
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: nr.20
2. Perioada de referinli: t6.LL.2olo - 15.12.2oLo,
3. Date despre organizagia solicitanti: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ -

Teritoriali Judetul Buziu $i Unitatea Administrativ - Teritoriale Comuna Merei, condus 9i
reprezentat de Unitatea Administrativ - TeritorialS Judelul Buziu;

a) Adresa: bd. Nicolae Bilcescu nr, 48 cod 120250; adres; po$tal; electronic;
cjbuzau@cjbuzau.ro;

b) Contact: telelon 0238 4L4 LLz 1ax0238725 507:,
c) Lider organizatie: ec. Victor Mocanu, Pregedintele Consiliului Judetean Buziu;
d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminila 'Bicanu, dir. ex. adj, Directia pentru

Administrarea Patrimoniului gi Investilii; '

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

Major de Intervenlie 2.1 "Reabilitarea gi modernizarea relelei de drumuri iudelene, strizi
urbane - inclusiv construclia/reabilitarea Soselelor de centure";

b) Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu
potential demonstrat ale iudelului Buziu", cod SMIS 1475;

c) Descrierea generalS a proiectului (perioada de implementare, localie, valoare, principalele
activit;ti, grup tinte etc.l:

o perioada de implementare :.15.04.2009 - 15 .07.20t1 ;
. localie: judetul Buziu, zona Pietroasele - Merei -verne$ti - Tiseu - Megura (DJ

203 C km 54+500 - 57+800; DJ 203 G km 12+000 - U+100t 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 Sirata Monteorul ;

o valoare totale: 97.072.12L,44 lei (din care: 67.416.787,54 lei contribulia Uniunii
Europene; 8.965.584,47 lei contributia din bugetul national, 1.559.232,08 lei co-
finantarea Consiliului Judelean Buziu, 14.812.704,77 lei valoare TVA pentru
cheltuieli eligibile pi 4.297.8t2,58 lei valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferenti
acesteia );

o Grupul tinte:
a, Beneficiaridirecti:

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

vizate de proiect: Megura, Pietroasele, TisAu ti Vernetti;
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune stribitute de tronsoanele de drum

modernizat
- agentii economici care igi desfStoari activitatea in cele 5 comune: 394 societeti

comerciale gi 105 persoane fizice autorizate;
b. Beneficiariindirecti:

> 859 400 persoane ce tranziteaz5 zona anual, apartinitori ai locuitorilor din
zoni, turigti sezonieri ti de week-end;

> 15 000 muncitori sezonieri /an;
> 20 000 agenti economici ce tranziteazi zona anual;
> intreaga populalie a iudelului Buziu (496214 locuitori).
o Perioada de implementare: 16,04.2009 - 15.o7.20tL,

. Rezultate:57,89 km drumuri modernizate.



d). Stadiul proiectului: in desfSgurare

Principalele activiteli derulate in aceasti perioadi au fost:

. La procedura de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizilie
pubf ici < SERVf Cf f DE MANAGEMENT AL PROIECTUtUI Modemizored inlrcstrudurii
de acces Ia zonele turistice cu potential demonstrat ale judelului Buzdu se a$teapta
rezolvarea acliunii in instanli inaintate de S.C. EUROPEAN PROJECI CONSUTTING
S.R,L, pentru finalizarea procedurii.

. Activitatea de realizare a auditului erdern al proiectului: A fost intocmit raportul
de audit  nr,4,

Activitatea de audit se desfiqoari conform graficului prezentat in calendarul
activititilor din cererea de finantare.

