
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numerul raportului de monitorizare: nr' 18

2. Perioada de referinle: 16.09'2010 - 15.10.2010;

3. Date despre organizatia solicitantd: Parteneriatul dintre l'Jnitatea Administrativ -

TeritorialS Judetul Buziu 9i Unitatea Administtativ - Teritoriali comuna Merei' condus 9i

reprezentat de Unitatea Administrativ -Teritoriale Judetul Buziu;

a) Adresa: bd, Nicolae Belcescu nr. 48 cod L2O26O; adtesi pogtali electronici

cibuzau@cjbuzau'ro;
b) contact: tefefo n 0238 4L4 !!2 laxo2?8725 5O7;

ci Lider organizatie: ec. victor Mocanu, Pregedintele consiliului Judetean Buzeu;

d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminita Bicanu, dir' ex' adi' Direqia pentru

Administtarea Patrimoniului 9i Investitii;

4. Parteneri: Consiliul Local Merei;

5. Detalii despre Proiect:
a) P.ogramul de finanlare: Programul operational Regional' Axa prioritare 2' Domeniul

ualor de lntervenlie 2.1 "Reabilitarea 9i modernizafea telelei de drumuri judetene, strezi

urbane - inclusiv constru4ia/reabilitarea $oselelor de centuri";

b) Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu

potenlial demonstrat ale iudetului Buzdu", cod SMIS 1475;

cl Descrierea generale a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele

activititi, grup tinte etc.l:
o perioada de implementare : 16.04'20o9 - l5'o7 '2oLl:'

. localie: iudetul Buzeu, zona Pietroasele - Merei -vernetti - Tislu - Magura {DJ

203 C km 54+5OO - 57+8OO; DJ 203 G km 12+0fi1 - 17+1d); DJ 203 G km 31+900 -

45+4OO; DJ 205 km O+Oq) - 19+450; DJ l(n H km 3o+t'60 - 45+800; se adauga

tronsonul Alei Serata Monteorul ;
o va|oare totalE: 97.072.121,44 |ei (din caJe': 67.436.787,54 |ei cont]ibutia Uniunii

Europene; 8.965.58447 lei contributia din bugetul national' 1'559'232'08 lei co-

finantarea consiliului Judqean Buzeu, 14'812'70477 lei valoare TvA pentru

cheltuieli eligibile 9i 4'Zg7 'AL2,5A bi valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferenti

acesteia l;
. Grupul linti:
a. Beneficiatidirecti:

- Consiliul Judetean Buziu;
- Consiliul Lo€al Merei (partenerin proiectl;
- celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile iudetene

vizate de proiect: M5gura, Pietroasele, Tisiu 9i Verne$i;
- cei 29 575 locuitori ai celor s comune sttebetute de tronsoanele de drum

modernizat
- agentii economici care i9i desfigoari activitatea in cele 5 comune: 394 societeti

comerciale 9i 105 persoane fizice autorizate;

b. Beneficiariindire4i:
> 869 4Oo persoane ce tranziteazi zona anual' apa4in5tori ai locuitorilor din

zone, turitti sezonieri $i de week-end;

> 15 OOO muncitori sezonieri /an;
> 20 O{D agenti economici ce tranziteaze zona anual;

> intreaga populatie a iudefului Buziu (496 214 locuitoril'

o Perioada de implementare: 16'04'2009 - 15'07'2011;

. Rezultate:57,89 km drumuri modernizate'



dl. stadiul proiectului: in desfegurare

Principalele activitdti derulate in aceaste perioadi au fost:

. La procedura de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizitie

pubfice ( SERVfCf I DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI Modenizoreo inlrosfiucturii

de acces la zonele turistice cu potenlidl demonstrut dle iudeiului Buzdu se aEleapti

rezolvarea a4iunii in instanfi inaintati de S.C. EUROPEAN PROJECT CONSUTTING

S.R.L pentru fi nalizarea procedurii.

o Activitatea de realizare a auditului extern al proiectului: A fost intocmit al treilea

raport de audit, inregistrat la Cl Buziu cu nr. 8036/31.08.2010'

Activitatea de audit se desfisoare conform graficului prezentat in calendarul

activitetilor din cererea de finantare.

