
RAPORT DE MONITORIZARE

l Numirul raportului de monitorizare: 7
2. Perioada de referin{i: 09.06.201 I _ 08.07.2011
3, Date despre organizafia solicitantl:

a) Adresa: Consiliul Judelean Buzdu, Bd. Nicolae B6cescu, nr.4g, municipiul
Buziu, judetul BuzIu

b) Co-ntact: Drdghici Dumitra, secretarul judelului Buzdu, tal: 023g/725.510
c) Lider organ izafie: ec. Victor Mocanu

. _d) 
Coordonator de proiect: Drdghici Dumitra, secretarul judelului Buzdu

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

a) Programul de finanlare:
Programul Operational Regional 2007 _2013
Axa prioritard 3 :,,imbundtd{irea infrastructurii sociale,,

. Domeniul Major de intervenlie 3.4 _ ,,Reabilitare a, modemizarea dezvoltarea qi
echiparea infrastructurii educafionale preuniversitare, universitare gi a infrastructurii
pentru formare profesionald continul"

b) Titlul si codul proiecturui: ,,Extindere crddire cu dotdrile coresounzdtoare si
m,odernizare utilitali Ia Liceul pentru Deficienli de vedere Buzdu',', cod sMr'S
10964, nr. contract 1043/08 .i2.2010

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

Perioada de implementare: 09.12.2010 * 0g.01.2011
Loca(ia: Liceul pentru Deficienli de Vedere, str. Horticolei nr. 54, municipiul Buzau
Valoarea totali a proiectului: 3.813.999,g9 lei
Principalele activiti{i ale proiectului;
A.l oblinerea Avizului Ministerului Educaliei, cercetdrii gi Inovdrii pentru realizarea
proiectului;
A.2 Oblinerea Studiului de Fezabilitate si a Expertizei Tehnice:
A 3 Obtinerea certificatelor de urbanism si a avizelor si acordurilor necesare realizdrit
investiliei;
A,4 Oblinerea Proiectului Tehnic;
A.5 Intrunirea echipei de monitorizare a proiectului:
A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului:
A,7 Lansarea proiectu lu i ;
A.8.  Managementul  proiectu lu i :
A.9 Lucrdri de extindere clddire gi modernizare utilitdti;
A.10. Dotarea spa{iilor cu mobilierul, aparatura Si utilajele necesare;
A. I l. Dirigenlia de Santier;
A. 12. Auditul extern;
A. I 3. Inchiderea proiectului.
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Grupul {inti:
o Beneliciari direcfi:

- t2s elevi c} deficienle de vedere din 3l judele are ldrii - scorariza{i in cadrur Liceuluipentru Deficienti de Vedere Buzdu;
- 47 catlre.didactice de suslinere $i itineranti care activeazd in cadrul liceului;- viitorii.elevi ai Liceului penlru Deficienfi'de Vedere Buzdu;- Lonsrrrul Judetean Buziu, in calitate de solicitant gi beneficiar al asistenlei financiarenerambursabile 9i de administrator al clddirii Liceurui pentru Deficien{i de vla*" s;ar;- Liceul pentru Deficienli de Vedere Buz[u, in calitate'de benetciar al investi]iei.

o Beneficiariindirecti:
- familiile elevilor cu deficienfe de vedere:
- autoritdlile 

. gi instituliile publice judelene cu competente $i interese in sferainvlldmAntului special;
- comunitatea locald.

d) Stadiulproieetului:
- a fost pregdtiti gi transmisl cererea de rambursare nr.2:
- a fosr realizat raportul de audit nr.2;
- s-au finalizat lucrdrile p6n5 la cota 0 (fundalie, umpluturd strat suport pardoseali),
armare st6lpi parter;
- a fost realizatd mediatizarea proiectului pe site_ul Consiliului judelean Buzdu.

e) Rezultate obfinute:
- I raport lynl.ale echipei de monitorizare a proiectului realizat;
- I raport al dirigintelui de gantier realizat;
- I situatie de lucrari intocmitd;

l) Probleme identificate in perioada de implementare si solu(ii de re-zolvarq a
acestora/Modificiri ale contractului de grant: _ I

g) Protrleme identificate in perioada post-imprementare si soru{ii dp rezorvare a
acestora: -

Drighici Dumitra, coordonator proiect
Ene Vali, consultant pe probleme tehnice ...............,......
Botezatu CitIlin, consultant pe probleme de achizifii
REdulescu Florica, consultant financiar
Scoroganu Adelina, responsabil pe probleme de comuiicare
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