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RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportuluide monitorizare: 2

2. Perioadadereferinti: 01.05.2018-31.05.2018

3. Date despre organizatia solicitant5:

a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritoriali ludelul Buziu (Consiliul Judelean Buz;u),

Municipiul Buz;u, Bd. Nicolae Bdlcescu, nr. 48, cod 120260,ludelul Buzau

b) Contact: Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 tl2/fax O23a 7t6 g4a

c) tider organizatie: Petre Emanoil NEAGU. pretedinte

d) Manater proiect: Liliana Nicolae, director executiv, Directia de Dezvoltare Regional;

4. Parteneri: nu este cazul

5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finantarei Programul Operational Regional 2014 2O2O

b) Titlul ti codul p.oiectului: "Consolidare, restaurare ti dotare Bibliote.a Judeteani ,,Vasile

Voiculescu" BuzAu", cod SMIS 115518

c) Descrierea generalS a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele

activiteti, grup tintA etc.):

perioada de implementare: 12.03.2018 - 12.02.2022:

locatier Municipiul Buziu; str. Unirii, nr. 1404

- valoarea totali a proiectului: 18.467.853,04 leij

- principalele activititi:

l. Activit5ti realizate inainte de depunerea cererii definantare

1.1. Pregitirea dosarului cererii de finanlare

1.1.1. Achizitie serviciu de elaborare Temd de proiectare li Realizare Temi de proiectare

1.1.2. Achizitie serviciu de elaborare Expertizd TehnicE 9i DALI 9i Realizare Expertize Tehnicd $i DALI

1.1.3 Obtinerea Certificatului de Urbanism $i demarare proceduri pentru oblinerea avizelor

solicitate

1.1.4 Realizarea unei cercetdri de pial;9i aplicarea unor chestionare de opinie la nivelul comunit5tii

din arealul obiectivului de patrimoniu
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1.1.5 Centralizarea documentelor ti depunerea dosarului cererii de finantare

ll. Activit;ti ce se vor realiza dup; depunerea cereriide finanlare

ll.1 Achizitie serviciu de elaborare Proiect Tehnic (PT) Si obtinerea Autorizatiei de Construire

11.1.1. Achizilie serviciu de elaborare Proiect tehnic pT

11.1.2 Realizarea ProiectuluiTehnic (PT, DTOE ti DTAC)

11.1.3. Obtinerea AutoriTatiei de Construire

11.2. incheierea contractului de finantare

ll. 2.1. incheierea contractului de finantare

ll.3 Managementul proiectului

11.3.1 Managementul proiectului

11.4. Preg6tirea documentatiilor pentru incheierea contractelor de achizitie public; de lucr;ri,

contractelor de achizitie publict servicii Fi a contractelor de achizitie public; de produse

11.4.1. Achizitia public; de lucriri

11.4.2. Achizilia publici a serviciilor de realizare a dirigenlieide gantier

It.4.3. Achizitia publici de produse

11.4.4. Achizi!ia publicS a serviciului de informare gi publicitate a proiectului, marketing 9i promovare

a obiectivului

11.4.5. Achizitia publicd a serviciului de audit financiar extern al proiectului

11.4.6. Achizilia publicd a serviciului de digitizare a obiectivului

11.5. Executia de lucreri

11.5.1. Execulia de lucreri

ll.6 Servicii de asistentE tehnic; si dirigenlie de santier

11.6.1. Asistenta tehnicd a proiectantului pe parcursul executerii lucrerilor

11.6.2. Servicii de dirigentie de gantier

ll.7 Furnizarea de bunuri gi echipamente ti montajul acestora

11.7.1 Furnizare de bunuri si echipamente pentru spatiile amenajate, inclusiv montajul acestora

ll.8 lnformarea ti publicitatea in cadrul proiectului

11.8.1. Activittti obligatorii de informare si publicitate a proiectului

11.8.2. Activit6ti de marketing $i promovare a obiectivului de patrimoniu

ll.9 Digitizare a obiectivului de pairimoniu
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11.9.1. Activitatea de digitizare a obiectivululde patrimoniu

11.10 Audit financiar extern al proiectului

11.10.1 Audit financiar extern al proiectului

- grup tintil
Beneficiaridirecti:

- Unitatea administrativ - teritorial; judelul Buz;u, proprietar al imobilului, in calitate de solicitant Si

beneficiaral asistentei financiare,

- Biblioteca ludeteane "Vasile Voiculescu" BuzEu , administrator al imobilului;