. Activitatea de informare ti publicitate se desfSgoari conform prevederilor
contractuale fi graficului din cererea de finanlare. La data de 16.11.2010 au fost
montate panourile de orientare turistica si rutiera pe drumurile iudetene in curs de
modernizare in cadrul proiectului.

o Lucririle de modernizare executate in perioada 01.10.2009 - 15.12,2010 au
constat in:

. Pentru Obiectul nr. 1 - DJ 203 C, sector DN 1 B - Pietroasele, au fost executate
urmitoarele lucreri pe toati lungimea de 3,30 km a tronsonului:
- lirgire a pi4ii carosabile ti a $anturilor aferente, precum gi frezarea asfaltului
deteriorat (activitate realizati in procent de 100%);
- agternerea stratului de binder, a geocompozitului antifisuri gi a stratului de
uzuri (activitate realizat; in procent de 100%l;
- podetele laterale titransversale (activitate realizati in procent de 100%);
S-a executat sistemul de asigurare a scurgerii apelor la intersectia cu DN, marcajul
rutier ti semnalizarea verticali.

. Pentru obiectul nr. 2 - Dl 201G, DN 1 B - Merei - Sirata Monteoru pe toat;
lungimea drumului au fost efectuate urmitoarele lucreri:
- sip;turi in casete pentru lirgire drum ti completare cu balast Si piatri spart;
(activitate realizati in procent de 100%)i
- frezarea asfaltului existent deteriorat (activitate realizati in procent de 100%l;
- refacerea sistemul rutier prin preluare denivel;ri (activitate realizate in procent

de 100%);
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- a$ternerea stratului de binder, a geocompozitului antifisure $i a stratului de uzuri
(activitate realizate in procent de 100%l;
- au fost executate podelele transversale (activitate realizati in procent de 100%).
Au fost montate bordurile in zona statiunii Serata Monteoru gi au fost executate
trotuarele; de asemenea, au fost executate lucriri de consolidare ?n zona de
alunecare de la km 17+000.
Pentru fiecare operalie s-a executat ?n mod repetat pichetarea lucririlor.
S-a executat marcajul rutier, s-au definitivat camerele de cidere gi captare la
pode!e, s-a executat semnalizarea verticali.

. Pentru Obiectul nr. 3 - DJ 203 G, sectorul Haleg- Nifon, pe toata lungimea de 13,50
km au fost executate urm;toarele lucr:ri:
- frezarea ?mbriciminlii asfaltice existente, completirile cu balast $i piatrA sparte
in zonele degradate, s-a aiternut stratul de binder gi pichetarea lucririlor
(activiteti realizate in procent de 100%l;
- au fost realizate 5an!urile dalate 5i podetele transversale;
- a fost executat stratul de uzuri pe toat; lungimea;
- au fost realizate drenuri in zonele in care au fost descoperite pungi de api iar
pungile de argilS au fost eliminate;
- s-a asfaltat parcarea din zona Man;stirii Ciolanu;
- s-au executat lucririle de definitivare a camerelor de cidere ti captare la
podelele transversale, racordiri cu drumurile laterale;
- sunt monitorizate zonele in care s-au gesit pungi de argilei
- s-a executat marcajul longitudinal 9i semnalizarea verticali;
- in zona alunecirii de la Tab6ra de Sculpturi s-a montat un parapet ti s-a mai
completat cu bolovani in vederea protecliei $i atenuirii riscului de alunecare gi
pribugire a carosabilului.

. Pentru Obiectul nr, 4 - DJ 205, sectorul Pietroasele -Merei - Vernetti pe tot
traseul cu lungimea de 19,45 km au fost efectuate urm:toarele lu€riri:
- sipiturd in casete pentru lirgire drum ti completare cu balast ti piatri sparte cu
exceptia zonei Pietroasele (activitate realizati in procent de 100%l;
- frezarea asfaltului existent deteriorat (cu exceptia zonei sitului arheologic);
- refacerea sistemul rutier prin preluare deniveliri, asternerea stratului de binder

