
RAPORT DE MONITORIZARE

1, Num;rul raportului de monitorizare: nr. 13
2. Perioada de referinli: 16.04.2010 - 15.05.2010;
3. Date despre organizalia solicitant6: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ - Teritoriali

Judelul Euziu S; Unitatea Administrativ - TeritorialS Comuna Merei, condus gi reprezentat de
Unitatea Administrativ - Teritoriale Judetul BuzAu;

a) Adresa: bd. Nicolae Bilcescu nr. 48 cod 120260; adresi pogtali electronici
cjbuzau@cjbuzau.ro;

b) contact: telefon 0238 4L4lL2 lax 0238 725 5O7l
c) Lider organizalie: ec, Victor Mocanu, Pregedintele Consiliului Judelean Buziu;
d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminila B;canu, dir. ex, adj, Directia pentru

Administrarea Patrimoniului Si Investiti i;
4, Parteneri: Consiliul Local Merei;
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finantare: Programul Operalional Regional, Axa prioritari 2, Domeniul Major de

Interventie 2.1 "Reabilitarea gi modernizarea relelei de drumuri judetene, strizi urbane -

inclusiv construc!ia/reabilitarea goselelor de centuri";
b| Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu

potenlial demonstrat ale judelului BuzAu", cod SMlS 1475;
c! Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, localie, valoare, principalele

activitil i, grup tinte etc.):
o perioada de implementare : 16.04.2009 - 15,O7.201!;
. locatie : judelul Buziu, zona Pietroasele - Merei -Verne9ti - Tiseu - 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; DJ 100 H km 30+160 - 45+800; se adauga tronsonul Alei
Serata Monteoru) ;

o vafoare tot€le : 97,072.121,44 lei (din care: 67.436.787,54 lei contributia Uniunii
Europene; 8.965.584,47 lei contributia din bugetul nalional, 1.559,232,08 lei co-
finanlarea Consiliului Judetean Buziu, L4.a12,7o4,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli
eligibile Si 4,297.812,58 lei valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferenti acesteia );

. Grupul tinti:
a. Beneficiari directi:

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

proiect: Migura, Pietroasele, Tiseu gi Verne$ti;
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune stribitute de tronsoanele de drum

modernizat
- agenlii economici care igi desfSgoard activitatea in cele 5 comune: 394 societili

comerciale 9i 105 persoane fizice autorizate;
b,' Beneficiari indirecti:

> 859 400 persoane ce tranziteazd zona anual, apa4inetori ai locuitorilor din zoni,
turiiti sezonieri Si de week-end;

> 15 000 muncitori sezonieri /an;
> 20 000 agenti economici ce tranziteaze zona anual;



> intreaga populatie a judelului Buziu (496 214 locuitoril.
. Perioada de impfementare: 16.04,2009 - L5.O7.2OlL;

. Rezultate:57,89 km drumuri modernizate,

d). Stadiul proiectului: in desfdgurare

Principalele activitdti derulate in aceasti perioadi au fost:

La procedura de licitatie deschisi pentru atribuirea contractului de achizilie public;
( SERVfCf I DE MANAGEMENT AL PROIECTUtUI Modernizdred inlrcstructurii de acces ld
zonele turistice cu potenlidl demonstrat ale judetului Buzdu se a$teapti rezolvarea
acliunii in instanle inaintate de S.C. EUROPEAN PROJECT CONSUTTING S.R.L. pentru
finalizarea procedurii.

Activitatea de realizare a auditului extern al proiectului: A fost intocmit al doilea
raport de audit, cu N.227113.05.2010, inregistrat la CJ Buziu cu nr. 4530/14.05.2010.

Activitatea de audit se desfSgoari conform graficului prezentat in calendarul
activitelilor din cererea de finanlare.

in cadrul activitiiii de organizare ti suslinere a campaniei de informare Si publicitate a
proiectului a fost finalizat5 a doua proceduri de achizitie publici a serviciului de
informare 9i publicitate, fiind desemnati cagtigdtoare S.C. FTAROM ADVERTISING
5.R.1. la$i, prin scrisoarea de atribuire nr, 4170/07.05.2010 intocmiti de beneficiar.

