
RAPORT DE MONITORIZARE

l. Numlrul raportului de monitorizare: nr. 2
2, Perioada de referin{i: 15,05,2009 - 15.06.2009;
3. Date despre organiza{ia solicitantd: Consiliul Jude{ean Buziu

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

b) Contact: telefon 0238 414 ll2 fax 0238 725 507
c) Lider organizatie: ec. Victor Mocanu, PreEedintele Consiliului Jude{ean Buziu
d) Manager proiect: ing. Luminifa Bicanu, dir. exec. adj. Direcfia pentru

Administrarea Patrimoniului qi Investitii
4. Parteneri: Consiliul Local Merei
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finanfare: Programul Operafional Regional, Axa prioritarl 2,

Domeniul Major de Intervenfie 2.1 "Reabilitarea qi modernizarea re{elei de
drumuri judefene, strizi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea Eoselelor
de centurS"

b) Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice
cu poten{ial demonstrat ale jude{ului Buziu", cod SMIS 1475;

c) Descrierea generald a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare,
principalele activitifi, grup linti etc.):

r perioada de implementare : 16.04.2009 - 15.07.2011 ;
o locafie: jude(ul Buziu, zona Pietroasele - Merei -Verneqti - Tisiu - Migura

(DJ 203 C km 54+500 - 57+800; DJ 203 G km 12+000 - 17+100; DJ 203 G
kn 3l+900 - 45+400; DJ 205 km 0+000 - 19+450; DJ 100 H km 30+160 -
45+800; se adauga tronsonul Alei Sirata Monteoru) ;

o valoare totald z 97.072.121,44 lei (din care: 67.436.787,54 lei contribufia
Uniunii Europene; 8.965.584,47 lei contribu{ia din bugetul na{ional,
1.559.232,08 lei co-finan(area Consiliului Judetean Buzdu, 14.812.704,77 lei
valoare TVA pentru cheltuieli eligibile Si 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibila
inclusiv TVA aferenti acesteia )

o principalele activiti{i :
r Deoarece traseul drumului jude{ean ce urmeazi a f,r modernizat trece

prin comuna Pietroasele, traversind situl arheologic cunoscut sub
denumirea de ,,Castrul Roman", Consiliul Judelean Buziu face
demersuri pentru obtinerea avizului/certificatului de descdrcare
arheologica din partea Directiei pentru Culturi, Culte gi Patrimoniu
Cultural National a Judetului Buziu.

. in vederea pregdtirii documentaliei pentru procedura de achizi(ie
publici a elementelor de vizibilitate a proiectului (panourile temporare)



a

a

s-a solicitat avizul Organismului Intermediar (ADR SE Briila) prin
adresa 4884/28,05,09 iar rdspunsul favorabil a fost inregistrat cu nr.
5000/02.06.09 la CJ Buz5u.
S-au iniliat urmitoarele proceduri de achizifii publice:
achizifia publicl a serviciului de management al proiectului, anunf de
participare nr. 77721/19.05.09; este in desfrgurare;
achizitia publica a executiei de lucrari: prima procedurl publicata in
SEAP cu nr. 77719119.05.09) a fost anulatl la data de 21.05.09 datoriti
faptului ci, la calculul valorii estimate a contractului de achizifie
public5, nu au fost luate in considerare toate categoriile de lucriri ce
intri in componen{a contractului. A doua proceduri a fost publicati in
SEAP cu nr.78011/23.05.09; este in desfisurare;

r achizitia publici a serviciului de audit, anunf de participare nr.

a

a

a

a

79611 I 10.06.09 ; este in desfigurare;
achizitie publici a dirigen{iei de Eantier (invitafia nr. 214398/13.06.09);
achizi{ie publici a serviciului de campanie de publicitate (invitafia nr'
214399/13.06.09);
proceduri de achizitii publice finalizate:
achizifia publici a panourilor de vizibilitate, finalizati cu semnarea
Contractului de Furnizare Produse nr.3ll11.06.09 (inregistrat la
Consiliul Judetean Buziu cu nr. 5288/11.06.09).
Pentru monitorizarea unor indicatori de mediu cu relevanli asupra
rezultatelor proiectului, s-a incheiat contractul de cercetare -
dezvoltare nr. 12812009, inregistrat la Consiliul Judefean Buziu cu nr'
4724 din 25.05.09 intre Consiliul Jude{ean Buzlu qi Institutul Nafional
de Cercetare Dezvoltare pentru Protecfia Mediului - I.C.I.M.
Bucuregti. Activitatea de monitorizare a indicatorilor de mediu este in
desfigurare, deplasdrile pe tronsoanele de drum cuprinse in proiect
fiind cuprinse intre 8.06.09 (punctul Pietroasele) 9i 24.07.09 (punctul
Izvoranu),

o Grupul tinti:
a. Beneficiari directi:

- Consiliul Judefean Buzdu
- Consiliul Local Merei (partener in proiect)
- Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile jude(ene

vizate de proiect: Migura, Pietroasele, Tisdu 9i Vernegti
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune stribitute de tronsoanele de drum

modernizat
- agen{ii economici care igi desfrgoari activitatea in cele 5 comune: 394

societifi comerciale qi 105 persoane fizice autorizate
b. Beneficiariindirecti:

- 869 400 persoane ce tranziteazd zona anual, aparfinitori ai locuitorilor din
zoni, turiqti sezonieri gi de week-end

- 15 000 muncitori sezonieri /an
- 20 000 agen{i economici ce trtnziteazi zona anual
- intreaga popula{ie a judelului Buz5u (496 214 locuitori).



.  Perioada de implementare: 16.04.2009 - 15.07.2011;
r Rezultate: modernizarea a 57,89 km drumuri

d) Stadiul proiectului: in desfiigurare;
e) Rezultate obtinute in perioada de raportare:

- Un aviz pentru aspectul grafic al panourilor de vizibilitate acordat de
ADR SE Briila prin adresa cu nr. 4384/01.06.2009 ( inregistratl la
Consiliul Judefean BuzIu cu nr, 5000/02.06.2009);

- Un contract de furnizare produse nr. 31/11.06.2009 semnat, pentru
achizifionarea a 2 panouri de vizibilitate (nr, 5298/l1.06.2009);

- Un contract de cercetare dezvoltare cu nr. 128/2009, pentru
monitorizarea caliti{ii aerului in zona de modernizare a infrastructurii
de acces in perimetrele cu potenfial turistic demonstrat ale judefului
Buz5u:

I) Probleme identificate in perioada de implementare gi solufii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant: Nu s-au semnalat I

g) Probleme identificate in perioada post-implementare 9i solufii de rezolvare a
acestora: -

intocmit, Aprobat,

Coordonator proiect

Ing. Bicanu Luminifa

. 'Ntv)' / l

pe probleme