. Activitatea de informare si publicitate se desfisoare conform prevederilor

contractuale ti graficului din cererea de finantare.

in luna septembrie 2010, societatea oontraciant5 a acestui serviciu, S.C. FLAROM

ADVERTISING S.R,L. lati a distribuit cetre institutii Si societeti comerciale din

domeniul turismului din fari un numer de 450 broguri tealizate ln cadrul
proiectului.

. Lucrerile de modernizare executate in perioada 01.10,2009 - 15.10.2010 au

constat in:

. Pentru Obiectul nr. 1- DJ 203 C, sector DN 1 B - Pietroasele, au fost executate

urmitoarele lucriri pe toati lungimea de 3,30 km a tronsonului:
- lSrgire a pe4ii carosabile $i a $anfurilor aferente, precum $i frezarea asfaltului

deteriorat (activitate realizate in procent de 100%);
- agternerea stratului de binder, a geocompozitului antifisura Si a stratului de

uzuri (activitate realizate ln procent de 1(D961,

. Pentru Obiectul nr. 2 - DJ 203G, DN 1 B - Merei - SSrata Monteo.u pe toati
lungimea de 5,10 km au fost efectuate urmetoarele lucriri:
- sipetule in casete pentru lergire drum gi completare cu balast $i piatri sparti
(activitate realizati in procent de 100%);
- frezarea asfaltului existent deteriorat (activitate realizati in procent de 10O%l;
- refacelea sistemul rutier prin preluare deniveliri (activitate realizati in procent

de 100%);
- agternerea stratului de binder, a geocompozitului antifisure Si a stratului de uzurl
(activitate realizat5 ln procent de 100%l;
- au fost executate podetele transversale (activitate realizati in procent de 100%).



Au fost montate bordurile in zona statiunii Sirata Monteoru 9i au fost executate

trotuarele; de asemenea, au fost executate lucreri de consolidare in zona de

alunecare de la km 17+O0O.

Pentru fiecare operalie s-a executat in mod repetat pichetarea lucrdtilor'

. Pent'u obiectu| nr' 3 - DJ 203 G, sectoru| Ha|e9 - Nifon, pe toata |ungimea de 13,50

km au fost executate urmetoarele lucteri:
- frezarea imbricimintii asfaltice existente, completirile cu balast 9i piatre sparti

in zonele degradate, s-a agternut stratul de binder 9i pichetarea lucririlor

{activitati realizate pe tot traseul};
- au fost realizate pa4ial ganlulile dalate $i podetele transversale;

- a fost executat sttatul de uzuri pe o lungime de 8'00 km;

- au fost realizate dtenuri in zonele in care au fost descoperite pungi de apd iar

pungile de argilS au fost eliminate;
- s-a asfaltat patcarea din zona Manistirii ciolanu'

. P e n t r u o b i e c t u l n r . 4 - D J 2 O 5 , s e c t o r u l P i e t r o a s e l e - M e r e i - V e t n e q t i p e t o t

traseul cu lungimea de 19,45 km au fost efectuate urmitoarele lucreri:

- sipeture in casete pentru largire drum 9i completare cu balast 9i piatre sparta cu

exceplia zonei Pietroasele (activitate realizate in procent de 1(x)%);

- frezarea astaltului exislent deteriorat (cu exceptia zonei sitului arheologic);

- refacetea sistemul rutier pdn preluare deniveliri, atternerea stratului de binder

9i a geocompozitului antifisuri (cu exceplia zonei sitului arheologic);

- au fost executate podetele transversale 9i pa4ial intrerile in gospodirii (cu

exceptia zonei Pietroaselel datofite existeniei uiilitililor pe amplasamentul

podetelor, acostamentelor gi ganturilor;

