
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: nr. lo
2. Perioada de referinli: 16.07.2010 - 15.08.2010;
3. Date despre organizatia solicitanta: parteneriatul dintre unitatea Administrativ *

Teritoriali Judelul Buziu ti unitatea Administrativ - Teritoriali comuna Merei, condus gi
reprezentat de Unitatea Administrativ - Teritoriali Judelul Buzdu;

a) Adresa: bd. Nicolae Bilcescu nr. 4g cod 120260; adresd pottara electronici
cjbuzau@cjbuzau.ro;

b) contact: tefefon 0238 414 L12 fax 0238 725 5o7i
c) Lider organizalie: ec, Victor Mocanu, pretedintele Consiliului Judelean Buziu;
d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminita Bicanu, dir, ex. adj, Directia pentru

Administrarea Patrimoniului 9i Investilii;
4. Parteneri: Consiliul Local Merei;
5, Detalii despre proiect:
al Programul de finanSare: Programul operalional Regional, Axa prioritari 2, Domeniul

Maior de Intervenlie 2.1 "Reabilitarea gi modernizarea relelei de drumuri judelene, strizi
urbane - inclusiv construclia/reabilitarea goselelor de centuri,,;

bl Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu
poten!ial demonstrat ale judetului Buziu,,, cod SMtS 1475;

c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, loca!ie, valoare, principalele
activit;li, grup !int5 etc.):

o perioada de implementare : 16,04,2009 - 15.07,2Of1;
. localie: judelul Buziu, zona pietroasele - Merei -VerneSti - Tisiu _ Migura (DJ

203 C km 54+500 - 57+800; DJ 203 G km 12+000 - 17+100; DJ 203 G km 31+900 _
45+400; DJ 205 km 0+000 - 19+450; D., lOO H km 30+160 _ 45+800; se adauga
tronsonul Alei S;rata Monteorul ;

. vafoare totalS : 97.072.121,114 lei (din carc: 67,416,787,54 lei contributia Uniunii
Europene; 8.965,584,47 lei contributia din bugetul national, 1.559.232,0g lei co_
finanlarea Consiliului Judetean Buziu, 14.812.704,77 lei valoare TVA pentru
cheltuieli eligibile 5i 4.29r.8rz,s8 lei valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferenti
acesteia l;

.  Grupul t int ; :
a. Beneficiaridirecti:

- Consiliul Judetean Buzdu;
- Consiliul Local Merei (partener in proiect);
- Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile judelene

vizate de proiect: M;gura, pietroasele, Tisiu $i Verne$ti;
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune stribitute de tronsoanele de drum

modernizat
- agentii economici care iti desf;Ioa16 activitatea in cele 5 comune:394 societ;ti

comerciale 9i 105 persoane fizice autorizate;
b. Beneficiari indirecli:

> 859 400 persoane ce tranziteazi zona anual, apartinitori ai locuitorilor din
zoni, turisti sezonieri 5i de week-end;

> 15 000 muncitori sezonieri/an;
> 20 000 agenli economici ce tranziteazi zona anual;
F intreaga populatie a judelului Buzdu 1496 2f4locuitori).
r Perioada de implementare: 16,04.2009 - 15.07.2011;

. Rezultate:57,89 km drumuri modernizate,



d). Stadiul proiectului: ?n desfSturare

Principalele activitd!i derulate in aceast; perioadi au fost:

La procedura de licitatie deschisi pentru atribuirea contractului de achizitie
pubf ici < sERvlcf f DE MANAGEMENT At pRotEcruLUl Modernizdrea infidstructurii
de acces la zonele turistice cu potenlidl demonstrat ate judelutui guzdu se arteapti
rezolvarea acliunii in instan!; inaintatS de S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTTNG
S.R,L, pentru finalizarea procedurii.

. Activitatea de realizare a auditului extern al proiectului: A fost intocmit al doilea
raport de audit, cu
45301t4.O5.20L0.

