
Consil iu I Judetean Buzau

l .  Numirul  raportului :  I

2. Luna l: 06.03.2010 - 05.04.2010

3. Date despre organiza{ie:

Numele orsani

Adresa:

Contact:

CUI/ Cod fi

4. Detali i  despre proiect:

Cod SMIS:

Titlu proiect:

Proiect "Reabilitare Muzeul Judetean Buzau"

RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE

Nr. 3223l08.04.2010

3857

"Reabi litare Muzeul JudeteanBuzau"

Localizarea geografi ca a proiectului : (regiune judet, localitate)

zatie: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau

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

Mocanu Victor. Presedinte al Consiliului Judetean Buzau

scal: 3662495

Regiunea Sud Est, judetul Buzau, municipiul Buzau

5. Activitati realizate in luna l:

Activitate
Persoanele
implicate in
implementa

rea
activitE{ii

Progresul activitatii Gradul  de
realizare a

activit i! i lor ca
procent

corespunzitor
perioadei de

raDortare

Obs.

(A. I ) Intrunirea echipei
de monitorizare a
proiectului

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

A avut loc infrunirea membrilor echipei de
monitorizare a proiectului, in cadrul careia:
- membrii echipei de proiect si-au insusit
atributiile incluse in fisele de post elaborate
pentru proiect
- a fost analizat graficul de desfasurare a
activitati lor proiectului, cu stabil irea
responsabilitatilor membrilor echipei de
implementare a proiectului pentru fiecare
activitate
- s-a realizat un plan de activitate in
conformitate cu graficul de derulare a
proiectului pentru preintampinarea
eventualelor intarzieri si riscuri de
implementare.

l00o/o

(A.2) Activitatea de
monitorizare a
proiectului

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

A fost realizata notificarea catre ADR SE
cu privire la modificarea echipei de
monitorizare a proiectului (inlocuirea
coordonatorului de proiect si a responsabilului
pe probleme de comunicare).

t00%
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Adelina

(A.3) Lansarea
proiectului

Piron
Simona,
Scorosanu
Adelina

Au avut loc pregatirea si desfasurarea
seminarului de lansare a proiectului, dupa
avizarea de catre ADR SE a materialelor de
informare si publicitate elaborate in vederea
desfasurarii seminarului

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

A fost demarata procedura de achizitie a
panoului de vizibilitate.

100o/o

(A.4) Managementul
proiectului

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

Bostan
Catalina
Piron
Simona

A fost demarata procedura de achizitie
publica a serviciului de management;
stadiul: publicare anun{ de participare.

100%

( .4.2) Managementul
proiectului

Piron
Simona
Bostan
Catalina
Ene Vali
Grecu
Iolanda
Scorosanu
Adelina

A fost realizata si transmisa - catre ADR SE -

notificarea privind depunerea cererii de
prefinantare.

l00o/o

(A.8) Realizarea
auditului extern
(A.8.1) Pregatirea si
sustinerea l icitatiei de
achizit ie publica a
serv ic iu lu i  de audi t
extern.

Bostan
Catalina
Piron
Simona

A fost demarata procedura de achizitie publica
a servicii lor de audit extern; stadiul:
publicare anun! de participare.

100%

(A.8.2) Realizarea
auditului extern al
proiectului

Piron
Simona
Grecu
Iolanda

(A.9). Informare si
publicitate

(A.9.1) Pregatirea si
sustinerea l icitatiei de
achizit ie publica a
serviciului de informare
si publicitate a
proiectului

Bostan
Catalina
Piron
Simona

A fost demarata procedura de achizitie publica
a serviciului de informare gi publicitate;
stadiul: publicare anun! de participare.

100%

5.2. Rezultatele obfinute pdni la momentul raporttrrii

- I echipa de monitorizare a proiectului constituita; I plan de activitate cu termene si responsabilitati

realizat pentru toata perioada de implementare
- | notificare privind depunerea cererii de prefinantare,
- I notificare cu privire la modificarea echipei de monitorizare a proiectului;
- I seminar de lansare, I lista de invitati, 40 de invitatii transmise, 40 mape de prezentare, I comunicat

de presa publicat in presa locala, I anunt de promovare a proiectului publicat pe site-ul Consiliului Judetean

Buzau, I lista cu participantii la seminar
- I dosar realizatpentru procedura de achizitie publica a serviciului de management al proiectului
- I dosar realizatpentru procedura de achizitie publica a serviciul de audit
- 1 dosar realizatpentru procedura de achizitie publica a serviciului de informare si publicitate
- I raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului
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5.4. Probleme identificate la nivelul proiectului (dactr este cazul)

Descrierea problemei Solulie, propunere Ternene
Nu este cazul.

