
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: nr.9
2. Perioada de referinti: 15,12,2009 - 15,01,2010;
3, Date despre organizalia solicitantS: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ - Teritoriali

Judelul Buzeu Si Unitatea Administrativ - Teritoriali Comuna Merei, condus Si reprezentat de
Unitatea Administrativ - Teritoriali Judeful Buziu;

a) Adresa: bd. Nicolae B;lcescu nr. 48 cod L2O260; adresd pogtald electronici
cjbuzau@cjbuzau.ro;

b) Contact: tefefon 0238 414lL2 lax0238 725 5O7i
c) Lider organizalie: ec. Victor Mocanu, PreSedintele €onsiliului Judetean BuzAu;
d) Manager/coordonator proiect: ing. Lumihila Eicanu, dir. ex, adj, Directia pentru

Administrarea Patrimoniului ti Investitii;
4. Parteneri: Consiliul Local Merei;
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finanlare: Programul Operalional Regional, Axa prioritari 2, Domeniul Major de

lnterventie 2.1 "Reabilitarea gi modernizarea retelei de drumuri iudetene, strezi urbane -
inclusiv construdia/reabilitarea goselelor de centuri";

b! Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu
potential demonstrat ale judetului Buzeu", cod SMIS 1475;

c) Descrierea general5 a proiectului (perioada de implementare, localie, valoare, principalele
activiteti, grup tinte etc.):

o perioada de implementare : 16.04.2009 - 15.07.2OL1;
o locatie : iudetul Buziu, zona Pietroasele - Merei -Vernegti - Tisiu - Migura (DJ 203 c

km 5rt+500 - 57+800i 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 Monteorul ;

o valoare total;: 97.072.121,44 lei (din care: 67.435.787,54 lei contribulia Uniunii
Europene, 8.965.584,47 lei contributia din bugetul national, 1.559.232,08 lei co-
finanlarea Consiliului Judetean Buziu, L4,8!2,704,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli
eligibile Si 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibila inclusiv TvA aferenti acesteia );

o Grupul tint;:
a, Beneficiaridirecti:

- Consiliul Judetean Buziu;
- Consiliul Local Merei (partener?n proiectl;
- Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile judelene vizate de

proiect: Megura, Pietroasele, Tisiu gi Verne5ti;
- €ei 29 575 locuitori ai celor 5 comune strebitute de tronsoanele de drum

modernizat
- agenlii economici care igi desfiqoare activitatea ?n cele 5 comune: 394 societiti

comerciale 9i 105 persoane fizice autorizate;
b. Beneficiariindire4i:

> 869 400 persoane ce tranziteazi zona anual, apartinitori ai locuitorilor din zoni,
turisti sezonieri gi de week-end;

> 15 000 muncitori sezonieri/an;
> 20 000 aBenti economici ce tranziteazi zona anual;



> intreaga populalie ajudelului Buzeu (496 214 locuitori).
. Perioada de implementare: 16.04.2009 - 15,07,20L1.;

. Rezultate:57,89 km drumuri modernizate.

d), Stadiul proiectului: in desfigurare

Principalele activiteli derulate in aceasti perioadi au fost:

in cadrul procedurii de licitatie deschisi pentru atribuirea contractului de achizilie
pubf ici < SERVICII DE MANAGEMENT AL PROIECTUtUI Modernizarea inlrastrudurii de
acces la zonele turistice cu potentidl.demonstrct ale iudelului Euzdu D gedinla de
deschidere a ofertelor a avut loc la data de 30.05.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului
Judetean Buziu. La aceaste proceduri s-a inregistrat o contestatie (nr.

LL77O|O2J^2.2OO9). in prezent se a$teapti rezolvarea acesteia pentru finalizarea
procedurii,

Activitatea de realizare a auditului extern al proiectului: in perioada L4 - L5.f2,2oo9,
S,C. ELITE CONSUTTING S.A. a efectuat controlul in vederea intocmirii primului raport

de audit trimestrial. A fost intocmit raportul cu fi, t25021t8,122009, inregistrat la

Consiliul Judelean Buziu,

Activitatea de organizare Si suslinere a campaniei de informare gi publicitate a
proiectului este in stadiul de elaborare si verificare a textelor materialelor de
promovare, ?nscriindu-se in graficul de desfigurare a activititilor din cererea de
finangare.

Lucririle de reabilitare care au inceput pe 3 obiecte din cele 5 mentionate in proiect

(Obiectuf ff, 2, Dl2O3 G, Merei - Sirata Monteoru; Obiectul nr. 4, Dl2O5, Pietroasele
- Merei - Verne$ti si Obiectul nr. 5, Alee Monteoru) au fost sistate datoriti condiliilor
meteorologice nefavorabile (ninsori abundente gi temperaturi scizute, ce nu permit

executarea lucririlor de construdie),

ln vederea realizirii obiectivelor asumate prin proiect, Consiliul Judelean Buziu in

calitate de beneficiar, de comun acord cu S.C. CONSIIIER CONSTRUCT S,R.t. in calitate

de proiectant 9i s,c. soRocAM s.R.L. in calitate de constructor, fac demersuri ?n
vederea rezolvirii in cele mai bune condilii a situaliei apSrute pe DJ 205, km 18+850 in

zona sitului arheologic, dati fiind importanta nalionali ii necesitatea proteiirii

acestuia. Solulia prezentati de S.C, CONSItIER CONSTRUCT S.R,L. Bucuresti este in curs

de analizare in vederea avizirii.

Activitatea de dirigenlie de gantier se desfiSoari conform caietului de sarcini $i a
contractului incheiat cu s.c, LERMY 5.R.1. M6neciu, Beneficiarul - Consiliul Judetean



Buziu - a primit 3 rapoarte lunare ale diritintelui de gantier pini la aceasti datd
(rapoarte pe lunile: octombrie, noiembrie, decembrie),

. La data de 14.01.2010, reprezentanli ai ADR SE (Ol POR) Briila au efectuat a treia vizit;
de monitorizare in cadrul proiectului gi prima viziti pe teren.

e) Rezultate obtinute in perioada de raportare:
F Stadiul fizic al lucririlor realizate p6na in prezent este apreciat la t|o/o din

volumul total de realizat;
) Pe perioada de iarni cu temperaturi nefavorabile derulirii lucririlor, executia

acestora a fost sistatS, luandu-se misuri de protejare a celor existente.

o Probleme identificate in perioada de implementare $i solutii de rezolvare a
acestora/Modifi cAri ale contractului de grant:

Referitor la situl arheologic din comuna Pietroasele, km 18+850, este in curs de
analizare solutia prezentati de proiectant pentru traversarea acestui sector Si
proteiarea lui, avindu-se in vedere faptul ci aceasta solutie necesiti exproprieri in
zon5.

Probleme identificate in perioada post-implementare gi solu;ii de rezolvare a acestora: Nu
este cazul.

lntocmit,

Responsabil pe probleme

Luminita


