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(. Număr… rapurmlui de monitorizare; 39
ZtPerioadn de reierinta: oxoiizoneoatnmun 2il Wi „lili
:. Date despre organizatia solicitanta unitatea Adsmmi'slrativ » Teritoriala Judetul Buzău
a) Adresa: Unitatea Administrati Teritari ' Judeţul Buzău (Consulul Judetean Buzău).
Municipiul puzau, pd, Nicolae Bălcescu, nr. 41, cod izouu, Judetul Buzău
ai Contact. Agapi - Dumbravă Mihaela. manager proiect; teleion 0135 4141111…om 715507
e) Lider organizatie: petre Emanoil NEAGU, Preşedinte
d) Manager proiect: Agapi Dumbravă Mihaela, inspector. Direqiu pentru Administrarea
Patrimoniului şl investitii
4, Detalii despre proiect:
a) Programul de linantare: Programul Operational Regionalmu - zuzu
b) Titlul şi codul proiectului: "..Efieientizarea energetica a Centrului scolar pentru Educaţie
incluzivă buzau", cod sms 117554
c) Descrierea generală a proiectului iperioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activitati, grup tinta etc )—

, perioada de implementar 1 decembrie ml 5 - 31 mai nu;
- locatie: centrul Şcolar pentru Educatie incluziva Buzau, strada Horticolel, nr. 56. municipiul
Buzatu, Judetul Buxău. Regiunea de Dezvoltare SudrEst;
, valoarea totala a proiectului: 3.181.011,” lei;
, principalele activitati—
A1. Pregătirea dosarului cererii de iinantare
A1 ,I Elaborarea Documentatiilor Tehnicur Economice
Ai 1, obtinerea Certiiicatului de urbanism si a avizelor/acordurilor solicitate
Ai ,; Macheta privind analiza ŞI previziunea iinanciara
Ai ,4, Pregătirea şi depunerea dosarului cererii de iinantare
Az, Faza Proiect Tehnic şî obtinerea Autorizatiei de construire
Az.i. Revizuirea Proiectului Tehnic şi a petaliilor de Executie (WODDEI
Az.1. obtinerea Autorizatiei de (instruire
A3. Achiziţii publice
A3.i. Achizitie executiei de lucrări
Au. Achizitia serviciilor de dirigentie de santier
Au. Achizitie serviciului de informare şi publicitate
ABA. Achizitie servi'dului de audit iinanciar extern al proiectului
A3.5 Achizitia serviciului de elaborare a certiiicatului de periormantă energetica
AA. Managementul proiectului
M,1.Manaeemeritul proiectului
A5. Executia lucrărilor de constructie
A5.1.txecutia lucrărilor de constructie
A6. Prestarea servi 'la! de asistenta teiimca şl dirigentie de santier
Aa.i .Asistenta tehnică pe parcursul executării luni…… din partea proiectantului
Ab] Servicii de dirigentie de santier
A7. informarea şl publicitatea in cadrul proiectului
A7.i. Activinîti obligatorii de iniormare si publicitate
Aa. Audit iinanciar extern al proiectului
Alu. Audit financiar extern al proiectului
A9. Elaborarea certificatului de performanţă energetică
Aq.1_Elaborarea certiiicatului de performanta energetică
-gnip tinta
peneiiciari direcţi:
» UAT Judeţul Buzău, in calitate de solicitant si beneiiciar al asistentei financiare;
, Centrul scolar pentru Educatie incluzivă Buzău, in calitate de beneficiar utilizator al investitiei
realizate prin proiect;
, 70 de cadre didactice, ia cadre didactice auxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic;
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, m de elevi care beneficiază de conditii de şcolarizare imbunătătite,
Beneficiari indirecţi:
- inspectoratul scolar Judetean Buzău, care coordonează activitatea educailonală a scoli'
, Părinţii elevilnr şcolarizaţi ;
cVizltatori/persnane aflate in tranzit in judet care participă la concursuri, activităţi şcolare şi
extraşcolare organizate de şcoală.
- copii care au nevoi speciale ce necesita (nndiţii' speciale pentru educaţie şi care sunt in numar din ce
in ce mai mate,
di Stadiul proiectului:
-s-a depus raportul de progres nr. i:;
- s-a depus solicitarea nr. “13.04.2011 de act aditional la contractul de iinantare pentru prelungirea
perioadei de implementare a proiectului cu la luni, pana la 30.11.1021.
, sunt in curs de derulare contractele de: executie de lucrari, difigemie de şantier, audit financiar
extern, iniorniare si publicitate şi elaborare certiiicat de performantă energetică;
, stadiul desfăşurării lucrării conform rapoartelor olrigintelui de santier este în procent fizic de asai;
, au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
, a fost mediatizat stadiul implementării proiectului;
» a fost asiguraoă contabilitatea distinctă a proiectului.

Rezultate obtinute:
- o solicitare de act aditional |n derular două solicitări de prelungire a perioadei de implementare a
proiectului aprobate; cinci cereri de rambursare autorizate; 13 rapoarte de progres depuse; o pistă de
audit realizată; Patru contracte de preshări servicii: informare şi publicitate, audit financiar extern,
dirigentie de santier si elaborare certificat de performanta energetica, in derulare; un contract de
lucrari |n derulare; Corespondenţa aferentă proiectului; sa rapoarte lunare ale echipei de management a
proiectului. o autorizatie de construire; Un comunicat de presa publicat; uii panou temporar realizat şi
montat la sediul beneficiamlui utilizator în municipiul Buzău, str. Honicolel, nr. se; un proiect tehnic
revizuit aprobat prin Hotararea un nr, is:/zemlznw.
9] Probleme identiiicate iri perioada de implementare si suluţii de remlvare a acestora/modificări
ale contractului de grant: Nu este cazul.
, Probleme identificateîn perioada post-implementare şi soluţii de rezolvare a acestora: Nu este cazul,

Manager proiect,
Agapi < Dumbrava Mihaela

sir. Nicolae balcescu, iir. as, „iun, Buzău,…d. Buzau
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