
COii$ILIUL J
RAPORT DE MONITO

1. Numirul raportului de monitorizare: 30
2. Perioada de referintn: 19.07.2013- 18 .08, 2013
3. Date despre organizalia solicitant6:

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

b) Contact: Ciolan Liviudirector executive Directia Economicd , 0238-725512,
liviu.ciolan @ gmail.com

c) Lider organizatie: Bigiu Marian Cristinel
d) Manager proiect: director executiv Ciolan Liviu

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

a) Programul de finantare:
Programul Opera(io-nal Regional2007 - 2013
Axa prioritarl 3 : ,,Imbunitilirea infrrstructurii sociale ,,
Domeniul Major de intervenfie 3.4 -,, Reabilitarea,modernizarea,dezvoltarea $i

echiparea infrastructurii €ducafionale preuniversitare, universitare $i a infrastructurii
pentru formarea profesionala continui -

b) Titlul si codul proiectului:,,Extindere clidire cu dotirile corespunzltoa re qi
modernizare utilititi Ia ,,Liceul tehnologic special pentru copii cu delicienle auditive
Buzdu ", cod SMIS 10966, contract nr. 1244 I l7,02.2011
c) Descrierea generala a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activitifi grup linti etc.):

Perioada de implementare : 19.02,2011- 18.04.2013
Localia : Liceul tehnologic special pentru copii cu deficien,te auditive Buziu, Municipiul
Buziu.str.Horticolei nr.54 .
Valoarea totali a proiectului 3.972.458,50 lei
Principalele actiyititi ale proiectului :
A.1 Obfinerea Avizului Ministerului Educafiei, Cercetirii ti Inoyirii pentru realizarea
proiectului ;
A.2 Oblinerea Studiului de Fezabilitate ti a Expertizei Tehnice
A.3 Obfinerea certificatului de urbanism ti a avizelor !i acordurilor necesare realizlrii
investifiei
A.4 Obtinerea Proiectului Tehnic
A.5Intrunirea echipei de implementare / management a proiectului
A,6 Activitatea de monitorizare a proiectului
A.7 Lansarea proiectului
A.8 Managementul proiectului
A.9 Lucrdri de extindere clidire ti modernizare utilitdli
A.10 Dotarea spatiilor cu mobilierul,aparatura qi utilajele necesare ;
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A.11 Dirigenlia de tantier
A.12 Auditul ertern
A.13 inchiderea proiectului

Grupul finti
- Beneliciari direcli 1128 de eleyi cu dizabilitn{i auditive din 8 judele ale flrii

proveniti din medii sociale yulnerabile $i $colariza{i in cadrul Liceului tehnologic special
pentru copii cu deficiente auditive Buziu , cele 47 cadre didactice care activeazi in qcoali,
viitorii elevi ai Wolii, copii $i tineri cu dizabifitn$ auditive necupringi inci in procesul
instructiv-educativ al acestei unititi $colsre, Consiliul Judefenn Buziu , Liceul
tehnologic special pentru copii cu deficiente auditive Buziu ;

- Beneficiari indirec{i : familiile eleyilor cu dizabiliti{i auditive, autoritifile !i
institufiile publice judelene cu competen{e 9i inlerese in sfera invilimantului special ;

d) Stadiul proiectului:

- este in desfegurare evaluarea ofertelor pentru loturile nr.2 qi 4 rdmase neadjudecate la
licitalia anterioard pentru dotiri;
- s -a semnat notilicarea pentru actul adilional nr. 5/ 2013 ;

e) Rezultate oblinute:

- I raport al echipei de implementare/management a proiectului , realizat ;
- a fost realizati mediatizarea proiectului pe sile-ul Consiliului Jude{ean Buziu .

f) Probleme identificate in perioada de implementare si solutii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de granti A fost adoptati Hot,Cons.Judefean
nr,l31l 20ll privind renun{area la externalizarea serviciului de management in
cadrul proiectului :,,Extindere clidire cu dotirile corespunzdtoa re li modernizare
utiliti,ti la,,Liceul tehnologic special pentru copii cu deficienle auditive Buzdu ", cod
SMIS 10966, $i a fost depusi notificarea nr.4780-28.03.2012 privind solicitarea de
incheiere a Actului Adilional nr.2 la Contractul de finanlare nr.1214- 17.02,2011 .
A fost intocmiti solicitarea de prelungire cu 2 luni a durafei contractului de
finan,tare, determinati de necesitatea finalizirii activitifii de achizifie dotlri $i
transmisi autoritililor competente conform actului adilional nr.4 /2013. A fost
depusd notificarea nr.867l din 06.08.2013 priyind solicitarea de incheiere a Actului
adilional nr.5 la Contractul de finantare pentru diminuarea valorii totale a
contractului de finanfare cu sumele rezultate ca diferen{i intre valoarea conlractului
de finanlare fi valoarea contractelor adjudicate.
g) Probleme identificate in perioada post-implementare $i solutii de rezolvare a
acestora: -

Intocmit,
Consilier, I
Olaru LiYiu --f
Sef.serv.j lr idic,/
Rdicrn+#ql,_
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