PLAN OPERATIONAL

RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre PLAN DE
OPERATIONAL

PLAN OPERAȚIONAL PRIVIND ÎNFIINȚAREA INFRASTRUCTURII
DE CERCETARE RONAVEC - RO National Vegetal Genetic
Resources Centre

ELABORAT DE:
 Drd. Ing. Cercetător Ştiinţific, Bianca MUŞAT - Presedintele Consiliului Științific –
Coordonator științific
 Drd. Ing. Cercetător Ştiinţific, Camelia BRATU – Expert
 Ing. Cercetător Ştiinţific, Geanina NEGOŞANU – Expert
 Dr. Ing. Cercetător Ştiinţific grad. III, Matilda POPESCU - Expert
 Asistent cercetare,Ing. Cristian ŞOMOIAG – Asistent

APROBAT:
Banca de Resurse Genetice
Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău

DIRECTOR
Dr.Ing Costel Vînatoru

Buzău
ROMÂNIA

Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și
Medicinale

RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre PLAN DE
OPERATIONAL

Prezentul Plan Operational

pentru infiintare unei noi infrastructuri de cercetare -

RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre urmeaza cadrul logic al
proiectului propus si evidentiaza sintetic scopul urmarit, obiectivele propuse pentru atingerea
scopului, principalele actiuni majore propuse pentru atingerea obictivelor, rezultatele
estimate pentru fiecare actiune majora, principalii indicatori de realizare si impact in baza
carora se va realizeza monitorizarea progesului implementarii, principalii responsabili pentru
implementarea actiunilor propuse, si termenele de realizare propuse pentru fiecare faza de
derulare a proiectului (faza de proiect/proiectare, faza de constructie si faza de operare).
Prezentul document completeaza Planul de Implementare propus pentru infiintarea
noii infrastructuri de cercetare - RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources

Centre .
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SCOP

OBIECTIVE

ACTIUNI MAJORE

REZULTATE

Infiintare Infrastructurii de Cercetare
RONAVEC - RO National Vegetal Genetic
Resources Centresi asigurarea unor
facilitați si instalatii performante,
echipamente si dotari corporale /
necorporale bazate pe tehnologie
avansata, resurse umane înalt calificate
impreuna cu resurse de cunoștințe si
/sau informații științifice structurate (
referitoare la resursele genetice
vegetale), precum si furnizarea
serviciilor conexe pentru a fi utilizate de
către comunitatea științifica
in
activitatea de cercetare privind
explorarea, inventarierea, colectarea,
conservarea si valorificarea resurselor
fitogenetice.

Asigurarea
echipei
de
implementare si a expertizei
necesare si elaborarea tuturor
documentatiilor
si
avizelor
necesare in vederea obinerii
finantarii si demararii executiei
lucrarilor pentru infiintare noii I.C.
RONAVEC
in
perioada
premergatoare investitiei (AN 0)
si in primul an de implementare
(AN I).

I.a
Asigurarea
managementului
pentru
elaborarea
documentatiei
necesare realizarii proiectului
si
intocmirea/depunerea
Dosarului Cererii de Finantare

Asigurarea
echipei
interne de implementare
- Asigurarea furnizorilor de
servicii
consultanta
- Asigurarea furnizorilor de
servicii elaborare studii de
teren
- Asigurarea furnizorilor de
servicii
de proiectare
pentru toate fazele de
proiectare
- Asigurarea unui contract
de
finantare
aferent
investitiei - POCIDIF 20212027
Asigurarea
unui
executant
pentru
realizarea lucrarilor de
constructie.
- Studii de teren finalizate
(topo, hidro,geo)
- Finalizate Studiu de
Fezabilitate si Proiectului
Tehnic (D.D.E, P.T.A.C)
- Obitnerea Certificatului
de Urbanism si a avizelor
aferente
- Obtinerea Autorizatie de
construire

I.b - Realizarea studiilor de
teren (topo, hidro, geo),
elaborarea tuturor fazelor de
proiectare (S.F., Pth, D.D.E,
D.T.A.C, a documentatiilor
pentru obtinerea C.U. si a
tuturor avizelor necesare
pentru obtinerea Autorizatiei
de Construire / Demolare
pentru investitia propusa si
atribuirea contractului de
executie
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INDICATORI DE
REALIZARE

