
RAPORTDE MONITO

1. Numirul raportului de monitorizare: 6
2. Perioada de referinfi: 1 9.07 .2011 - 1 8.08.20 1 1.
3. Date despre organizalia solicitanti:
a) Adresa; Consiliul Judelean Buzdu, municipiul Buzdu, nr. 48, cod
120260, judegul Buzdu
b) contact: ciolan Liviu, director executiv Direc(ia Economicd, 0z3g/725512,
liviu. ciolan@cj buzau.ro
c) Lider organizafie: ec. Victor Mocanu
d) Coordonator proiect: director executiv Ciolan Liviu
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect
a) Programul de finantare: Programul Operalional Regional 2007-2013
b) Titlul gi codul proiectului: ,,Extindere clddire cu dotdrile corespunzdtoare gi modernizare
uti1it61i la ,,$coala SpecialS de Arte qi Meserii Buzdu" ($coala speciald nr. 2 Buz6u), cod
SMIS 10966,
c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, loca{ie, valoare.
principalele activitlfi, grup finti etc.):
- perioada de implementare 19.02.20 7 1 -18.04.20 13
- focafie: municipiul Buzdu, str. Horticolei rtr._54
- vafoarea totalil a proiectului 3.972.458,50 lei
- principalele activitifi:
A. 1 Ob{inerea Avizului Ministerului Educafiei, Cercetdrii gi Inovdrii pentru realizarea
proiectului
42 Obtjnerea Studiului de Fezabilitate gi a Expertizei Tehnice
A'3 Oblinerea certificatului de urbanism gi a avizelor qi acordurilor necesare rcaliz1i1i
investifiei
A.4 Ob{inerea Proiectului Tehnic
A.5 intrunirea echipei de monitorizare a proiectului
,{.6 Activitatea de monitorizare a proiectului
A. 7 Lansarea proiectului
A. 8 Managementul proiectului
A.9 Lucrdri de extindere clidire 9i mod.emizare utilitdfi
A. 10 Dotarea spaliilor cu mobilierul, aparu,utra gi utilajele necesare
A.11 Dirigen{ia de qantier
A,12 Auditul extem
A. 13 inchiderea proieetului
- grup finti:

o beneficiari direc,ti: 128 elevi cu dizabilitdli auditive din 8 judele ale !5rii provenili din
medii sociale lulnerabile qi gcolariza{i in cadrul $coala Speciald de Arte qi Meserii Buzdu
($colii special e nr. 2 Buzdu), cele 47 cadre didactic e care activeazd in qcoald, viitorii elevi ai
gcolii, copii qi tineri at dizabrlititli auditive necupringi incd in procesul instructiv-educativ al
acestei unitSli $colare, Consiliul JudeJean Buzdu, $coala Speciald de Arte gi Meserii Buzdu
(gcoala Speciald nr. 2);
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r beneficiari indirecfi: familiile elevilor cu dizabllttlt[i auditive, autoritejile qi
instituliile publice judelene cu competenfe qi interese in sfera invdJimdntului special;
d) Stadiul proiectului:
-a alut loc intrunirea echipei de monitorizare a proiectului;
-a fost pregdtitd qi realizatd cererea de rambursare nr.1 qi cererea de rambursare nr.2 ;
-a fost intocmit raportul de progres nr.2;
-a fost emis Ordinul nr.8340-din 26.07.2011 de inceperea lucrdrilor la Scoala specild nr.2 ;
- a fost adoptatd Hotdrarea Consiliului Judetean nr.137 - d1n26.07.2011 privind renuntarea
la exlemalizarca serviciului de management in cadrul proiectului -Extindere clddire cu
dotbrile corespunz6toare qi modernizare utilitSli la gcoala special nr.2 Buzdu
-au fost perfectate contractele nr.47-din 20.07.2011 de execulie lucririo nr.46-din
22,o7 .2011 de audit qi nr.45-din 21.07.2011pentru dirigentie de qantier .
e) Rezultate oblinute:
- 1 raport funar al echipei de monitorizare a proiectulai ,realizat;
- I contract pentru dirigenfia de Eantier, I contract pentru execufia de qantier qi un
contract pentru auditul extern, realizat,
- l ordin de incepere lucriri ,realizat,
-cerere de rambursare nr.l , realizatf,
-a fost realizati mediatizarea proiectului pe site-ul Consiliului Judefean Buziu .
f) Probleme identificate in perioada de implementare gi solufii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant: _
g) Probleme identificate in perioada post-implementare gi sotufii de rezolvare a
acestora:
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