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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare:47
2, Perioada de referinfi: 06.01.2014 - 05.02.2014
3. Date despre organizafia solicitanti:

a) Adresa: Consiliul Jude{ean Buzdu, municipiul Buzdu, bd. Nicolae Bdlcescu, nr.
48, cod 120260, judetul Buz[u

b) Contact: Piron Simona, coordonator de proiect; telefon/fax 0238 716 848
c) Lider organizafie: Bigiu Marian Cristinel, preqedinte
d) Coordonator proiect: Piron Simona. consilier

4. Parteneri: nu este cMul
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Progtamul Operalional Regional 2007 - 2013
b) Titlul qi codul proiectului: ,,Reabilitare Muzeul Judejean Buziu", cod SMIS

3857
c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie,

valoare, principalele activitlfi, grup fintl etc.):
- perioada de implementare: 06.03.2010 - 05.07.2014;
- locafie: Municipiul Buzdu; Bdul N. Bllcescu nr. 50
- valoarea totalS a proiectu\ti: 38.347 .904,32 lei;
- principalele activitifi:

Activitatea I Intrunirea echipei de monitorizare a proiectului
Activitatea 2 Activitatea de monitorizare a proiectului
Activitatea 3 Lansarea proiectului
Activitatea 4 Managementul proiectului
Activitatea 5 Conservarea obiectelor de patrimoniu
Activitatea 6 Lucrdri de construclii
Activitatea 7 Dirigenlia de gantier
Activitatea 8 Realizarea auditului extem
Activitatea 9 Informare gi publicitate
Activitatea l0 Achizilionarea, montarea $i instalarea echipamentelor pentru

laboratorul de restaurare
Activitatea 11 Dotarea muzeului cu mobilier de expunere/vitrine de sticla,

panouri decorative gi rame pentru exponate
Activitatea 12 Dotarea cu echipamente electronice pentru promovare gi

documentare
Activitatea 13 Dotarea muzeului cu sistem audio- ehid
Activitatea l4 inchiderea proiectului

- grup fintd:
Grupul de beneficiari direcfi:
Consiliul Judelean Buzdu, Muzeul Judetean Buzau, Teatrul George Ciprian,
$coala Populard de Arta gi Meserii Buzdu; 65.972 persoanelan care vor vizita
Muzeul Judelean Buzdu, vor viziona la Teatrul ,,George Ciprian", cursanti la
$coala Popularl de Arte 9i Meserii Buz5u; I 000 vizitatori/an inregistrati la
centrul de informare turisticl infiinjat in cadrul muzeului; 16 persoane nou
angajate permanent la finalul implementdrii proiectului, care vor lucra in cadrul
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Muzeului Jude{ean Buzdu, Teatrului George Ciprian, $colii Populare de Arte,
Centrului de informare turistic6.
Grupul de beneficiari indirecti:
Locuitorii jude{ului Buziu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma
dezvoltarii economico-sociale induse de latura turistica a proiectului; turigtii sosili
in unitdlile de cazare, ca urnare a facilitdrii informdrii acestora prin intermediul
touch-screen-urilor gi a panourilor de orientare turisticd; autoritdlile 9i institu{iile
publice judetene cu competentre gi interese in sfera patrimoniului cultural; agenlii
economici din judetul Buziu care oferd servicii qi pachete turistice.

d) Stadiulproiectului:
- s-au desfdgurat lucrdri conform graficului de executie stabilit;
- s-a des{Egurat activitatea de conservare a obiectelor de patrimoniu conform

grafi cului activitililor;
- s-a desfEgurat activitatea de achizilie publicd de dotdri de specialitate pentru

muzeul judetean;
- au fost efectuate operaJiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asiguratd contabilitatea distincti a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementirii proiectului.
e) Rezultate obtinute:
- 1 plan de activitAli cu termene si responsabilitili respectat;
- I raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului;
- I anunJ de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul CJ Buzlu;
- I contract de prestare servicii de management in derulare;
- I raport lunar de activitate al echipei de management;
- I contract de lucrEri in derulare;
- 1 contract de prestare servicii de supervizare lucrdri/inspeclie de gantier in

derulare;
- 1 contract de prestare servicii de audit extern al proiectului in derulare;
- I raport de audit extem al proiectului realizat;
- 1 dosar de achizitie echipamente pentru laboratorul de restaurare in curs de

realizare:.
- 1 dosar de achizitie mobilier de expunere/vitrine de sticla, panouri decorative si

rame pentru exponate in curs de realizare;
- I dosar de achizitie echipamente electronice pentru promovare si documentare in

curs de realizare:
- I dosar de achizitie sistem audio- ghid in curs de realizare.
l) Probleme identificate in perioada de implementare 9i solutii de rezolvare a

acestora/Modificdri ale contractului de grant: nu este cazul.
g) Probleme identificate in perioada post-implementare qi solufii de rezolvare a

acestora: nu este cazul.

. Intocmit,
Responsabil pe probleme de comunicare C

Liliana Nicolae
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Aprobat,
oordonator de proiect,

Simona Piron
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