
1. Numarul raporfului de monitorizare: 1
2. Perioada de referinta : 19 .02.201 1 - I 8.04. 20 lI
3. Date despre organtzatia solicitanta:
a) Adresa: Consiliul Judetean Buzau, municipiulBuzau, bd. N. Balcescu, nr. 48, cod
120260,judetul Buzau
b) Contact: Ciolan Liviu, director executiv Directia Economica, 02381725512,
liviu. ciol an@cjbuzau.ro
c) Lider organuatie: ec. Victor Mocanu
d) Coordonator proiect: director executiv Ciolan Liviu
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect
a) Programul de finantare: Programul Operational Regional2007-2013
b) Titlul si codul proiectului: ,,Extindere cladire cu dotarile corespunzatoare si
modernizare utilitati la ,,Scoala Speciala de Arte si Meserii Buzau" (Scoala Speciala
nr.2Buzau), cod SMIS 10966,
c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie,
valoare, principalele activitati, grup tinta etc.):
- perioada de implementare 19.02.201 1 -1 8.04.2013
- locatie: municipiulBuzau, str. Horticolei nr. 54
- valoarea totala a proiectului3.972.458,50 lei
- principalele activitati:
A.1 Obtinerea Avizului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii pentru
reahzarea proiectului
A.2 Obtinerea Studiului de Fezabllitate si a Expertizei Tehnice
A.3 Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor necesare
realizaii investitiei

-' A.4-Obtinerea Proiectului Tehnic
' A..5 intrunirea echipei de monitorlzare a proiectului

4..6 Activitateade monitorrzare a proiectului
A. 7 Lansarea proiectului
A. 8 Managementul proiectului
A.9 Lucrari de extindere cladire si modemizareutilitati
A. 10 Dotarea spatiilor cu mobilierul, aparattna si utilajele necesare
A.11 Dirigentia de santier
A.l2 Auditul extern
A. 1 3 inchiderea proiectului
- grup tinta:

. beneficiari directi: 128 elevi cu dizabllitati auditive din 8 judete ale tarii
proveniti din medii sociale vulnerabile si scolanzati in cadrul Scoala Speciala de
Arte si Meserii Buzau (Scolii speciale nr. 2 Buzau), cele 4l cadre didactice care
activeaza in scoala, viitorii elevi ai scolii, copii si tineri cu dizabilitati auditive.
necuprinsi inca in procesul instructiv-educativ al acestei unitati Scolare, Consiliul
Judetean Buzau, Scoala Speciala rc.2
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. beneficiari indirecti: familiile elevilor cu dizabilitati auditive, autoritatile si
institutiile publice judetene cu competente si interese in sfera invatamdntului special
d) Stadiul proiectului:
- s-a semnat procesul verbal de predare-primire a contractului de finantare pe data de
24.03.201t;
- au fost pregatite si avizate materialele de informare si publicitate necesare pentru
lansarea proiectului din data de27.04.2011;
- a avut loc instruirea echipei de monitorizare aproiectului;
- a fost intocmita cererea de prefinantare transa tr;
- a fost publicat Comunicatul de presa in data de 26.04.20II.
e) Rezultate obtinute:
- echipa de monitorizare a proiectului constituita;
- raportul lunar al echipei de monitonzare a proiectuluirealizat;
- comunicat de presa publicat in presa locala si pe site-ul Consiliului Judetean
Buzau;
- cerere de prefinantare intocmita si transmisa;
f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/lVlodificari ale contractului de grant: _
g) Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a
acestora: _
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