
RAPORT DE MONITORIZARE
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1. Numirul raportului de monitorizare: l8
2. Perioada de referinfi: 09.05.2011 - 09,06.2012
3. Date despre organizalia solicitanti:

a) Adresa: Consiliul Judelean Buzdu, Bd. Nicolae Bdcescu, nr.4g, municipiul
Buz5u, judeful Buzdu

b) Contact: Drdghici Dumitra, consilier preqedinte, tel: 023g/725.510
c) Lider organiza{ie: ec. Victor Mocanu
d) Coordonator de proiect: Drdghici Dumitra

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

a) Programul de finantare:
Programul Operafional Regional 2007 -2013
Axa prioritarl 3:,,lmbundtdlirea infrastructurii sociale,'
Domeniul Major de intervenlie 3.4 - ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea gi

echiparea infrastructurii educalionale preuniversitare, universitare 9i a infrastructurii
pentru formare profesionald continud,,

b) Titlul si codul proiectului: ,,Extindere clddire cu dotdrile corespunzdtoare $i
modemizare utiliti{i Ia Liceul pentru Deficienti de Vedere Buzdu", cod SMIS
1 09 64, nr. contract I 043/08 . 12.201 0

c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie,
valoare, principalele activiti{i, grup {inti etc.):

Perioada de implementare: 09.12.2010 - 08.01.201 1
Loca{ia: Liceul pentru Deficienli de Vedere, str. Horticolei nr.54, municipiul Buz6u
Valoarea totali a proiectului: 3.813.999,89 lei
Principalele activiti{i ale proiectului:
A.l oblinerea Avizului Ministerului Educaiiei, cercetdrii qi Inovdrii pentru realizarea
proiectului ;
A.2 Oblinerea Studiului de Fezabilitate si a Expertizei Tehnice;
A'3 Oblinerea certificatelor de urbanism si a avizelor si acordurilor necesare reallzlrii
invest i t ie i ;
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  proiectuiui :
A.9 Lucrdri de extindere clSdire gi modernizare utilitdli;
A. I0. Dotarea spafiilor cu mobilierul, aparatura $i utilajele necesare;
A. l l .  Dir igen{ ia de Sant ier;
A.12. Auditul  extem;
A. I 3. Inchiderea proiectului.
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Grupul fintS:
o Beneficiari direclil

- 125 elevi cu deficienle de vedere din 3l judele ale lirii - scolarizali in cadrul Liceului
pentru Deficien{i de Vedere Buzdu;
- 47 cadre didactice de sus{inere gi itineran}i care activeaze in cadrul liceului;
- viitorii elevi ai Liceului pentru Deficienli de Vedere Buzdu;
- consiliul Judelean Buzdu, in calitate de solicitant gi beneficiar al asistenlei financiare
nerambursabile gi de administrator al clddirii Liceului pentru Deficienli de Vedere Buzdu;
- Liceul pentru Deficienli de Vedere Buz6u, in calitate de beneficiar aL investitiei.

. Beneficiariindirecli:
- familiile elevilor cu deficiente de vedere:
- autoritd[ile gi instituliile publice judelene cu competenle $i interese in sfera
invd{dmdntului special;
- comunitatea local6.

d) Stadiul proiectului:
- a fost transmisd cererea de rambursare nr,7:
- este ?n curs de desfEgurare achizitia de doteri;
- au fost finalizate lucrdrile de constnrclii gi instalalii conform proiectului nr. lsg/2009 in
baza contractului de execulie lucrdri nr.7/2011, lucrdri ce au fost receplionate conform
Procesului verbal de receplie la terminarea lucrdrilor nr. 12953/0t.12.201l:
- a fost ?ncheiat contractul de furnizare a echinamentelor IT:
- a fost realizatl mediatizarea proiectului pe slte-ul Consiliuluijudelean Buziu.

e) Rezultate obtinute:
- 1 raport lunar ale echipei de monitorizare a proiectului realizat;
- I contract pentru lumizare de echipamente IT incheiat.

I) Probfeme identificate in perioada de implementare si sotufii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:

Act adilional nr.1 Ia contractul de finanlare nr.1043/08.12.2010 prin care s-a solicitat
renunlarea la externalizarea serviciului de manasement.

g) Probleme identificate in perioada posl-implemen tare si solu{ii de rezolvare a
acestora: -

Drdghici Du mitra, coordonafor proiect
Ene Vali, consultant pe probleme fehnice
Botezatu Cltilin, consultant pe probleme de achizity'rpqb)ice 9i investi{ii ........,
Ridufescu Ff orica, consultant financiar..... .........ffi46.La:.....................r..!!.,
Scoroqanu Adelina, responsabil pe probleme de comunicare
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