5.5. Modificlri esen{iale fafi de ceea ce s-a stabil it in contract, operate sau previzionate la nivelul
proiectului (dac5 este cazul)

Prin Dispozilia nr. 175/29.03.2010 a Pregedintelui Consiliului Judelean Buz6u s-a modificat componen[a echipei
de monitorizare a proiectului ,,Reabilitare Muzeul Judelean Buzdu" (constituita prin Hotdrdrea Consiliului
Judefean Buzdu nr. 93122.08.2008 Si prin Dispozilia Pregedintelui Consiliului Judelean Buzdu nr.
260116.09.2009), respectiv au fost inlocuiti coordonatorul de proiect si responsabilul pe probleme de
comunicare.

5.3. Aspecte legate de egalitatea de ganse

A fost asigurata egalitatea de sanse si tratament in structura proprie, fiind interzisa 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 I 88/1999
privind 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 saujuridice deopotriva.

La desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica conform OUG 3412006
privind affibuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, art.2, alin.(2), au fost aplicate
principiile nediscriminarii, tratamentului egal, recunoasterii reciproce, transparentei, proportionalitatii, eficientei
utilizarii fondurilor si asumarii raspunderii. Astfel, se asigura promovarea concurentei intre operatorii
economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si
integritatii procesului de achizitie publica, asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea
procedurilor de atribuire de catre autoritatea contractanta.

5.6 Stadiul la care se afl5 achizi{i i le publice:

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

pentru
realizarea
oroiectului

Valoarea
estimati

(Lei)
fiirtr TVA

Procedura
de achizif ie

publictr
aplicati

Data estimati
pentru

inceperea
procedurii

Data estimatl
pentru

finalizarea
procedurii

Stadiu l  apl ic i r i i
procedurii de

achizi{ie publici

Serviciu de
managemenl

666.960 Licitalie
deschisE

0 r .04.201 0 15.07 .2010* Publicare anun!
inten!ie
Transmitere anun!
narticioare

z . Servicii de audit
extern

290.857,84 Licitalie
deschisd

01.04 .2010 15.06 .2010* Publicare anun{
nafticioare

3 . Serviciu de
informare gi
publicitate

295.480 Licitalie
deschisi

01 .04 .2010 t5 .06.2010* Publicare anun!
participare

* in cazul in care nu existd contestatii
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6.  Indicator i :

Proiect "Reabil itare Muzeul Judetean Buzau,'

Indicator Valoarea indicatorului
stabiliti in contract

Valoarea obfinuttr pinl
in acest moment

v,

6= (5)/(1\* 1 oo
Rezultate aferente

perioadei de raportare
( l )

UM
(2)

Cantitate
(3)

UM
(4)

Cantitate
(s)

Rl. - echipa de
monitorizare a proiectului
constituita

nr. nr. I 100%

- plan de activitati cu
termene si
respon sab i I it ati, r ealizat
pentru toata perioada de
implementare a
proiectului

l nr. t00%

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

nr. nr. t00%

- notificare privind
depunerea cererii de
prefinantare realizata

nr. I m. 100%

- notificare cu privire la
modificarea echipei de
monitorizare a proiectului
realizata

nr. nr. I 100%

R.3 - seminar de lansare
realizat

nr. I nr. I 100%

- l ista de invitati
in tocmita

nr. nr. I l00o/o

- invitati i  transmise nr. 40 nr. 6 l 152,50%

- mape de prezentare
realizate

nr. 40 nr. 40 t00%

- comunicat de presa
publicat in presa locala

nr. nr. t 100%

- anunt de promovare a
proiectului publicat pe
si te-ul  Consi l iu lui
judetean Buzau

nr. t nr 100%

- lista cu participantii la
seminar

nr. nr. t00%

R.4.1 - dosar achizitie
publica serviciul de
management intocmit

buc. I buc, I 100%

R.8.1 - dosar achizitie buc. buc. I 100%
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Piron Simona, coordonator de proiect

Bostan Catalina, consilier pe probleme de si investitii

Ene VaIi, consilier pe probleme tehnice

Grecu lolanda, consilier financiar

Scorosanu Adelina, responsabil pe probleme de comunicare.........

Proiect "Reabilitare Muzeul Judetean Buzau"

publica serviciul de audit
intocmit

R9.l - dosar achizitie
publica serviciul de
informare si publicitate
intocmit

buc. I buc. I 100%
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