
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportuluide monitorizare: nr. 15
2. Perioada de referinli: 16.06.2010 - 15.07.2010;
3. Date despre organizafia solicitanti: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ -

TeritorialS Judeful Buziu 9i Unitatea Administrativ - Teritoriali Comuna Merei, condus gi
reprezentat de Unitatea Administrativ - Teritoriali Judegul Buzdu;

a) Adresa: bd. Nicolae Bilcescu nr. 48 cod 12O26O; adresd pogtalS electronici
cjbuzau@cjbuzau.ro;

b) contact: telefon 0238 414 tl2 tax 0238 725 5O7;
c) Lider organizatie: ec. Victor Mocanu, Pregedintele Consiliului Judetean Buziu;
d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminita Bicanu, dir. ex. adj. Dire4ia pentru

Administrarea Patrimoniului gi Investitii;
4. Parteneri: Consiliul Local Merei;
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finanlare: Programul Operational Regional, Ata prioritari 2, Domeniul

Major de Intervenfie 2.1 "Reabilitarea 9i modernizarea retelei de drumurijudetene, strdzi
urbane - inclusiv constru$ia/reabilitarea goselelor de centuri";

b) Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu
potential demonstrat ale jude;ului Buziu", cod SMIS 1475;

c) Descrierea generalS a proiectului (perioada de implementare, locafie, valoare, principalele
activitlfi, grup finti etc.):

o perioada de implementare : 16.04.2009 -L5.O7.2O11,;
o locatie: judeful Buziu, zona Pietroasele - Merei -Vernegti - Tisiu - Migura (DJ

203 C km 54+500 - 57+800; DJ 203 G km 12+0d) - 17+1fi); DJ 203 G km 31+ D -

45+4d); DJ 205 km 0+0fi) - 191450; DJ 100 H km 30+160 - 45+800; se adauga
tronsonulAlei Sirata Monteoru) ;

r valoare totalS: 97.O72.L2L,44 lei (din care: 57.435.787,54lei contribu;ia Uniunii
Europene ; 8.965.584,47 lei contributia din bugetul national, 1.559.232,08 lei co-
finanfarea Consiliului Judetean Buziu, 14.8t2.7M,77 lei valoare TVA pentru
cheltuieli eligibile 9i 4.297.8L2,58 lei valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferenti
acesteia );

o Grupult int6:
a. Beneficiaridirecti:

- ConsiliulJudefeanBuziu;
- Consiliul Local Merei (partener in proiect);
- Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile judetene

vizate de proiect: Migura, Pietroasele, Tisdu 9i Vernegti;
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune stribitute de tronsoanele de drum

modernizat
- agentii economici care igi desf5goari activitatea in cele 5 comune: 394 societdfi

comerciale gi 105 persoane fizice autorizate;
b. Beneficiariindirecfi:

zoni, turigti sezonieri gi de week-end;

r Perioada de implementare: 16.04.2009 - 15.07.2011;
o Rezultate: 57,89 km drumuri modernizate.



d). Stadaul proiectului: in desfigurare

Principalele activit5fi derulate in aceasti perioadi au fost:

ta procedura de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizifie

pubfici ( SERVfCII DE MANAGEMENT At PROIECTULUI Modernizoreo infrastucturii

de acces Io zonele turistice cu potential demonstrat ale judelului Buzdu se agteapti

rezolvarea acliunii in instanti inaintati de S.C. EUROPEAN PROJECT CONSUTTING

S.R.L pentru fi nalizarea procedurii.

Activitatea de realizare a audituluiextern al proiectului: A fost intocmit al doilea

raport de audil cu nr.2271t3.05.2010, inregistrat la Cl Buziu cu nr.

4s30/14.05.2010.

Activitatea de audit se desfisoari conform graficului prezentat in calendarul

activitifilor din cererea de finantare.

ln cadrul activit5fii de organizare gi susfinere a campaniei de informare gi

publicitate a proiectului a fost finalizati a doua proceduri de achizitie publici a

serviciului de informare gi publicitate. S-a incheiat contractul nr. 23/13.05.2010 (nr.

inregistrare la Consiliul Judefean Buziu 4451/13.05.2010 ) cu S.C. FTAROM

ADVERTISING S.R.L. lagi. Activitatea de informare 9i publicitate se desfigoari
conform prevederilor contractuale gi graficului din cererea de finanlare.
Pdni la aceasti dat5, S.C. FTAROM ADVERTISING S.R.t. lagi a realizat urmitoarele
activitifi:

