
Consil iul Judetean Buzau

I .  Numiru l  rapor tu lu i :  l8

2.  Luna l8 :  06.08.201I  -  05.09.201I

3. Date despre organizalie:

Numele organizatie:

Proiect,,Reabil itare Muzeul Judetean Buzau,l

RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE

N, 9/-3e 9 9tl :l1l

Adresa:

Contact:

CUI/ Cod fiscal:

4. Detali i  despre proiect:

Cod SMIS:

Titlu proiect:

3 8 5 7

"Reabilitare Muzeul Judetean Buzau"

Localizarea geografica a proiectului: (regiune jude!, localitat€)

Regiunea Sud Est, judetul Buzau, municipiul Buzau

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau

Mun. Buzau, bld. Nicolae Balcescu, nr.48, telefon 0238 4l4l12, fax 0238 72550'7

Mocanu Victor, Presedinte al Consiliului Judet€an Buzau

3662495

5. Activitati realizate in luna l8:

Activi tate
Persoanele
implicat€ in

implementaree
actiYit i t i i

Progresul act ivi tat i i G radu lde
real izare a

activi t i t i lor ca
procent

corespunztrtor
periordei de
rap0rtare

Obs

(A.2) Activitatea de
monitorizare a proiectolui

Piron Simona,
Bolezatu
Catalin,
Poenaru
Emilia,
Grecu
Iolanda.
Scorosanu
Adelina
Sandu lonel

A fost asiguratd implgmentarea activitelilor
proiectului conform planului de activitatt.

A fost intocmit raportul Iunar de aclivitate al echipei
de monitorizare a proiectului nr. 17.

1000/"

(A.3) Lansarea proiectului Piron Simon4
Scorosanu
Adelina

S-a realizat mediatizarea proiectului pe site-ul
propriu al Consil iului Judetean Buzau.

t0090

(A.4) Managementul
Droiectului

A,4.2) Managementul
proiectului

Piron Simona
Botezatu
Catal in
Poenaru
Emi l i a
Grecu Iolanda
Scorosanu

A fost asigurat managementul proiectului conform
planului de activitati.

Au fbst solicitate de catre ADR SE clarificari la
dosarul cererii de rambursare nr. 3. Clarificarile au fost
solutionale si lransmise.

Echipa de management si-a indeplinit atributi i le
conlorm obligatiilor asumate prin contractul de prestare

l00ouo
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Adelina
Sandu lonel

servicii, respectiv:
- monitorizarea cantitativa si calitativa a

activitati lor proiectului
- monitorizarea activitatii prestatorilor

jmplicati in implementarea proiectului (Minuta sedintei
tehnice iuna I: nr. CJB 8777108.08.2011)

- asigurar€a respectarii legalitatii si
conformitatii tuturor activitatilor si actiunilor din
cadrul proiectului

- elaborarea documentelor solicitate de
organismele abilitate privind derularea contractujui de
finantare

- elaborarea raportului lunar de activitate nr. l2
privind progresul proiectului.

(A.5) Conservarea
obiectelor d€ Datrimoniu
(A.5.2) Conservarea
obiectelor de
patrimoniu

Piron Simona
Poenaru
Emil ia
(Matei
Sebastian)

S-a desfasurat activitatea de conservare a obiectelor
de patrimoniu conform grafi cului activitatilor.

100vo

(A.6) Lucrari de
constructi i
(A.6,2) ExecutiA lucrari lor
prevazute in Proiectul
Tehnic

Piron Simona
Poenaru
Emi l i a

S-au desfasurat lucrarile de reabilitare si restaurare
conform graficului de executie (organizare de santier;
desfaceri,  demolari :  consol idari  fundatie: instalat i i
electr ice)

1000/"

A,7,2 Realizare^
dirigentiei de santier

Piron Simona
Poenaru
Emilia

A fost monitorizat programul de lucrari si au fost
indeplinite obligati j le asumate conform contractului de
prestare servicii.

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

Piron Simona
Poenaru
Emil ia
Scorosanu
Adelina
Sandu lonel

Sunt in curs de rcahzare documentatiile tehnico-
economice pentru obtinerea avizelor. acorduri lor,
autorizati i lor necesare pentru montarea celor 3l de
panouri de orientare turistica si rutiera, rezultat al
acestei act ivi tat i .