Si a teocompozitului antifisuri (cu exceplia zonei sitului arheologic) - (activitate
realizati in procent de 100%);
- au fost executate podefele transversale 9i pa4ial intrerile in gospodirii (cu
exceplia zonei Pietroasele) datoriti existenlei utilititilor pe amplasamentul
podef elor, acostamentelor ti ganlurilor;
- s-a executat stratul de uzuri (activitate realizati ?n procent de 100%), cu exceplia
sitului;
- s-au executat camerele de cidere li captare cu adaptarea dimensiunilor
camerelor la situalia din teren datora$ utilitetilor,



. Pentru Obiectul nr. 5 DJ 100 H, pe toat5 lungimea de 15,64 km, s-au realizat

urmitoarele lucriri:
- frezare asfalt, preluarea denivelSrilor, alternerea stratului de binder gi a
geocompozitului antifisuri (activitate realizati in procent de 100%);
- au fost realizate podetele transversale 5i intririle in gospodirii;
- s-au executat ganlurile de p;ment pe ambele pirfi ale drumului iar $an!urile
betonate au fost executate in zonele prevdzute in proiect;
- s-a realizat stratul de uzur6 pe toata lungimea drumului;
- s-a executat marcajul longitudinal gi semnalizarea verticalS;

. Pentru Obiectul nr. 5, Alee s5rata Monteoru, pe o lungime de 900 m au fost
efectuate urmAtoarele lucriri:
- decapare asfalt, sipituri, strat de balast 9i piatri sparti pe o lungime de 900
metri liniari (activitate realizati in procent de 100%);
- montare borduri, agternerea stratului de bazS 9i podelele transversale (activitate
realizati in procent de 100%);
- atternerea stratului de uzura gi a rigolelor betonate (activitate realizati ?n
procent de 100%);
- s-au realizat trotuarele din zona podetelor;
- datorite faptului ci in zoni S,C. Electrica S.A. a executat firi autorizatie lucriri
de pozare a unui cablu provoc6nd daune drumului s-au luat m5suri de sistare a
lucririlor gi s-au pus conditii de refacere a acestui sector la starea inilial5,

. in vederea realizirii obiectivelor asumate prin proiect, Consiliul Judetean Buziu ?n
calitate de beneficiar, de comun acord cu S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.t. in
calitate de proiectant a analizat soluliile tehnice care si permiti, atat pe timpul
executiei cat gi ulterior, protejarea sitului arheologic situat pe DJ 205, km 18+850
(dati fiind importanla na!ionalS ti necesitatea protejirii acestuia).

. in urma finalizirii procedurii de achizitie publici a contractului de execulie a
pasajului de traversare a sitului, acesta a fost adjudecat societ;lii S.C, Conferic
S,R.L, Buziu.
Au inceput lucririle de construclie la pasajul suprateran de traversare a sitului
arheologic de la Pietroasele Si s-au executat coloanele din fundalie executandu-se
infrastructura 5i s-au amplasat g.inzile, s-a turnat placa de suprabetonare.
S-a ficut adrese cetre S.C. Electrica in vederea repozition;rii stalpilor aflali in zona
pasajului,



e) Rezultate oblinute in perioada de raportare:
) Stadiul fizic al lucrSrilor realizate pdna in prezent este apreciat la 98% din

volumul total de realizat;

1) Probleme identificate in perioada de implementare 9i solutii de rezolvare a
acestora/Modifi ciri ale contractului de grant:

. ln urma finalizirii procedurii de achizilie publici a contractului de execulie a
pasajului de traversare a sitului, acesta a fost adjudecat societilii S,€, Conferic
S,R,L, Buziu.