- A tipirit gi predat beneficiarului 52.000 de broguri, 5.flD de pliante 9i 250 de
afige, materiale distribuite parlial in cadrul Campaniei de congtientizare pe

care S.C. FTAROM ADVERTISING S.R.t. lagi o desfigoari;
- De asemenea, a realizat gi predat 12 panouri de orientare turistici gl rutierS;
- in cadrul Campaniei de congtientizare publici aferenti proiectului pe care

S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.t. lagi o desfiigoarS, au fost realizate 5
int6lniri publice cu diseminare de materiale de promovare (pliante, broguri,
afige) in Consiliile locale ale comunelor aflate pe traseul drumurilor
modernizate prin proiect gi mai multe intilniri cu elevii polilor din zon5; in
cadrul acestei campanii, Consiliul Judefean Buziu a predat S.C. FTAROM
ADVERTISING S.R.L. lagi un nr. de 5(Xl broguri, 200 pliante gi 50 afige ciare au
fost distribuite prin promoteri la t6rgul anual a Drigaica r, desfSgurat in luna
iunie 2010, in municipiul Buziu ;

Lucrdrile de modernizare executate in perioada 01.10.2009 - 15.05.2010 au
constat in:

Pentru Obiectul nr. 1 - DJ 203 C, sector DN 1 B - Pietroasele, au fost executate
lucriri de lirgire a pi4ii carosabile gi a gan;urilor aferente pe o lungime de 3,8{l



km, precum gi frezarea asfaltului deteriorat. S-a procedat la agternerea stratului de

binder gi a geocompozitului antifisuri pe toata suprafala.

Pentru Obiecul nr.2 - DJ 203G, DN 1 B - Merei - Sirata Monteoru pe o lungime

de 5,10 km au fost efectuate lucriri de sipituri in casete pentru lirgire drum gi

completare cu balast gi piatri sparti, s-a realizat frezarea asfaltului existent

deteriorat gi a fost reficut sistemul rutier prin preluare deniveliri, atternerea

stratului de binder gi a geocompozitului antifisure. Au fost montate bordurile in

zona statiunii Sarata Monteoru si au fost executate trotuarele; de asemenea, au

fost executate lucrari de consolidare in zona de alunecare de la km 17+{nO.

Pentru Obiectul nr. 3 - DJ 203 G, sectorul Haleg - Nifon, pe o lungime de 10,00 km s-

a executat frezarea imbricimintii asfaltice existente gi s-au realizat completirile

cu balast gi piatri sparti in zonele degradate gi s-a a$ternut stratul de binder pe

6,00 km gigeocompozitul antifisuri pe 3,00 km.

Pentru Obiectul nr. 4 - DJ 205, . sectorul Pietroasele -Merei - Vernegti pe o

lungime de 8,(X) km au fost efectuate lucriri de sipiturd in casete pentru llrgire

drum gi completare cu balast gi piatri spart5, s-a realizat frezarea asfaltului

existent deteriorat gi a fost reficut sistemul rutier prin preluare deniveliri,

aSternerea stratului de binder gi a geocompozitului antifisurl. Pe sectorul Merei -

Ciobinoaia - Vernegti, pe o lungime de 10,00 km au fost executate lucrdri de
l5rgire a drumului prin executarea casetei cu ganfurile aferente iar intririle in
gospodirii au fostexecutate pa4ial in zona Zoregti si Ciobinoaia.

Pentru Obiectul nr. 5 DJ 10O H, pe o lungime de 15,60 km, s-au realizat
urmitoarele lucriri: decopertare asfalt preluarea denivelirilor gi agternerea

stratului de binder 9i a geocompozhului antifisurS, executia ganlurilor de pimSnt

pe o lungime de 8,00 km pe ambele pi4i ale drumului, a ganturilor betonate pe o
lungime de 1(X)0 m liniari, execufia podetelor tranwersale 9i intriri in gospodirii.

Pentru Obiectul nr. 6, Alee Sirata Monteoru: sipiturS, strat de balast gi piatre

sparti pe o lungime de 900 metri liniari gi montare borduri;

in vederea realizdrii obiectivelor asumate prin proiect, Consiliul Judefean Buziu in
calatate de beneficiar, de comun acord cu S.C. CONSIIIER CONSTRUCT S.R.L. in
calitate de proiectant a analizat sol4iile tehnice care si permitii, atat pe timpul
execufiei c6t gi ulterior, protejarea shului arheologic situat pe DJ 205, km 18+850
(dat5 fiind importanla nafionalS gi necesitatea protejdrii acestuia).