100%

5.2. Rezultatele obfinute in perioada raportattr

- 1 plan de activitati cu termene si responsabilitati respectat pentru perioada de raportare;
- I raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului;
- I anunt de mediatizare a proiectului publicat pe site-ul Consiliului Judetean Buzau;
- I set de clarificari la dosarul cererii de rambursare transmise;
- I contract de prestare seruicii de management in derulare;
- I raport lunar de activitate al echipei de management;
- I contracl de lucrari in derulare
- I conhact de prestare seryicii de supervizare lucrari/inspectie de santier in derulare;
- I contract de prestare servicii de audit extem al proiectului in derulare.
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5.3. Aspecte Iegate de egali latea de tanse

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

Aceleasi principii sunt respectate si functioneaza atat in cadrul intem, 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
conhactelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, afi.2, alin.(2), au fost aplicate
principiile nediscriminarii, tratamentului egal, recunoasterii reciproce, transparentei, propodionalitatii, eficientei
utilizarii fondurilor si asumarii raspunderii. Astfel, se asigura promovarea concurentei intre operatorii
economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentel sl
integritatii procesului de achizitie publica, asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea
procedurilor de atribuire de catre autoritatea contractanta.

Principiul privind egalitatea de ianse se aplicd 9i in managementul proiectului, prevazut a se realiza d€ cAtre
o societate contractanta a acestui serytciu. Pentru a putea verifica respectarea acestui principiu a fost desemnata
o echipa de monitorizare din cadrul Consil iului Judelean Buziu, cinci persoane care au beneficiat de programe
de instruire in domeniui managementului proiectelor si/sau care detin experienta in implementarea proiectelor cu
finantare extema.

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

5.6 Stadiul la care se afld achizil i i le publice:

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

pentru
realizarea

proiectului

Valoarea
estimatS

(Lei)
fiiri TVA

Procedura
de achizit ie

publici
aplicatS

Data estimali
pentru

inc€perea
procedurii

Data estimati
pentru

finalizarea
procedurii

Stadiul apliciri i
procedurii de

achizi! ie publici

I Serviciu de
management

567.000,00 Licitatie
deschisd

0l  .04.201 0 I  3.08.20 l  0 Contract de prestari
servicii
w.6994/23.07 .2010

2. Servicii de audit
extern

5 5 . 1 1 0 , 0 0 Licitalie
deschisd

01 .04.2010 l 8 . 0 6 . 2 0 1 0 Contract de prestari
servicii ru.
3 3/18.06.2010

3 . Serviciu de
informare gi
Dublicitate

231.83 |,20 Licitalie
deschisd

0 1 . 0 4 . 2 0 1 0 10.06.2010 Contract de prestari
servicii nr.
32/10.06.20t0

4. Echipamente
pentru
conserYarea
patrimoniului

128.'739,00 Cerere de
oferte

03.05.2010 05 .  . 20 r0 Contract de fumizare
produse
nr .  57105. I  L2010

5 . Lucrari de
constructii

24.9 r  9 .890,00 Licitalie
deschisd

05.05.201 0 24.06.2011 Contract de lucrari nr.
37 /24 .06 .20 | 1

6 . Dirigentie de
santier

57.680,00 Licitalie
deschisd

05.06.201 0 30.0'7 .2010 Contract de servicii
n r .36 /30 .07 .2010

* in cazul in care nu existi conteslall l
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Piron Simona,.coordonator de proiect

Botezatu Catalin, consil ier pe probleme de achizit i i  publice si

Poenaru Emilia, consil ier pe probleme tehnice

Grecu Iolanda, consil ier f inanciar

Scorosanu Adelina, responsabil pe probleme de com

Proiect "Reabil itare Muzeul Judetean Buzau"

6. Indicatori:

Indicator Valoarea indicatorului
stabil itd in contract

Valoarea oblinuti in
perioada raportatl

Torealizare
pentru p€rioada

raportatl

6= (5)/(3)*100

Rezultate aferente
perioadei de raPortare

( l )

UM
(2)

Cantitate
(3)

UM
(4)

Cantitate
(s)

Rl, - plan de activitati cu
termene si responsabilitati
respectat Pentru Perioada
de raportare

nr. ff. t00%

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

nr. nf. 100%

R.3 anunt de
mediatizare a proiectului
publicat Pe site-ul
Consiliului judetean
Buzau

nr. I nr. 100%

R.4.1 - contract de
furnizare a serviciului de
management de Proiect
incheiat

nr. I nr. 100%

R.6.1 - contract incheiat
pentru achizitia de lucrari

nr. I nr. t00%

R.?.1 - contract incheiat
pentru achizitia
serviciului de dirigentie
de santier

nr. I nr. 100%

R.8.1 - contract incheiat
pentru seruiciul de audit
extem

nr. I IlI. t00%

Sandu Ionel, consultant lT


