
Consiliul Judetean Buzau

l. Numlrul raportului: 6

2. Luna 6: 06.08.2010 - 05,09.2010

3. Date d€spr€ organizalie:

Proiect,.Reabil itare Muzeul Judetean Buzau',

RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE

Numele organizalie: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau

Mun. Buzau, bld. Nicolae Balcescu, nr. 48, telefon 0238 414112. fax 0238 725507

4. Detali i  despre proiect:

Cod SMIS:

Titlu proiect:

3857

"Reabilitare Muzeul Judetean Buzau"

Localizarea geografica a proiectului: (regiune judet, localitate)

Regiunea Sud Est, judetul Buzau, municipiul Buzau

5. Activitati realizate in luna 6:

Activitate
Persoanele
implicate ir
implementa

rea
activittrtii

Progresul activitatii Gradul de
realizare a

activiti!ilor ca
procent

corespunzitor
perioadei de

raD0rtare

Obs

(A.2) Activitatea de
monitorizare a
proiectului

Piron
Simona,
Bostan
Catalina,
Ene Vali,
Grecu
Iolanda,
Scorosanu
Adelina

A fost asiguratd implementarea activitAlilor
Droiectului conform Dlanului de activitati.

l00Yo

(A.3) Lansarea
proiectului

Piron
Simona,
Scorosanu
Adelina

S-a realizat mediatizarea proiectului pe site-ul
propriu al Consiliului Judetean Buzau

100%

(A.4) Managementul .
proiectului

(A.4.1) Pregatirea si
sustinerea l icitatiei
pentru achizit ia
serviciului de
management al
proiectului.

Bostan
Catalina
Piron
Simona

S-a finalizat procedura de achizit ie publica a
serviciului de managem€nt; anunt de atribuire
N. 897 68/25 .0E.2010 publicat in SEAP.

t00%
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A.4.2) Managementul
proiectului

Piron
Simona
Bostan
Catalina
Ene Vali
Grecu
lolanda
Scorosanu
Ade l ina

S-au realizat si transmis catre Ol - ADR SE
urmatoarele documente:

- Cererea de rambursare nr. l
- Raportul de progres nr.2, care a insotit

cererea de rambursare nr. I

t00%

(A.5) ConserYarea
obiectelor de
patrimoniu

(A.5.1) Pregatirea si
sustinerea procedurii de
achizitie publica de
echipamente pentru
cons€rvarea
Datrimoniului

Bostan
Catalina
Piron
Simona

S-a derulat procedura de achizit ie publica de
echipamente pentru conservarea
patrimoniului.

100%

(A.6) Lucrari de
constructii
(A.6.1) Pregatirea si
sustinerea Iicitatiei de
achizit ie publica de
lucrari de constructi i

Bostan
Catalina
Piron
Simona

S-a derulat procedura de achizit ie publica de
lucrari de constructi i.

1000/c

(A.7). Dirigentia de
santier

A.7.1 Pregatirea si
sustinerea procedurii de
achizit ie publica a
serviciului de dirigentie
de santier

Bostan
Catalina
Piron
Simona

S-a finalizat procedura de achizit ie publica a
serviciului de dirigentie de santier, anunt de
atribuire nr. 89314112.08.2010 publicat in SEAP

t00%

(A.8) Realizarea
auditului extern
(A.8.2) Realizarea
auditului extern al
proiectului

Piron
Simona
Grecu
lolanda

S-a realizat raportul de audit nr. I 100o/o

(A.9). Informare si
publicitate
(A.9.2) Realizarea
activitati i  de informare
si publicitate

S.C,  MEDIA
ONE S.R.L.
Ploiesti

A continuat desfasurarea activitatilor
conform calendarului de activitati, pentru:
realizarea materialelor de prezentare gi a website-
u lu i .

1000/0

5.2. Rezultatele oblinute pani la momentul raporttrii

- I plan de activitati cu termene si responsabilitati respectat pentru perioada de raportare;
- I raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului;
- 1 anunt de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul Consil iului Judet€an Buzau;
- I dosar realizat pentru procedura de achizit ie publica a serviciului de management al proiectului;
- I contract incheiat pentru serviciul de management;
- I notificare de modificare a greficului cererilor de rambursare;
- I raport de progres;
- 1 cerere de rambursare;
- I dosar realizat pentru procedura de achizit ie publica de echipamente de conservare a patrimoniului;
- I dosar realizat pentru procedura de achizit ie publica de lucrari de constructi i;
- I dosar realizat pentru procedura de achizit ie publica a serviciului de dirigentie de santier;
- I contract incheiat pentru serviciul de dirigentie de santier;
- I raport de audit realizat.
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5.J. Aspecie Iegaae de egalita(ea de ganse

A fost asigurata egalitatea de sanse si tratament in structura proprie, fiind interzisa orice discriminare
intre functionarii publici pe criterii politice, apanenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, d€ sex, orientare
sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura, conform art.25 din Legea 188/1999
privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

Aceleasi principii sunt respectate si functioneaza atat in cadrul intern, cat si in activitatea pe care o
desfasoara cu tertii, persoane fizice sau juridice deopotriva.

La desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica conform OUG 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si compl€tarile ulterioare, art.Z, alin.(2), au fost aplicate
principiile nediscriminarii, tmtamentului egal, recunoasterii reciproce, transparentei, proportionalitatii, eficientei
util izarii fondurilor si asumarii raspunderii. Astfel, se asigura promovarea concurentei intre operatorii
economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si

int€gritatii procesului de achizitie publica, asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea
procedurilor de atribuire de cafe autoritatea contractanta.

Principiul privind egalitatea de ganse se aplicd gi in managementul proiectului, prevazut a se realiza de catre
o societate contractanta a acestui serviciu. Pentru a putea verifica respectarea acestui principiu a fost desemnata
o echipa de monitorizare din cadrul Consiliului Judetean Buzau, cinci persoane care au beneficiat de programe

de instruire in domeniul managementului proiectelor si/sau care detin experienta in implementarea proiectelor cu
tlnanlare externa.

Lucrarile de constructii prevad si realizarea unui ascensor modern si a rampelor speciale de acces in cladire
care vor facilita deplasarea persoanelor cu dizabilitati sau varstnici catre spatiile expozitionale situate la etajele
suoerioare ale cladirii.

5.6 Stadiul la care se aflI achizit i i le publice:

Nr.
crI.

Obiectul
contractului

pentru
realizarea
proiectului

Valoarea
estimatd

(Lei)
ftri TVA

Procedura
de achizi(ie

publici
aplicatS

Data estimatl
pentru

inceperea
procedurii

Data estimati
pentru

finalizarea
procedurii

Stadiul apliciri i
procedurii de

achizit ie publicl

1 Serviciu de
management

567.000,00 Licitatie
deschisS

0 1 . 0 4 . 2 0 1 0 I  3.08.201 0 Contract de prestari
servicii

2 . Servicii de audit
extern

5 5 . 1 1 0 , 0 0 Licitatie
deschisd

0l  .04.2010 18.06.20 r  0 Contract de prestari
servicii

3 . Serviciu de
informare gi
publicitate

231.831,20 Licitalie
deschisd

0 1 . 0 4 . 2 0 1 0 10.06.20 r 0 Contract de prestari
servicii

4. Echipamente
pentru
conselvarea
patrimoniului

128.810,00 Cerere de
oferte

0 3 . 0 5 . 2 0 1 0 27.08.2010* In evaluare

5 . Lucrari de
constructii

24.919.890,00 Licitalie
deschisd

0 5 . 0 5 . 2 0 1 0 05.09.201 0 * ln evaluare

o . Dirigentie de
santier

57.680,00 Licitalie
deschisd

05.06.2010 30.07.2010 Contract de servicii

* in cazul in care nu exista conlestali i
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6. Indicatori:

Proiect "Reabil itare Muzeul Judetean Buzau"

Indicator Valoarea indicatorului
stabil it i  in contract

Valoarea oblinuttr in
perioada raportati

Vo realizare
pentru perioada

raportata

6: (5y(3)*r00
Rezultate aferente

perioadei de raportare
( l )

UM
(2)

Cantitat€
(3)

UM
(4)

Cantitate
(s)

Rl. plan de activitati cu
termene si responsabilitati
respectat pentru perioada
de raportare

nr. I nr . 100%

R.2 - raport lunar al
echipei de monitorizare a
proiectului realizat

nr. nr. 100%

R.3 - anunt de
mediatizare a proiectului
publicat pe site-ul
Consil iului judetean
Buzau

nr. nr. 100%

R.4.1 - dosar achizit ie
publica serviciul de
management lntocmlt

buc . buc. I 100%

R.4.2 - contract incheiat
pentru serviciul de
management;

buc. buc. I l00o/o

- rapoarte de progres
realizate nr. t2 nr. I 1000/0

- dosare cereri de
rambursare, estimari
financiare, notificari,

rapoarte vizite si
intalniri; informari

rcalizale

l l nr. I 100%

R.5.1 - dosar achizit ie
publica echipamente
pentru conservarea
patrimoniului intocmit

buc. I DUC. l 1000/0

R.6,1 - dosar achizitie
publica executie lucrari
intocmit

buc. I buc. 100%

R.7.1 - dosar achizitie
publica serviciul de
dirigentie de santier
intocmit

buc. buc. 100%
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R.7,2 - contract incheiat
pentru serviciul de
dirigentie de santier ;

buc. I buc. I t000/0

R.8,2 - rapoarte de
audit extem realizate nr. l l nr. I t00%

Piron Simona, coordonator de proiect

Boslan Catalina, consil ier pe probleme de publice si investiti i

Ene Vali, consilier pe probleme t€hnice

Grecu lolanda, consil ier I inanciar

Scorosanu Ad€lina, responsabil pe probleme de comunicare