o Solutia prezentatd de S.C. CONSIIIER CONSTRUCT S.R.t. Bucuregti pentru

traversarea sitului prin intermediul unui pasaj suprateran, a fost inaintatd 9i
Muzeului Judetean Buziu, care gi-a dat acordul pentru demararea luctlrilor de
proiectare. Beneficiarul a incfieiat contractul de proiectare nr.5O37128.05.2010 cu
S.C. CONSIIIER CONSTRUCT S.R.t. Bucuregti (POYRY) in valoare de 112.310,93 lei
fdri TVA pentru solutia de supratraversare a sitului. Termen de finalizare a
proiectului: 21 de zile de la semnarea contractului. Proiectul tehnic a fost predat la
timp beneficiarului gi s-a procedat la depunerea documentatiei pentru obtinerea
certificatului de urbanism iar documentafia tehnici a fost aprobati prin hotir6rea
Consifiufui Judefean Buziu nr. 90125.06.2010. Ulterior, s-a procedat la inaintarea
adresei nr. 6430/09.07.2010 citre Ministerul Dezvoltirii Regionale gi Turismului,

3



prin care se solicita analizarea posibilititii de utilizare a fondurilor disponibile din
proiect pentru execr4ia acestui obiectiv.

o Activitatea de dirigentie de gantier se desfigoarl conform caietului de sarcini gi a

contractului incheiat cu S.C. LERMY S.R.L Mdneciu. Beneficiarul - Consiliul

Judefean Buziu - a primit 9 rapoarte lunare ale dirigintelui de gantier p6ni la

aceasti dati (uhimul fiind cel corespunzitor lunii iunie 2010).

e) Rezultate obtinute in perioada de raportare:

volumul total de realizat;

f) Probleme identificate in perioada de implementare gi solufii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:

o Referitor la situl arheologic din comuna Pietroasele, beneficiarul a incheiat

contractul de proiectare nr.5O77128.05.2010 cu S.C. CONSIIIER CONSTRUCT S.R.L.
Bucuregti (POYRYI in valoare de 112.310,93 lei fird TVA pentru solutia de
supratraversare a sitului. Termen de finalizare a proiectului: 21 de zile de la
semnarea contractului. Proiectul tehnic a fost predat la timp beneficiarului si s-a
procedat la depunerea documentatiei pentru obtinerea certificatului de urbanism

iar documentatia tehnica a fost aprobata prin hotararea Consiliului Judetean Buzau

nr. 9O/25.06.2010. Uherior, s-a procedat la inaintarea adresei nr. 6430/09.07.2010
citre Ministerul Dezvoltirii Regionale gi Turismului, prin care se solicita analizarea
posibilitSfii de utilizare a fondurilor disponibile din proiect pentru execufia acestui
obiectiv.

o Perioada 31.05. - 15.07.2010 a fost o perioadi deosebit de ploioasS, ceea ce a
condus la reducerea volumului de lucriri ce pot fi executate in aceste conditii
meteorologice dificile, fiind necesard o reegalonare a graficului de executie a
lucririlor.

o Existenta utilitSlilor din zona lucririlor de modernizare efectuate prin proiect a
condus la necesitatea adaptirii din mers a proiectului fatS de situatia din teren la
aceasti dati in zonele: DJ 1OO H - Mierea, Dl 2O3 G - Monteoru, DJ 205 -

Pietroasele;
o Aluneciirile de teren din zona DJ 203 G - Monteoru gi DJ 203 G - Centrul de

Agrement Poiana Pinului au necesitat interventii de urgenti in vederea stopirii
acestor fenomene iar proiectantul a emis documentatia necesari consolidirilor in
aceste zone;

. Pe traseul proiectului, datoriti extinderii intravilanului localitililor a fost necesari
suplimentarea numirului de intriri in gospodirii, ceea oe va conduce la
suplimentarea valorici a contractului;

. De asemenea, pe parcursul execufiei lucririlor, pe tot traseul au fost indentificate
o serie de lucriri necesar a fi executate dar neincluse in proiectul inifial gi fdri de
care proiectul nu are continuitate (tiiere arbori, scoatere cioate, refacere fundafii
prin scoaterea pungilor de argil5, ridicarea cotelor ciminelor de canalizare,
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mutarea retelelor stilpilor electrici gi Romtelecom, mutarea conductei de api).

Pentru execulia acestor lucriri se va proceda la solicitarea de suplimentare

valorici a contractului.
r Asigurarea scurgerii apelor in alte zone dec6t cele iniliale, av6nd in vedere refuzul

riveranilor de a mai permite accesul vechilor sisteme (canale, ganfuri) prin
gospoddriile particulare.

Probleme identificate in perioada post-implementare gi solulii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit,

Responsabil pe probleme

ili^$t


