
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: nr, 10
2. Perioada de referinF: 15.01.201o - 15.02.2010;
3. Dat€ despre organizalia solicitanti: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ - Teritoriali

Judelul Buz5u gi Unitatea Administrativ - Teritoriali Comuna Merei, condus gi reprezentat de
Unitatea Administrativ - Teritoriali Judetul Buziu;

a) Adresa: bd, Nicolae BSlcescu nr. 48 cod 120260; adresi pottale electronicS
cjbuzau@cjbuzau.ro;

b) contact: tefefonozrS 4L4I''2 lax 0238 725 5O7i
c) Lider organizatie: ec. victor Mocanu, Presedintele consiliului Judelean Buziu;
d) Manager/coordonator proiecu ing. Luminita B5canu, dir. ex. adi. Dire4ia pentru

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

Int€rvenlie 2.1 "R€abilitarea gi modernizarea retelei de drumuri iudelene, strizi urbane -

inclusiv construc;ia/reabilitarea toselelor de centurS";
b) Titlul si codul proiectului: 'Modemizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu

potential demonstrat ale iud4ului Buziu" cod sMls 1475;
c) Descrierea generalS a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele

activititi, grup tinte etc,):
o perioada de implementare : 15.04.20(D - 15.07.2011 ;
r localie : iudelul Buziu, zona Pietroasele - Merei -vemetti - Tisiu - Migura (DJ 203 C

km 5rF5m - 57+8fl); DJ 203 G km 12+{l(x) - 17+100; OJ 203 G km 31+!rOO - 45+r{x); DJ
205 km (}IOOO - 19+450; OJ l{n H km 30}160 - 45+80q se adauga tronsonul Alei
S;rata Monteoru) ;

o valoare totale: 97,(t2.121,4 lei (din care: 67.416,7A7,54 lei contribulia Uniunii
Europene; 8.955.584/47 lei contribulia din bugetul national, 1.559,232,08 lei co-
finanlarea Consiliului Judefean Buziu, t4,8t2.1o4,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli
eligibile 9i 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibila inclusiv TVA afurenti acesteia );

. Grupul tinti:
a. Beneficiari directi:

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

proiect MIgura, Pletroasele, Tislu ti Vernegtl;
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune stribftute de tronsoanele de drum

modemizat
- agentii economici care i9i desfiEoarS activitatea in cele 5 comune: 394 societe$

comerciale gi 1OS percoane fizice autorizate;
b. Beneficiariindirecli:

> 869 40o persoane ce tranzitead zona anual, apa4initori ai locuitorilor din zoni,
turi'ti sezonieri ii de week-end;

F 15 (X)O muncitori sezonieri/an;
> 20 q)O agenti economici ce tranziteazl zona anual;



P intreaga populati€ a iud4ului Buziu {495 214 locuitori),
o Perioada de implementare: 16.M.2fiD - 15.07.2011;

. Rezultate;57,89 km drumuri modernizate.

dl. stadiul proiectului: in desfigurare

Principalele activitili derulate in aceasti perioadi au fost:

in cadrul procedurii de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizilie
pubfici a SERVf CII DE MANAGEMENT A[ PROIECTULUI Modernizoreo inlrostrudufii de
occes Io zonele turistice cu potentiat dimonstrat dte iudelutui Suzdu > gedinp de
deschidere a ofertelor a avut loc la data de 30,06.2q)9, ora 10,00, la sediul Consiliului
Judelean Buziu. [a aceastA prcedsri s-a inregistrat o contestatie (nr.

LL77OIO2.L2.2|Jp,9). ln prezent se a5teapti rezolvarea acesteia pentru finalizarea
procedurii.

Activitatea de realizare a auditului extern al proiectului: in perioada f4 - 15.12,2009,
S.C. ELITE CONSUTTING S,A. a efectuat controlul in vederea intocmirii primului raport
de audit trimestrial. A fost intocmit raportul cu N. ta502lt8.l2.2(xx}, inregistrat la
Consiliul Judetean Buziu.

Activitatea de audit se desfSgoari conform graficului prezentat ln calendarul
activititilor din cererea de finantar€.

Activitatea de organizare gi suslinere a campaniei de informare Si publicitate a
proiectului este in stadiul de finalizare a textelor materialelor de promovare,

inscriindu-se in graficul de desfigurare a activitllilor din cererea de finanlare.

Lucririle de reabilitare care au inceput p€ 3 obiecte din cele 5 mentionate in proiect
(Obiectul w. 2, Dl ZO3 6, M€rei - S5rata Monteoru; Obiectul nr, 4 DJ 2Ot Pietroasele
- Merei - Vernegti si Obiectul nr. 6, Alee Monteoru) au fost sistate datoritii condifiilor
meteorologice nefavorabile (ninsori abundente gi temperaturi scizute, ce nu permit

executarea lucrSrilor de construcfie).

ln vederea realizirii obiectivelor asumate prin proiect, Consiliul Judetean Buziu in
calitate de beneficiar, de comun acord cu S.C. CONSIIIER CONSIRUCT S.R.t. in calitate
de proiectant 9i s.c, soRocAM s.R.L. in calitate de constructor, fac demercuri in
vederea rezolvirii in cele mai bune conditii a situaliei apirute pe DJ 2O5, km 18+850 in
zona sitului arheologic, datii fiind importanta nationale Si necesitatea protejirii

acestuia. S,oiu$ia prezentatl de S.C. CONSIUER CONSTRUCI S,R.L. Bucuretti este in curs
de analizare in vederea avizirii.



Activitatea de dirigentie de gantier se desfigoari conform caietului de sarcini gi a
contractului incheiat cu S.C. TERMY S.R.L. Mineciu. Beneficiarul - Consiliul Judegean
Buziu - a primit 4 rapoarte lunare ale dirigintelui de gantier pini la aceasti datii
(rapoarte pe lunile: octombrie, noiembrie, decembrie pentru anul 2OG, si ianuarie
pentru anul 2010).

La data de 08.02.2010, Biro Claudia si Toader Mirabela, reprezentanli ai ADR SE (Ol
POR) Brlila au efectuat a patra vizit5 de monitorizare in cadrul proiectului care s-a
concretirat printr-un raport de vizite.

e) Rezultate obtinute in perioada de raportare:
> Stadiul fizic al lucririlor realizate pAna in prezent este apreciat la l0% din

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

acestora a fost sistati, luindu-se m;suri de protejar€ a celor existente.

o Probleme identificate in perioada de implementare ti solutii de rezolvare a
acestora/Modifidri ale contEctului de grant:

Referitor la situl arheologic din comuna pletroasele, km rg+gse este in curs de
analizare solulia prezentatS de proiectant pentru traversarea acestui sector gi
protejarea lui, avindu-se in vedere faptul cr aceasti solulie necesiti exproprieri in
zoni,

f) Probleme identiflcate in perloada post-lmplementare gi solulii de rezolvare a acestorat Nu
este cazul.
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