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

Pentru Obiectul nr. 1-DJ 203C,sectorDN 1B-Pietroasele, au fost executate lucriri
de lirgire a pdrlii carosabile gi a tanturilor aferente pe o lungime de 2,50 km, precum

f i frezarea asfaltului deteriorat.
Pentru Obiectul  nr.2-DJ 203G, DN I  B -  Merei  -  Serata Monteoru peolungimede
5,10 km au fost efectuate lucrdri de sipituri in casete pentru lirgire drum gi
completare cu balast Si piatre sparte, s-a realizat frezarea asfaltului existent deteriorat
gi a fost reficut sistemul rutier prin preluare deniveliri, atternerea stratului de
binder 9i a geotextilului antitisurS.
Pentru Obiectul nr, 4 - DJ 205, sectorul Pietroasele -Merei - Verne$ti pe o lungime
de 6,60 km, au fost efectuate lucrari de sipdturd in casete pentru lirgire drum li
completare cu balast Si piatri sparti, s-a realizat frezarea asfaltului existent deteriorat



5i a fost refecut sistemul rutier prin preluare deniveleri, a$ternerea stratului de binder

Si a geotextilului antifisure. Pe sectorul Merei - Ciobdnoaia - vernesti, pe o lungime de
8,0 km au fost executate lucriri de lirgire a drumului prin executarea casetei cu

Sanlurile aferente iar intririle in gospoderii au fost executate in zona Zoretti.
Pentru Obiectul nr. 5 DJ 100 H, pe o lungime de 14,80 km, s-au realizat urmitoarele
lucriri: decopertare asfalt, preluarea denivel6rilor 9i aSternerea stratului de binder Si
a geotextilului antifisure, execulia tanturilor de pemant pe o lungime de 4,0 km pe
ambele pdrli ale drumului, a ganturilor betonate pe o lungime de 500 m liniari,
executia podelelor transversale ii intreri in gospodArii.

Pentru Obiectul nr.6, Alee Serata Monteoru: sipiturS, strat de balast Si piatri sparti
pe o lungime de 900 metri liniari;

in vederea realizirii obiectivelor asumate prin proiect, Consiliul Judetean Buziu in
calitate de beneficiar, de comun acord cu S.C, CONSILIER CONSTRUCT s.R.t. in calitate
de proiectant 9i S.C. SOROCAM S,R.L. ?n calitate de constructor, fac demersuri in
vederea rezolvirii in cele mai bune conditii a situatiei apirute pe DJ 205, km 18+850
in zona sitului arheologic, dati fiind importanta nalionalS ti necesitatea proteiarii

acestuia.

Solulia prezentatE de S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L. Bucure$ti pentru traversarea
sitului prin intermediul unui pasaj suprateran, a fost inaintati 9i Muzeului Judelean
Buziu, care gi-a dat acordul pentru demararea lucririlor, beneficiarul aflAndu-se in
procedura de negociere a contractului de proiectare cu S.C. CONsltlER CONSTRUCT
S,R,L. Proiectantul urmeazi si realizeze proiectul $i se-l prezinte factorilor de decizie
in cel mai scurt termen dup; atribuirea contractului, in conformitate cu prevederile

legale.

. Activitatea de dirigentie de $antier se desf5goari conform caietului de sar€ini si a
contractului incheiat cu S.C. TERMY S.R,L. Meneciu. Beneficiarul - Consiliul Judetean
Buziu - a primit 7 rapoarte lunare ale dirigintelui de gantier pani la aceasti dat;
(ultimul fiind cel corespunzitor lunii aprilie).

e) Rezultate oblinute in perioada de raportare:
> Stadiul fizic al lucririlor realizate p6na in prezent este apreciat la 30% din

volumul total-de realizau

o Probleme identificate in perioada de implementare 9i solutii de rezolvare a

acestora/Modifi ciri ale contractului de grant:



Referitor la situl arheologic din comuna Pietroasele, km 18+850, este in curs de
aprobare solutia prezentati de proiectant pentru traversarea a€estuia prin intermediul
unui pasaj suprateran, beneficiarul afl6ndu-se in procedura de negociere a
contractului de proiectare cu S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.. Proiectantul urmeazi
se realizeze proiectul ti si-l prezinte factorilor de decizie in cel mai scurt termen dupi
atribuirea contractului, in conformitate cu prevederile legale.

Probleme identificate in perioada post-implementare si solutii de rezolvare a

acestora: Nu este cazul.
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