
RAPORT DE MONITORIZARE]I

1. Numarul raportului de monitorizarez 16
2. Perioada de referinta:19. 05. 2012 - 18. 06.2012
3. Date despre organizatia solicitanta:

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

b) Contact: Ciolan Liviu,director executive Direc{ia Economici , 0238-725512,
liviu.ciolan @cjbuzau.r o

c) Lider organizatie: ec.Victor Mocanu
d) Manager proiect: director executiv Ciolan Liviu

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

a) Programul de finantare:
Programul Operafional Regional 2007 - 2013
Axa prioritaril 3: ,,Imbuniti{irea infrastructurii sociale o'

Domeniul Major de intervenfie 3.4 - ,, Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea gi
echiparea infrastructurii educa{ionale preuniversitare, universitare qi a infrastructurii
pentru formarea profesional5 continud "

b) Titlul si codul proiectului:,,Extindere clidire cu dotdrile corespunzdtoa re gi
modernizare utilitifi la ,, $coala Speciali de Arte gi Meserii Buziu " ($coala Speciall
nr.ZBuzilu), cod SMIS 10966, contract nr.1244 /17.02.2011
c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, Iocatie, valoare,
principalele activitifi grup finti etc.):

Perioada de implementare : 19.02.2011 - 18.04.2013
Loca[ia : $coala Speciali de Arte gi Meserii Buziu ($coala Speciali nr.2 Buziu),
Municipiul Buzdu,str.Horticolei nr.54 .
Valoarea totali a proiectului 3.972.458,50 lei
Principalele activitd{i ale proiectului :
A.1 Ob{inerea Avizului Ministerului Educafiei, Cercetirii qi Inovdrii pentru realizarea
proiectului ;
A.2 Obfinerea Studiului de Fezabilitate gi a Expertizei Tehnice
A.3 Obfinerea certificatului de urbanism gi a avizelor gi acordurilor necesare realizirii
investifiei
A.4 Oblinerea Proiectului Tehnic
A.5Intrunirea echipei de monitorizare a proiectului
A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
A.7 Lansarea proiectului
A.8 Managementul proiectului
A.9 Lucriri de extindere clidire pi modernizare utiliti{i
A.10 Dotarea spafiilor cu mobilierul,aparatura qi utilajele necesare I
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A.11 Dirigenfia de qantier
A.12 Auditul extern
A.13 tnchiderea proiectului

Grupul fintE
- Beneficiari direc{i :L28 de elevi cu dizabiliti{i auditive din 8 judefe ale flrii

provenifi din medii sociale vulnerabile qi gcolarizali in cadrul $colii Speciale de Arte qi
Meserii Buzdu ($coala Speciali nr.2 Buziu ) , cele 47 cadre didactice care activeazh in
qcoali, viitorii elevi ai qcolii, copii qi tineri cu dizabilitifi auditive necuprinqi inci in
procesul instructiv-educativ al acestei uniti{i $colare, Consiliul Judefean Buziu , $coala
Speciali de Arte gi Meserii Buz5u ($coala Speciall nr.2 ) ;

- Beneficiari indirecfi : familiile elevilor cu dizabilitifi auditive, autoritlfile qi
institu{iile publice judefene cu competen{e gi interese in sfera invifimintului special ;

d) Stadiul proiectului:
- a avut loc intrunirea echipei de monitorizare a proiectului;
- Clldirea ,rP": a fost realizat[ in procent de 95 % ,&u s-au montat corpurile electrice gi
nu s-a zugrilvit la exterior.
- Clldirea ,,S+P+28": a fost finalizatd, structura de rezistenlE, acoperigul cu invelitoarea
din tabli, inchiderile qi compartimentirile. A fost montati tAmpliria exterioarl, au
inceput lucririle la instalafiile electrice Ei la brangamentul electric.Au mai rimas de
executat urmitoarele lucrdri :montat corpuri electrice, execufia pardoselilor qi a
placajelor cu faianfl , la fa{ade urmeaz[ placarea cu polistiren gi zugriveli ,montarea
{evilor din cupru la instalafia termici .
- s-au intocmit 9 situafii de lucriri ,
- s-au intocmit 9 rapoarte ale dirigintelui de gantier ;

e) Rezultate obtinute:
- L raport al echipei de monitorizare a proiectului ,realizat;
- 8 situafii de lucriri realizate;
- a fost realizatil mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Judefean Buzdu .

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/lVlodificiri ale contractului de grant: A fost adoptati Ilot.Cons.Judefean
nr.l37/ 201L privind renunlarea la externalizarea serviciului de management in
cadrul proiectului ,,Extindere clddire cu dotdrile corespunziltoare gi modernizare
utilitifi la Sc. Speciald nr.2 Buziu , fi a fost depus[ notificarea nr.4780-28.03.2012
privind solicitarea de incheiere a Actului Adifional nr.2 la Contractul de finanfare
nr.l244- 17.02.2011 :
g) Probleme identificate in perioada post-implementare qi solufii de rezolvare a
acestora:-
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