- s-a executat stratul de uzutd pe o lungime de 1Q00 km'

o P e n t r u O b i e c t u l n r ' 5 D J l O O H , p e t o a t e l u n g i m e a d e 1 5 , 6 4 k m , s - a u t e a l i z a t

urmEtoarele lucriri:
- frezare asfah, preluarea denivelSrilor, atternerea stratului de binder 9i a

geocompozitului antifisure (activitate realizate in procent de 100%);

- au fost realizate podetele transversale 5i pa4ial intrerile in gospodirii datorite

existentei utilite$lor din zoni;

Execulia Santurilor de pimant s-a realizat pe o lungime de 11,00 km pe ambele

pirgi ale drumului iar $anturile betonate au fost executate pe o lungime de 1000 m

liniari.
- s-a rcalizat stratul de uzuri pe o lungime de 5,0O km'

. Pentru obiectul nr. 6, Alee Serata Monteoru, pe o lungime de 900 m au fost

efectuate urmitoarele lucrdri:
- decapare asfah, sipituri, strat de balast 5i piatri sparte pe o lungime de 900

metri liniari (activitate realizate in procent de 100%l;

. montare borduri, aSternerea st]atu|ui de baze 9i podete|e transversa|e (activitate

realizati in p.ocent de 100%);



- a$ternerea stratului de uzura 9i a rigolelor betonate (activitate realizate in

procent de 10O%l;
- pa4ial, s-au realizat trotuarele din zona podelelor'

o in vederea realizerii obiectivelor asumate prin proiect, Consiliul Judetean Buzdu in

calitate de beneficiar, de comun acord cu s'C' cONslLlER CONSTRUCr S'R'L' in

calitate de proiectant a analizat solutiile tehnice care sl permiti, atat pe timpul

execuliei c6t gi ulterior, protejatea sitului atheologic situat pe DJ 205' km 18+850

(dati fiind importanla nafionale 9i necesitatea proteierii acestuial'

. s o | u t i a p r e z e n t a t i d e s ' c ' c o N s l L | E R c o N s T R U c T s . R . L . B u c u r e $ t i p e n t r u

travetsarea sitului prin intermediul unui pasai suprateran, a fost inaintati $i

Muzeului Judetean Buzeu, care $i-a dat acordul pentru demararea lucririlor de

proiectare. Beneficiarul a incheiat contractul de proiectare nl' 503228'05'2010 cu

s,c. coNslLlER coNsTRucT s.R.L. Bucuretti {PoYRY) in valoare de 112'310'93 lei

fSriTVApentruso|uliadesup]atraversareasitului.P]oiectu|tehnicafostp]edat
la timp beneficiarului gi s-a procedat la depunerea documentatiei pentru obtinerea

certificatului de urbanism iar documentatia tehnicl a fost aprobati prin hoterarea

Gonsiliului Judetean Euziu nr. 90/25.05'2010' Ulterior, s-a procedat la inaintarea

adresei nr. 6430/09'07.2010 cetre Ministerul Dezvoherii Regionale 9i Turismului'

ptincaresesolicitaana|izareaposibi|iti| i ideuti|izareafondurilordisponibi|edin

proiect pentru executia acestui obiectiv' Respunsul Primit de la Ministerul

Dezvoltirii Regionale gi Turismului di posibilitatea beneficiarului de a utiliza

fondurile rimase disponibile din bugetul proiectului' Prin urmare' Consiliul

Judetean Buz6u a procedat la initierea procedurii de achizilie publici pentru

adjudecarea contractului de executie a pasajului suprateran din zona sitului

arheo|ogic . lnurmaf ina| iz t r i iprocedur i ideachiz i t iepubl ic iacontractu|u ide
execuiieapasaiuluidetravetsateasitului,acestaafostadiudecatsocietetiiS'c'

Conferic s.R.L. Buzeu.

