
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numdrul raportului de monitorizare: nr.21
2. Perioada de referinti: 16.12.2010 - 15.01.2011;
3. Date despre organizalia solicitantA: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ -

Teritorial; Judelul Buziu Si Unitatea Administrativ - Teritorial; Comuna Merei, condus gi
reprezentat de unitatea Administrativ - Teritoriali Judetul Buziu;

a) Adresa: bd, Nicolae Bilcescu nr. 48 cod 120250; adresi posialS electronicd
cjbuzau@cjbuzau.ro;

b) Contact: tefelon O2?8 4L4 tLz 1ax0238725 507:'
c) lider organizatie: ec. Victor Mocanu, PreSedintele Consiliului Judetean BuzAu;
d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminila ' Bicanu, dir. ex. adj, Direclia pentru

Administrarea Patrimoniului 9i 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 pi modernizarea refelei de drumuri iudelene, strizi
urbane - inclusiv construclia/reabilitarea toselelor de centur:i";

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

c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, locatie, valoare, principalele
activititi, grup !inti etc.):

. perioada de implementare : 15.04.2009 - 15 .07,201L ;

. localie: judelul Buziu, zona Pietroasele - Merei -verne$ti - Tisiu - Migura (DJ
203 C km 54+500 - 57+800; 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+160 - 45+800; se adauga
tronsonul Alei Sirata Monteorul ;

o valoare totale: 97.072,121,M lei (din care: 67,436.7a7,54 lei contribulia Uniunii
Europene; 8.965.58447 lei contributia din bugetul national, 1.559.232,08 lei co-
finanlarea Consiliului Judelean Buziu, 14.812.704,77 lei valoare TVA pentru
cheltuieli eligibile gi 4,297,8L2,58 lei valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferenti
acesteia );

. Grupul tinte:
a. Beneficiaridirecti:

- Consiliul Judetean Buziu;
- Consiliul Local Merei (partenerin proiect);
- Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile judetene

vizate de proiect: Migura, Pietroasele, Tisiu gi Vernegti;
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune stribitute de tronsoanele de drum

modernizat
- agentii economici care igi desf5$oare activitatea in cele 5 comune: 394 so€ietili

comerciale ti 105 persoane fizice autorizate;
b. Beneficiariindirecli:

> 859 400 persoane ce tranziteaze zona anual, apa4in;tori ai locuitorilor din
zone, turitti sezonieri gi de week-end;

> 15 000 muncitori sezonieri /an;
> 20 000 agenli economici ce tranziteazi zona anual;
F intreaga populalie a judelului Buziu (496 214 locuitori).
o Perioada de implementare: 15,04,2009 - 15,07.20LL;

. Rezultate:57,89 km drumuri modernizate.



d). Stadiul proiectului: in desfdgurare

Principalele activitili derulate in aceastd perioadi au fost:

o Atribuirea contractului de achizifie publici < SERvlCll DE MANAGEMENT At
PROfECTULUf Modemizareo infidstructurii de acces la zonele turistice cu potentidl

demonstrut ale judetului Buzdu nu s-a putut realiza av6nd ?n vedere acliunea in
instante inaintati de S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L.

Activitatea de management al proiectului este asiguratd de citre coordonatorul de
proiect impreuna cu echipa de monitorizare a proiectului,

. Activitatea de realizare a auditului extern al proiectului: A fost intocmit raportul
de audit nr. 5 (inregistrat la Consiliul Judetean Buzau cu fi L2.294l3t,L2,LOlOl.

Activitatea de audit se desfigoari conform graficului prezentat in calendarul
activitililor din cererea de finantare,

. Activitatea de informare ti publicitate se desfigoari conform prevederilor

contractuale $igraficului din cererea de finanlare.
In luna noiembrie 2010 S.C. FTAROM ADVERTISING S.R.L. laqi a distribuit €itre
institutii 9i societiti comerciale din domeniul turismului din;ari un numir de
14.630 buc. brosuri (adresa nr. L527l22.L2.2o1.ol.

o Lucririle de modernizare executate in perioada 01.10.2009 - 15.01.2011 au

constat in:

. Pentru obiectul nr. I - DJ 203 C, sector DN 1 B - Pietroasele, au fost executate
urmitoarele lucr;ri pe toati lungimea de 3,30 km a tronsonului:
- lirgire a pirfii carosabile gi a ganlurilor aferente, precum gi frezarea asfaltului
deteriorat (activitate realizati in procent de 100%);
- alternerea stratului de binder, a geocompozitului antifisuri 9i a stratului de

uzuri (activitate realizati in procent de 100%l;
- podetele laterale gitransversale (activitate realizati in procent de 100%);
s-a executat sistemul de asigurare a scurgerii apelor la interseclia cu DN, marcajul
rutier gi semnalizarea verticali.ln zona staliei PECO nu s-a putut rezolva problema

scurgerii apelor dar se efectueazi demersuriin acest sens.

. Pentru Obiectul nr. 2 - DJ 203G, DN 1 B - Merei - Sirata Monteoru pe toati
lungimea drumului au fost efectuate urmitoarele lucriri:
- sipituri in casete pentru lSrgire drum gi completare cu balast 9i piatri sparti
(activitate realizati in procent de 100%);
- frezarea asfaltului existent deteriorat (activitate realizat; in procent de 100%);



- refacerea sistemul rutier prin preluare denivelSri (activitate realizati in procent

de 100%l;
- agternerea stratului de binder, a geocompozitului antifisurS gi a stratului de uzuri
(activitate realizat5 ?n procent de 100%);
- au fost executate podelele transversale (activitate realizati in procent de 100%).
Au fost montate bordurile in zona stafiunii S;rata Monteoru 5i au fost executate
trotuarele; de asemenea, au fost executate lucriri de consolidare in zona de
alunecare de la km 17+000.
Pentru fiecare operalie s-a executat in mod repetat pichetarea lucririlor.
S-a executat marcajul rutier, s-au definitivat camerele de cidere gi captare la
podele, s-a executat semnalizarea verticali.