RESPONSABILI

TERMENE DE
REALIZARE

FAZA

- 5 Decizii interne privind
asigurarea
membrilor
echipei de proiect ;
- 5 Dosare de achizitii
elaborate
- 5 Contracte prestari
servicii
atribuite
- 8 Fise tehnice privind
caracteristicile
echipamentelor necesare
- 1 Dosar al Cererii de
Finantare depus spre avizare
si
evaluare
- 1 Contract de Finantare
semnat
- 1 Contract executie lucrari
semnat

Echipa
de
impleemntare
interna
Echipa
consultant
desemnat

AN I

PROIECT/PROIECTARE

- 3 Studii de teren elaborate
- 1 Studiu de Fezabilitate
elaborat
- 1 Certificat de Urbanism
obtinut
- 5 Avize de principiu
obtinute
- 1 Proiect Tehnic cu D.D.E si
P.T.A.C
elaborat
1
Autorizatie
de
Constructie Obtinuta

Echipa
de
impleemntare
interna
Echipa
consultant
desemnat
- Furnizor servicii
elaborare studii
- Furnizor servicii
elaborare S.F, PTh

AN I

PROIECT
/PROIECTARE
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Constructia, echiparea si dotarea
cu active corporale si necoporale
a I.C. RONAVEC si asigurare
managementului investitiei din
punct de veder tehnic si financiar
in
vederea
realizarii
caracteristicilor structurale si
fuctionale necesare, in anul II si
anul III de implementare.

II.a - Realizarea investitiei de
baza si asigurarea echiparilor si
dotarilor necesare - Cladire
RONAVEC (Corp A+B+C) cu
echipamente functionale - Sup.
2.500mp si Sere experimentale
-Sup. 6.000mp.

II.b - Asigurarea dirigentiei de
santier si a asistentei tehnice
din partea proiectantului pe
toata durata executiei conform
prevederilor legale in vigoare.
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-Constuire infrastructurii
RONAVEC cladire cu 3
copuri
si
sere
experimentale.

Asigurarea si avizarea
conformitarii si calitatii
lucrarilor de executie.
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- 5 Situatii de plata insotite
de decumente justifiative
elabotare de executant si
avizate de dirigintele de
santier
- 1 Proces verbal de receptie
a
lucrarilor
executate
- 1 Proces verbal privind
efectuarea
probelor
tehnologice
- 170 PV-uri punere in
functiune
pentru
echipamente aferente celor
8 laboratoare propuse
- 1 Cladire functionala
(Corp A, B, C) - 2.500mp
- 5 Celule cu atmosfera
controlata
functionale
- 8 laboratoare functionale
Sere
experimentale
functionale - 6.000 mp
- 5 Rapoarte de activitate
derulare servicii de asistenta
tehnica
proiectant
- 5 Rapoarte de activitate
derualre
servicii
de
dirigentie de santier

- Echipa de
implementare
interna
- Executant
lucrari de
constructie
desemnat
- Furnizori pentru
dotari si
echipamente
desemnati

AN III

CONSTRUCTIE

- Furnizor servicii
de dirigentie de
santier desemnat
- Furnizor servicii
elaborare S.F, PTh
desemnat

AN III

CONSTRUCTIE
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II.c - Asigurarea dotarilor
necorporale - softuri, licente,
programe informatice in scopul
digitalizarii proceselor de
cercetare si implementarii
principiilor „FAIR” in ceaea ce
priveste managementul si
utilizarea datelor de cercetare
si elaborarea unui plan de
gestionare a datelor de
cercetare (Research Data
Management Plan) care sa
stabileasca modul în care vor fi
produse, colectate, gestionate,
arhivate şi disponibile datele
de cercetare în cadrul unui noii
I.C.
II.d
Asigurarea
managementului
derularii
activitatilor
pe
intreaga
perioada de implementare a
investitiei.

Operationaliare I.C. RONAVEC
prin testarea si obinerea tuturor
avizelor
de
functionare,
digitalizarea
proceselor
de
cercetare, acreditare celor 8
laboratorare propuse, asigurarea
personalului
necesar
si
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III.a - Obtinerea tuturor
avizelor de functionare pentru
infrastructura RONAVEC si
acreditatea
si
operationalizarea celor 8
laboratoare propuse in cadru
acesteia.