N, 227h3,05.2O10, inregistrat la O Buziu cu nr,

Activitatea de audit se desfSgoari conform graficului prezentat in calendarul
activititilor din cererea de finantare,

. Activitatea de informare gi publicitate se desfdgoari conform prevederilor
contractuale gi graficului din cererea de finanlare.
ln lunile mai, iunie gi iulie 2010, S.C. FTAROM ADVERTTSTNG S.R.L. tagi a distribuit
citre institutii gi societili comerciale din domeniul turismului din judet si din tare
un numir de 85.700 broguri, 13.600 de pliante 9i 593 de afige.

e Lucririle de modernizare executate in perioada 01,10.2009 - 15,0g.2010 au
constat in:
Pentru Obiectul nr. 1 - DJ 203 C, sector DN 1 B - pietroasele, au fost executate
lucriri de lSrgire a pirlii carosabile Si a ganturilor aferente pe toati lungimea de
3,30 km, precum ti frezarea asfaltului deteriorat. S-a procedat la agternerea
stratului de binder, a geocompozitului antifisur; $i a stratului de uzuri pe toati
suprafata.

Pentru Obiectul  nr.2-DJ 203G, DN 1 B -  Merei  -  Sdrata Monteoru peo lungime
de 5,10 km au fost efectuate lucriri de sipituri in casete pentru lirgire drum Si
completare cu balast $i piatr; sparti, s-a realizat frezarea asfaltului existent
deteriorat, a fost reficut sistemul rutier prin preluare deniveliri, s-a realizat
a$ternerea stratului de binder 9i a geocompozitului antifisurd gi au fost executate
podelele transversale. Au fost montate bordurile in zona statiunii Sdrata
Monteoru 9i au fost executate trotuarele; de asemenea, au fost executate lucriri
de consolidare in zona de alunecare de la km 1Z+000, pentru fiecare operatie s-a
executat in mod repetat pichetarea lucrdrilor.
Pentru Obiectul nr.3 - DJ 203 G, sectorul Haleg - Nifon, pe toata lungimea de 13,50
km s-a executat frezarea imbricimin!ii asfaltice existente gi s-au realizat
complet;rile cu balast gi piatri sparti ?n zonele degradate, s-a alternut stratul de
binder pe 10,00 km gigeocompozitul antifisurd pe 3,00 km gi pichetarea lucririlor.



Pentru Obiectul nr, 4 - DJ 205, sectorul Pietroasele -Merei - Vernesti pe tot
traseul cu lungimea de 19,45 km au fost efectuate lucriri de sipituri in casete
pentru lirgire drum $i completare cu balast $i piatri sparti, s-a realizat frezarea
asfaltului existent deteriorat ti a fost ref;cut sistemul rutier prin preluare
deniveliri, agternerea stratului de binder 9i a geocompozitului antifisurd. Au fost
executate podelele transversale ti parlial intrdrile in gospodirii,

Pentru Obiectul nr. 5 DJ 100 H, pe toata lungimea de 15,64 km, s-au realizat
urmitoarele lucriri: decopertare asfalt, preluarea deniveldrilor gi a$ternerea
stratului de binder ti a geocompozitului antifisuri, Execulia ganturilor de pim6nt
s-a realizat pe o lungime de 11,00 km pe ambele pirli ale drumului iar ganfurile
betonate au fost executate pe o lungime de 1000 m liniari. Au fost realizate
podelele transversale gi intrdrile in gospodArii.
Pentru Obiectul nr. 6, Alee SArata Monteoru: sipiturS, strat de balast 9i piatr;
spartS pe o lungime de 900 metri liniari, montare borduri, agternerea stratului de
baz5 9i podelele transversale.

in vederea realizirii obiectivelor asumate prin proiect, Consiliul Judetean Buziu in
calitate de beneficiar, de comun acord cu S.C. CONSIttER CONSTRUCT 5,R,1, in
calitate de proiectant a analizat soluliile tehnice care si permiti, atet pe timpul
execuliei cat ti ulterior, protejarea sitului arheologic situat pe DJ 205, km 18+850
(dat5 fiind importanla na!ionale ti necesitatea protejerii acestuial.