. Existenta utilit;tilor din zona lucririlor de modernizare efectuate prin proiect a
condus la necesitatea adapterii din mers a proiectului fati de situatia din teren la
aceasti dati in zonele DJ 100 H - Mierea, DJ 203 G - Monteoru, DJ 205 - Pietroasele
- Verne$ti, DJ 203 G, Haleg - Nifon.
in zona Obiectului DJ 205 zoresti, exiiten;a conductei de apa in capetele podelelor

a condus la intreruperea temporari a execuliei acestor pode!e, deoarece nu existi
posibilitatea de repozilionare a conductei de api a fost nevoie si adaptim
dimensiunile camerelor gi si repozifionim conducta de ape.
De asemenea, se int6mpinE greut;ti la executia a 2 podele (unul in zona Zorelti gi

unul in zona Nilcov) datoriti faptului ci riveranii impiedici scurgerea apelor in
sistemul inilial, respectiv la limita dintre gospodirii, ceea ce a condus la
intreruperea temporari a exe€utiei acestor podete, nerezolv6ndu-se problema

riveranilor s-a renunlat la execulia acestora in zonele cu probleme.
. Alunecarea de teren din zona DJ 203 G - Centrul de Agrement Poiana Pinului a

necesitat intervenlii de urgen!5 in vederea stoperii acestui fenomen iar
proiectantul a emis documenta!ia necesari consoliddrilor in aceasta zona.
Datoriti faptului c5 acest lucru implici suplimentarea valorici a bugetului
proiectului, sunt necesare aprobiri pentru remedierea situatiei aperute. Nu s-au
obtinut pene acum fonduridar se fac intervenliiin continuare pentru acest lucru.

. Pe traseul proiectului, datoriti extinderii intravilanului localit;tilor a fost necesarA
suplimentarea numirului de intriri in gospoddrii,

s-a procedat la inventarierea, pe fiecare localitate in parte, a numirului de
gospodirii existente pe traseul proiectului. Astfel, a reiegit faptul ci, fali de
proiectul initial, numirul este cu mult mai mare, ceea ce implicii suplimentiri
valorice la contractul initial. Cuantificarea acestora urmeazi si o intocmeasce
proiectantul in baza de date iniliali, dar avizarea de principiu privind

suplimentarea numdrului de intriri nu a fost oblinut;, Se fac demersuri in acest
sens,

. De asemenea, pe parcursul exe€uliei lucririlor, pe tot traseul au fost indentificate
o serie de lucriri necesar a fi executate dar neincluse ?n proiectul inilial ti f;re de
care proiectul nu are continuitate: tiiere arbori, scoatere cioate, refacere fundalii
prin scoaterea pungilor de argili, ridicarea cotelor cSminelor de canalizare,
mutarea retelelor stSlpilor electrici ti Romtelecom, mutarea conductei de ap;,
acostamentul din balast gi piatri sparti, parciri in zonele cele mai frecventate de
turi$ti, podete laterale 9i transversale, Pentru execulia acestor lucriri se va
proceda la solicitarea aprobirii de suplimentare valorici a contractului. s-a
procedat la intocmirea proiectului tehnic pentru devierea stalpilor electrici si la

atribuirea contractului prin achizilie publici. S-a executat devierea relelei



electrice gi este necesar ca $i pe zona Monteoru si se execute mutarea a 7 stalpi

electrici. S-au alocat fonduri de la bugetul local pentru devierea retelelor de ape.

Asigurarea scurgerii apelor in alte zone decat cele initiale, avand ?n vedere refuzul

riveranilor de a mai permite accesul vechilor sisteme (canale, tanturil prin

gospodiriile particulare.

Avdnd in vedere imposibilitatea devierii retelelor de api, telefonie fixe
(Romtelecom), energie electrica, conducte gaze, s-au inregistrat intarzieri in

execulia podetelor care au condus la prelungirea termenului de execulie prin Act

Aditional panE la data de 30.12.2010.

Avand in vedere temperaturile deosebit de scizute incep6nd cu 15,12,2010 s-a

emis ordinul de sistare a lucrdrilor p6ni cSnd conditii le meteo vor permite

executarea lucr6rilor ce au mai rimas de executat.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare ii solutii de rezolvare a acestora:
Nu este cazul.

intocmit,

Responsabil pe probleme

Aprobat,

Coordonator proiect

Dir.ex.adi.

Ing.