- Asigurarea dotarilor
necorporale si digitalizarea
proceselor si fluxurilor de
cercetare si operare la
nivelul
I.C
RONAVEC
- Realizarea unui Plan de
Management al Datelor de
Cercetare
si
implementarea principiilor
FAIR in ceea ce priveste
procesare si utilizarea
datelor de cercetare la
nivelul I.C. RONAVEC.

- 10 PV-uri predare-primire
dotari
necorporale
1
Data
Research
Management Plan

Echipa
de
implementare
interna
- Furnizori pentru
dotari
necorporale
desemnati

ANIII

CONSTRUCTIE

- Asigurarea furnizorilor de
servicii de dirigentie de
santier si asistenta din
partea
proiectantului
- Asigurarea fluxului
finaciar
pe
intreaga
perioada de derulare a
investitie
- Respectarea etapelor de
implementare
si
a
prevederilor contractului
de finantare.
- Avizarea si acreditarea
I.C.
RONAVEC
si
afacilitatilor aferente in
acord
cu
prevederile
legilsatie nationale
si
internationale.

- 3 Dosare de achizitii
aferente procedurilor
derulate si avizate
- 5 Rapoarte de activitatea
derulare servicii de
consultanta
- 5 Cereri de Plata /
Rambursare avizate si
platite
- 5 Rapoarte de proges
elaborate

- Echipa de
implementare
interna
- Echipa
consultant
desemnat

AN III

CONSTRUCTIE

- 1 Flux tehnologic
- 8 Protocoale de lucru
- 5 Avize de functionare
- 8 Acreditari laboratoare

Echipa
de
implementare
interna

AN IV (TRIM I)

OPERARE
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chletueililor
operationale
si
derularea
activitatilor
de
cercetare privind explorarea,
inventarierea,
colectarea,
conservarea
si
valorificarea
resurselor
fitogenetice,
in
perioada cuprinsa intre anul III
(Trim IV) si anul VIII de proiect.

IIII.b - Asigurarea cheltuielilor
operationale si de mentenanta
pentru derularea activitatilor
din
cadul
infrastructurii
RONAVEC
IIII.c - Asigurarea personalului
necesar pentru operarea si
adimistratea
infrastructurii
RONAVEC - 30 angajati si
derularea activitatilor specifice
de cercetare.

Operationalizarea
unor
servicii proprii generatoare
de venituri si asigurarea
subventiilor de la MADR in
acord cu prevederile HG
690/2019.
- Ocuparea celor 30 de
posturi prevazut prin HG
690/2019 din care 16
cercetatori si 14 personal
administrativ si tehnic.
- Colectarea, conservarea
si valorificarea resurselor
fitogenetice in acord cu
prevederile HG 690/2019.

Buget
anual
de
functionare
RONAVEC
aprobat
- 11 tipuri de servicii proprii
generatoare
de
venit
operationalizate
- 30 Contracte de munca in
vigoare
- 36 State de plata lunare
aprobate
- 1 Strategie de colectare a
resurselor
genetice
- 5 Harti GPS a zonelor de
prelevare
pe
regiuni
- 1 Ghid informatii origine
resurse
genetice
- 1 Strategie si flux
tehnologic
seminte
- 2 strategii evaluare tipuri
de
seminte
1
Protocol
de
depozitare/conservare
seminte
- 1 Baza de date colectii
resurse genetice

INDICATORI DE IMPACT
Număr de genotipuri
protejate și conservate

Număr de genotipuri
propuse
pentru
omologare și brevetare =
38
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Conducerea
BRGV
BZ
- Echipa BRGV BZ

AN IV

OPERARE

Conducerea
BRGV
BZ
- Echipa BRGV BZ

AN VIII

OPERARE

- Conducerea
BRGV BZ
- Echipa BRGV
BZ
- Conducerea
BRGV BZ
- Echipa BRGV
BZ

MILESTONES
AN V =5000,
AN
VII=7.000,
AN
VIII=10.000
AN V = 8,
AN VII= 18,
AN VIII= 38

OPERARE

OPERARE
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Număr de beneficiari
care utilizează resursele
genetice prin activități de
extensie și transfer
tehnologic = 1000
Genotipuri
cu
autenticitate și valoare
biologică ridicată = 350
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- Conducerea
BRGV BZ
- Echipa BRGV
BZ

AN V = 200,
AN VII= 600,
AN VIII= 1000

OPERARE

- Conducerea
BRGV BZ
- Echipa BRGV
BZ

AN V = 100,
AN VII= 200,
AN VIII=
350

OPERARE

