
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: nr,25
2. Perioada de referin!5: 15.05,2011- 15.05.2011;
3, Date despre organiza!ia solicitantS: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ -

TeritorialS Judetul Buziu gi Unitatea Administrativ - Teritoriali Comuna Merei, condus gi
reprezentat de Unitatea Administrativ - TeritorialS Judelul Buziu;

a) Adresa: bd, Nicolae Bilcescu nr, 48 cod 120250; adresi pottale electronic;
cjbuzau@cjbuzau.ro;

b) Contact: tefelon023S 4L41.t2 fax 0238725 507;
c) Lider organizatie: ec. Victor Mocanu, Pregedintele Consiliului Judelean Buziu;
d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminita ' Bicanu, dir. ex. adj. Direclia pentru

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

Malor de Intervenlie 2.1 "Reabilitarea 5i modernizarea retelei de drumuri judelene, str;zi
urbane - inclusiv construclia/reabilitarea goselelor de centuri";

b) Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu
potenlial demonstrat ale judelului Buz;u", cod SMIS 1475;

c) Descrierea generale a proiectului (perioada de implementare, localie, valoare, principalele
activiteli, grup tinti etc.):

r perioada de implementare : 16.04.2009 - 15.O7.z0lli
o locatie: judelul Buziu, zona Pietroasele - Merei -Vernegti - Tiseu - Migura (DJ

203 C km 54+500 - 57+800; DJ 203 G km 12+000 - U+100; DJ 203 G km 31+900 -

45+400; DJ 205 km 0+000 - 19+450; DJ 100 H km 30+150 - 45+800; se adauga
tronsonul Alei Sirata Monteoru) ;

. valoare totali la inceputul perioadei de implementaret 97,072.L2L,44lei (din care:
67.436.787,54 lei contribulia Uniunii Europene; 8.965.584,47 lei contributia din
bugetul na!ional, 1.559.232,08 lei co-finangarea Consiliului Judetean Buziu,
14.812.704,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli eligibile ti 4.297.812,58lei valoare
ne-eligibila inclusiv TVA aferente acesteia );

. valoarea totali la sfar'itul perioadei de implementare se va cunoagte si se va
comunica dupe efectuarea tuturor plililor la cheltuielile eligibile 9i neeligibile in
cadrul proiectului.

. Grupul linte:
a. Beneficiari directi:

- Consiliul Judelean Buzdu;
- Consiliul Local Merei (partener ?n proiect);
- celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile judetene

vizate de proiect: Mdgura, Pietroasele, Tis;u $i Verne$ti;
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune stribetute de tronsoanele de drum

modernizat
- agenlii economici care igi desfigoare activitatea in cele 5 comune: 394 societiti

comerciale gi 105 persoane fizice autorizate;
b, Beneficiari indirecli:

> 869 400 persoane ce tranziteaze zona anual, apa4initori ai locuitorilor din
zon;, turitti sezonieri ti de week-end;

) 15 000 muncitori sezonieri/an;
> 20 000 agenti economici ce tranziteazi zona anual;
F intreaga populalie a judelului Buziu (496214 locuitori).



. Perioada de implementare: 15.04.2009 - 15 ,O7,2OLl;
. Rezultate:57,89 km drumuri modernizate.
. Un pasaj de traversare a unui sit arheologic de importanli istoricd

nationali.

d). Stadiul proiectului: in desf;gurare

Principalele activiteli derulate in aceastd perioade au fost:

Atribuirea €ontractului de achizilie publici < SERVICII DE MANAGEMENT AL
PROfECTULUf Modemizdrca inlrasuucturii,de acces la zonele turistice cu potenlial
demonstrdt ale judelului Buzdu nu s-a putut realiza avand in vedere acliunea in
instanti inaintati de S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L., actiune pentru

care, la ultima inf5titare a fost emisi hotirdrea definitiv; in favoarea Consiliului
Judelean Buzeu.

Activitatea de management al proiectului este asigurati in continuare de cetre
coordonatorul de proiect impreuni cu echipa de monitorizare intrucat s-a
considerat ci, dupi emiterea hoterarii judecitoresti in favoarea Consiliului
Judelean Buzeu, activitelile specifice de management nu mai pot fi desfigurate

av6nd in vedere finalizarea proiectului.

Activitatea de realizare a auditului extern al proiectului: A fost intocmit raportul
de audit nr. 6 {inregistrat la Consiliul Judelean Buziu cu nr.6299102,06,2011I

Activitatea de audit se desfigoari conform graficului prezentat in calendarul
activitSlilor din cererea de finantare.

Activitatea de informare gi publicitate se desfigoari conform prevederilor

contractuale tigraficului din cererea de finantare.
ln luna mai 2011 S,C. FTAROM ADVERTISING S.R.L. lagi a continuat distribuirea de
broguri citre institutii $i societili comerciale din judet ti din tar5. La data de
L4,O6.2OLL a fost publicat al 5-lea anunt de presi in cadrul proiectului in ziarul
local "Opinia",

La data de 15.05.2011 au fost finalizate si receplionate lucririle de modernizare a
celor 57,89 km de drum 9i de execulie a pasajului suprateran peste situl arheologic
de la Pietroasele.

Lucririle de modernizare executate in perioada 01.10.2009 - 15.06.2011 au fost
definitivate in conformitate cu prevederile din proiect in propo4ie de 100% pe

toate cele 7 obiecte din proiect:

Obiectul nr, 1 - DJ 203 C, sector DN 1 B - Pietroasele, km 54+500 - km 57+800;

obiectul  nr,2-DJ 203G, DN 1B- Merei  -  Sirata Monteoru, km 12+000 -  km
17+100;

Obiectul nr. 3 - DJ 203 G, sectorul^Haleg - Nifon, 31+900 - km 45+400.



Obiectuf nr, 4 - Dt 205, sectorul Verne$ti - Merei - Pietroasele, km 0+000 - krn
19+450;

obiectul nr. 5 DJ 100 H, Hale$ - Vernegti, km 30+160 - km 45+800.

Obiectul nr.6, Alee S5rata Monteoru, se desprinde din DJ 203c la km 16+007,40 $i
are o lungime de 900 m,
Au fost remediate daunele provocate drumului de cetre lucr;rile efectuate de 5,C,
Electrica S.A,
Obiectul nr, 7: Pentru obiectivul ,,Pasai suprateran pe DJ 205 peste situl arheologic
de la Pietroasele, comuna Pietroasele, judelul Buziu, lucririle de constructie sunt
realizate in propo4ie de 100%.

e) Rezultate oblinute in perioada de raportare:
> Stadiul fizic al lucririlor realizate pana in prezent este apreciat la 100% din

volumul total de realizat;

l) Probleme identificate in perioada de implementare 9i solulii de rezolvare a
acestora/Modific;ri ale contractului de grant: Pe parcursul implementirii proiectului s-
au ficut informiri asupra modului de rezolvare a problemelor apirute,

g) Probleme identificate ?n perioada post-implementare gi solufii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

intocmit,

Responsabil pe probleme

de comunicare

Aprobat,

Coordonator

Dir.ex.adl.

Ing. Bicanu

eo,tr;