. Activitatea de dirigentie de gantier se desfiSoari conform caietului de sarcini 9i a

contractului incheiat cu S.C. TERMY S.R'L' Maneciu' Beneficiarul - Consiliul

Judelean Buziu - a primit 12 rapoarte lunare ale dirigintelui de gantier pdni la

aceaste dati (uhimul fiind cel coresPunzetor lunii august 2010)'

e) Rezultate obtinute ln perioada de raportare:

volumul total de realizat;

fl Probleme identificate in perioada de implementare $i solutii de rezolvare a

acestora/Modificiri ale contEctului de gtant:
. in urma finalizarii procedurii de achizitie publici a contlactului de execulie a

pasaiului de traversare a sitului, acesta a fost adiudecat societitii s'c' Conferic

S.R.L Buzeu.
.Exis tentaut i | i te t ibrd inzona|ucr i r i |ordemodernizareefectuatep] inpro iecta

condus la necesitatea ada arii din mers a proiectului fala de situatia din teren la

aceastedate inzone|eDJlooH-Mierea,DJ2o3G-Monteoru,D,205-Piet ]oase|e
-vernegti, DJ 203 G, Halet - Nifon'

4



ln zona Obiectului DJ 205 zoresti, existenta conductei de apa in capetele podetelor

a condus la intreruperea temporare a executiei acestor podele, deoarece nu existi

posibilitatea de repozitionare a conductei de ape.

De asemenea, se intampind greuteti la executia a 2 podete {unul in zona Zoretti $i

unul in zona Nigcovl datorite faptului ce riveranii impiedici scurgerea apelor in

sistemul initial, respectiv la limita dintre gospodirii' ceea ce conduce la

intreruperea temporale a executiei acestor podete pAni la rezolvarea situatiei pe

plan local.
' Alunecarea de teren din zona Dl 203 G - Centrul de Agrement Poiana Pinului a

necesitat interventii de urgenti in vederea stoperii acestui fenomen iar

proiectantul a emis documentalia necesare consoliderilor in aceasta zona.

Datoriti faptului ce acest lucru implici suplimenta.ea valorici a bugetului

proiectului, sunt necesare aprobdri penttu temedielea situatiei aperute.

) pe traseul proiectului, datoriti extinderii intravilanului localitifilor a fost necesare

suplimentarea numirului de int.eri in gospodirii.

S-a procedat la inventarierea, pe fiecare localitate in parte, a numarului de

gospoditii existente pe traseul proiectului. Astfel, a reie$it faptul cA, fale de

proiectul initial, numirul este cu mult mai mare' ceea ce implice suplimenteri

valorice la contractul initial. Cuantificarea acestota urmeazi si o intocmeasce

proiectantul in baza de date initiale, dar avizarea de principiu privind

suplimentarea numerului de intriri nu a fost obtinutS.

, De asemenea, pe parcursul executiei lucririlor, pe tot traseul au fost indentificate

o serie de lucreri necesar a fi executate dar neincluse in proiectul initial 9i firi de

care proiectul nu are continuitate: tliere arbori, scoatere cioate, refacere fundalii

prin scoaterea pungilor de argili, ridicarea cotelor oiminelor de canalizare'

mutarea retelelor stalpilor electrici li Romtelecom, mutarea conductei de ap{'

acostamentul din balast $i piatri sparte, parciri in zonele cele mai fred,entate de

turigti, podele laterale $i transveEale. Pentru executia acestor lucreri se va

proceda la solicitarea aprobirii de suplimentare valorici a contractului. S-a

procedat la intocmirea proiectului tehnic pentru devierea stalpilor electrici 9i la

atribuirea contractului prin achizilie publice' S-a executat devierea retelei electrice

Si este necesar ca $i pe zona Monteoru si se execute mutarea a 7 stalpi electrici.

. Asigurarea scurgerii apelor in alte zone decat cele inifiale, av6nd in vedere refuzul

riveranilor de a mai permite accesul vechilor sisteme (canale, ganluri) prin

gospodiriile particulare.

g) P.obleme identificate in perioada post-implementare 9i solulii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

lntocmit, Aprobat,

Coordonator proiect

Dir,ex,adj.

probleme

Ing. BScanu


