,,$coala Speciald de Arte gi Meserii Buzdu" ($coala Speciald nr. 2 Buzdu), cod
SMIS 10966,
c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locafie, valoare,
principalele activitifi, grup finti etc.):
- perioada de implementare 1,9.02.2071-18.04.2013
- locafie: municipiul Buz6u, str. Horticolei nr._54_
- valoarea totali a proiectului 3.972.458,50 lei
- principalele activiti{i:
A.1 Oblinerea Avizului Ministerului Educaliei, Cercetdrii qi Inovdrii pentru realizarea
proiectului
A.2 Oblinerea Studiului de Fezabilitate gi a Expertizei Tehnice
A.3 Oblinerea certificatului de urbanism qi a avizelor gi acordurilor necesare realizdrii
investi{iei
A.4 Oblinerea Proiectului Tehnic
A.5 intrunirea echipei de monitorizare a proiectului
A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
A. 7 Lansarea proiectului
A. 8 Managementul proiectului
A.9 Lucrdri de extindere clldire gi modemizare utiliteli
A. 10 Dotarea spa{iilor cu mobilierul, aparatura qi utilajele necesare
A.1 1 Dirigenfia de gantier
A.12 Auditul extern
A. l 3 inchiderea proiectului
- grup finti:

r beneficiari direc{i: 128 elevi cu dizabilitdli auditive din 8 judefe ale 16rii provenili din
medii sociale vulnerabile gi qcolarizali in cadrul $coala Speciald de Arte gi Meserii Buzdu
($colii speciale nr. 2 Buzdu), cele 47 cadre didactice care activeazi in gcoald, viitorii elevi ai
gcolii, copii qi tineri cu dizabilitdli auditive necupringi incb in procesul instructiv-educativ al
acestei unite! $colare, Consiliul Judelean Buzdu, $coala Speciald de Arte gi Meserii Buzdu
($coala Speciali nr. 2);
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o beneficiari indirecti: familiile elevilor cu dizabilitili auditive, autoritdlile gi
instituliile publice judelene cu competenfe qi interese in sfera invdlimAntului special;
d) Stadiul proiectului:
-a avut loc intrunirea echipei de monitorizare a proiectului;
-a fost finalizatd documenta{ia pentru cererea de rambursare nr.2;
- lucrdri realizate in perioada de raportare - organizarea de gantier,s-au demolat clddirile
care ocupau amplasamentul, sipdturi pentru clidire a pafie, armare,cofrare gi tumat beton
funda1ie, devieri canalizare apa caldd gi rece .
e) Rezultate obtinute:
- I raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului ,realizat;- I situafie de lucriri intocmiti ,
- a fost realizatd mediatizarea proiectului pe site-ul consiliului Judetean Buziu ,
f) Probleme identificate in perioada de implementare gi sotuiii oe rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant: _
g) Probleme identificate in perioada post-implementare qi solufii de rezolvare a
acestora:

Intocmit,
Responsabil de probleme de

dir. ex. Cojocea

sef.servjuridisi.
\-----z' I

untcare,
Aprobat,

Coordonator proiect,

ex. Ciolan Liviu
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