. Solulia prezentatd de S,C. CONSILtER CONSTRUCT S.R.L. Bucure$ti pentru
traversarea sitului prin intermediul unui pasaj suprateran, a fost inaintati Si
Muzeului Judelean Buz5u, care ti-a dat acordul pentru demararea lucririlor de
proiectare, Beneficiarul a incheiat contractul de proiectare nr, 5037/28.05,2010 cu
S.C. CONSIIIER CONSTRUCT S.R.[. Bucuregti (POYRY] in valoare de 112.310,93 lei
fir; ryA pentru solulia de supratraversare a sitului. Proiectul tehnic a fost predat
la timp beneficiarului Si s-a procedat la depunerea documentaliei pentru ob!inerea
certificatului de urbanism iar documentalia tehnic; a fost aprobati prin hotirerea
Consiliului Judetean Buziu nr, 90/25,05.2010. Ulterior, s-a procedat la inaintarea
adresei nr. 5430109.07,?OLO c;tre Ministerul Dezvoltirii Regionale gi Turismului,
prin care se solicita analizarea posibilitSlii de utilizare a fondurilor disponibile din
proiect pentru execulia acestui obiectiv. Rispunsul primit de la Ministerul
Dezvoltirii Regionale gi Turismului di posibilitatea beneficiarului de a utiliza
fondurile rdmase disponibile din bugetul proiectului. Prin urmare, Consiliul
Judetean Buziu a procedat la inilierea procedurii de achizilie publici pentru
adjudecarea contractului de execulie a pasajului suprateran din zona sitului
arheologic,

Activitatea de dirigenlie de gantier se desfigoari conform caietului de sarcini 5i a
contractului incheiat cu S,C. LERMY 5.R.1. Maneciu. Beneficiarul - Consiliul
Judelean Buziu - a primit 10 rapoarte lunare ale dirigintelui de gantier pini la
aceasti dati (ultimul fiind cel corespunzetor lunii iulie 2010).



e) Rezultate oblinute in perioada de raportare:
F Stadiul fizic al lucririlor realizate pena in prezent este apreciat la 60% din

volumul total de realizat;

0 Probleme identificate in perioada de implementare ti solulii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant:

. Referitor la situl arheologic din comuna pietroasele, avind in vedere oblinerea
fondurilor necesare, Consiliul Judetean Buziu a procedat la inilierea procedurii de
achizilie publicd de atribuire a contractului de execulie a supratravers;rii sitului
arheologic pe baza proiectului tehnic intocmit de S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Bucure$ti (POYRYI.

. Existenta utilititilor din zona lucririlor de modernizare efectuate prin proiect a
condus la necesitatea adaptirii din mers a proiectului fat; de situalia din teren la
aceasti dati in zonele: DJ 100 H - Mierea, DJ ZO3 G - Monteoru, DJ ZO5 -
Pietroasele;

. Alunecarea de teren din zona DJ 203 G - Centrul de Agrement poiana pinului a
necesitat intervenfii de urgen3S in vederea stopirii acestui fenomen iar
proiectantul a emis documentatia necesar; consolidirilor in aceasta zona;

. Pe traseul proiectului, datoritd extinderii intravilanului localititilor a fost necesare
suplimentarea num5rului de intr6ri in gospodirii, ceea ce a condus la
obligativitatea aprobarii suplimentarii valorice a contractului;

. De asemenea, pe parcursul execuliei lucririlor, pe tot traseul au fost indentificate
o serie de lucriri necesar a fi executate dar neincluse ?n proiectul initial Si firJ de
care proiectul nu are continuitate (t;iere arbori, scoatere cioate, refacere fundatii
prin scoaterea pungilor de argild, ridicarea cotelor ciminelor de canalizare,
mutarea relelelor stalpilor electrici ti Romtelecom, mutarea conductei de api).
Pentru executia acestor lucr;ri se va proceda la solicitarea aprob;rii de
suplimentare valorici a contractului. S-a procedat la intocmirea proiectului tehnic
pentru devierea stelpilor electrici Si la atribuirea contractului prin achizitie public6.

e Asigurarea scurgerii apelor in alte zone dec6t cele initiale, avind in vedere refuzul
riveranilor de a mai permite accesul vechilor sisteme (canale, ganluri) prin
gospoddriile particulare.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare 9i solulii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

intocmit,

Responsabii pe probleme

de comunicare

Stilpeanu Anca

Aprobat,

Coordonator proiect