- 4.270 persoane, vizitatorii expoziliilor permanente 5i temporare de carte ti publicatii specifice

zonei, vizitatorii spatiilor in care se pun in valoare destinatiile de-a lungul timpului ale obiectivului

de patrimoniu, consumatorii de turism cultural, pl;titori de bilete, la monumentul de patrimoniu,

minim 748 vizitatori - in primul an de operare al investiliei, 801 vizitatori - in al ll lea an de operare,

854 vizitatori - in al lll lea an de operare, 907 vizitatori - in al lv-lea an de operare 9i respectiv 960

vizitatori - in al V-lea an de operare al investitiei, plStitori de bilete, la monumentul de patrimoniu,

in condiliile unei cresteri anuale de 7% a numiruluide vizitatorij

- 13 persoane nou angajate la finalul implementArii proiectului, care vor lucra in cadrul obiectivului

de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate Si administrativ

Benef iciari indirecli:

- 451.069 locuitori ai judelului BuzEu, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma

dezvoltirii economico-sociale induse de proiectj

- autoritili Si institutii judetene 9i regionale/nalionale cu competente ii interese in sfera culturii,

artei, educaliei) industriilor creative (Directia ludeteane pentru CulturA, Culte qi patrimoniu Cultural

Nalional, lnspectoratul Scolar Judelean, Uniunea Arti$tilor plastici din Romenia, Universit5ti, mediul

ONG etc.);

- cel putin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea clSdirii de patrimoniu

national consolidat si restaurat.

d) Stadiulproiectului:

a fost elaborat; o dispozitie a pregedintelui Consiliului .ludetean Buz;u pentru aprobarea

componentei echipei de implementare/management al proiectuluij
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- sunt in curs de elaborare documentatiile de atrjbuire pentru: achizitia de servicii de informare gi

publicitate a proiectului, achizilia de servicii de audit financiar extern, achizilia de servicii de

elaborare documentalie tehnico-economice PT ti executie lucrSri;

- este in curs procedura de inchiriere de c5tre UAT ludetul Buziu a unui spatiu in cadrul ciruia sj se

desfisoare - pe o perioadi de 10 ani - activitatea de bibliotec; (procedurile de inchiriere s au

derulat dupi cum urmeazi: in perioada 30.03.2018 - 25.O4.2O7a, respectiv in perioada 02.05.2018

16.05.2018, ferd ca acestea sd se incheie cu perfectarea unui contract de inchiriere. incepand cu

data de 22.05.2018 s-a organizat o noui proceduri de inchiriere, procedura estimat; a se incheia

pan; la data de 30.06.2018)j

- a fost pregetitd documentalia pentru publicarea comunicatului de pres;, a fost transmis; spre

aprobare aceast; documentalie 9i, ulterior, publicau in presa localS

- a fost asigurati contabilitatea distinctd a proiectului;

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;

- a fost mediatizat stadiul implementerii proiectului;

Rezultate obtinute:

1 echipa de implementare/manaBement a proiectului constituitt prin Dispozilia

Pre$edintelui Consiliului Judelean Buzeu n. 729/2078)

l plan de activitate cu termene si responsabilitati realizat pentru toata perioada de

implementare;

l pisti de audit realizatS;

l documentatie de atribuire preg5tiu pentru demararea procedurii de achizitie publicd a

serviciului de informare $i publicitate;

l documentatie de atribuire pregititt pentru demararea procedurii de achizitie publici a

serviciului de audit financiar extern;

l documentalie de atribuire pregdtitd pentru demararea procedurii de achizifie publict de

servicii de elaborare documentajie tehnico-economicd PT 5i de execulie lucrtri,

1 raport lunar al echipei de management a proiectului;

corespondenta aferent; proiectului;

e)
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c)

Liliana Nicolae

:1'tu.t[C
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Probleme identificate in perioada de implementare ti solutii de rezolvare a

acestora/Modificiri ale contractului de grant: A survenit o ugoare decalare a graficului de

implementare a proiectului, f;rE a fi afectatA data de finalizare a acestuia, urmare a faptului

ce, din motive obiective, nu s-a perfectat un contract de inchiriere a unui spatiu de

funclionare a bibliotecii, de c5tre UAT ludetul Buzdu. Aceast5 situalie va conduce la

propunerea unei notificiri c5tre Ol POR de decalare a termenului de demarare a

procedu.ilor de achizitie public; din cadrul proiectului.

Probleme identificate in perioada post-implementare ti solutii de rerolvare a acestora: Nu

este cazul.

intocmit,

Expert implementare proiect,

Flavia Sava A+..''
ur \
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Aprobat,

Manager proiect,

l ve$m in v roru hu Poieclcoi nantal d n Fondu Eu.opean de De4o lare Beqonae pin prc{ramu OpeEtiona Beqoia 2oj4 2020
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