. Pentru Obiectul nr. 3 - DJ 203 G, sectbrul Halet - Nifon, pe toata lungimea de 13,50
km au fost executate urmitoarele lucriri:
- frezarea imbr;cimintii asfaltice existente, completirile cu balast 9i piatri sparte
in zonele degradate, s-a atternut stratul de binder 9i pichetarea lucririlor
(activitlfi realizate in procent de 100%l;
- au fost realizate 9an;urile dalate ti podelele transversale;
- a fost executat stratul de uzure pe toati lungimea;
- au fost realizate drenuri in zonele ?n care au fost descoperite pungi de api iar
pungile de argili au fost eliminate;
- s-a asfaltat parcarea din zona M6nistirii Ciolanu;
- s-au executat lucririle de definitivare a camerelor de cidere $i captare la
podetele transversale, racordiri cu drumurile laterale;
- sunt monitorizate zonele in care s-au gisit pungi de argili;
- s-a executat marcajul longitudinal 9i semnalizarea verticale;
- in zona alunecdrii de la Tabera de Sculpturi s-a montat un parapet $i s-a mai

completat cu bolovani in vederea protecliei ti atenuerii riscului de alunecare gi

pribugire a carosabilului.

o Pentru Obiectul nr. 4 - DJ 205, sectorul Pietroasele -Merei - vernesti pe tot

traseul cu lungimea de 19,45 km au fost efectuate urmitoarele lucriri:
- sipituri in casete pentru lirgire drum gi completare cu balast gi piatri sparti cu

exceptia zonei Pietroasele (activitate realizat5 in procent de 100%);
- frezarea asfaltului existent deteriorat (cu exceptia zonei sitului arheologic);
- refacerea sistemul rutier prin preluare deniveliri, alternerea stratului de binder

5i a geocompozitului antifisure (cu excep;ia zonei sitului arheologic) - (a€tivitate

realizati in procent de 100%l;
- au fost executate podetele transversale 9i parlial intririle in gospodirii (cu

excep!ia zonei Pietroasele) datorite existentei utilititilor pe amplasamentul
podetelor, acostamentelor gi $anturilor;
- s-a executat stratul de uzuri (activitate realizat; in procent de 100%), cu exceptia

sitului;
- s-au executat camerele de cidere ti captare cu adaptarea dimensiunilor

camerelor la situalia din teren datorati utilit5lilor. ln zona Zoregti s-a executat



devierea conductei de api de citre Compania de Api in vederea execut;rii
camerelor podetelor,

. Pentru Obiectul nr, 5 DJ 100 H, pe toat; lungimea de 15,64 km, s-au realizat
urmitoarele lucriri:
- frezare asfalt, preluarea denivelirilor, a$ternerea stratului de binder gi a
geocompozitului antifisuri (activitate realizatd in procent de 100%!;
- au fost realizate podelele transversale gi intririle ?n gospodirii;
- s-au executat ganfurile de pamant pe ambele pi4i ale drumului iar ganlurile
betonate au fost executate in zonele previzute in proiect;
- s-a realizat stratul de uzuri pe toata lungimea drumului;
- s-a executat marcajul longitudinal gi semnalizarea verticale, ln zona Tisiu nu au

fost finalizate camerele de cSdere datoriti conductei de api amplasate in zona
drumului, Se analizeazi posibilitatea devierii conductei respective,

. Pentru Obiectul nr, 6, Alee Sirata Monteoru, pe o lungime de 900 m au fost
efectuate urmitoarele lucriri:
- decapare asfalt, sip;ture, strat de balast gi piatri sparti pe o lungime de 900
metri liniari (activitate realizat; in procent de 100%);
- montare borduri, agternerea stratului de bazS 9i podetele transversale (activitate
realizati in procent de 100%);
- agternerea stratului de uzura ti a rigolelor betonate (activitate realizati in
procent de 100%l;
- s-au realizat trotuarele din zona podetelor;

Datoriti faptului ci ?n zon5, S.C, Electrica S.A. a executat firi autorizalie lucrdri de
pozare a unui cablu provoc6nd daune drumului, s-au luat misuri de sistare a
lucririlor gi s-au pus condifii de refacere a acestui sector la starea iniliale. in
conditiile in care degradirile sunt importante, misurile ce urmeazi a fi luate vor fi
stabilite de comun acord cu proiectantul drumului.

o Avind in vedere temperaturile deosebit de scizute, incepind cu 15.12.2010 s-a
emis ordinul de sistare a lucririlor pan; cand condiliile meteo vor permite

executarea lucrdrilor ce au mai r5mas de realizat,

. in urma finalizirii procedurii de achizilie publici a contractului de executie a
pasajului de traversare a sitului, acesta a fost adiudecat societitii S.C. Conferic
S,R,L, Buziu.
Lucrerile de constructie la pasajul suprateran de traversare a sitului arheologic de
la Pietroasele sunt in desf;surare: s-au executat coloanele din fundatie, a fost
executati infrastructura, s-au amplasat grinzile 9i s-a turnat placa de
suprabetonare.
S-a transmis adresi c;tre S,C. Electrica in vederea repozitionerii st6lpilor aflafi in
zona pasaiului.



e) Rezultate oblinute in perioada de raportare:
) Stadiul fizic al lucririlor realizate p6na in prezent este apreciat la 95% din

volumul total de realizat;

f) Probleme identificate in perioada de implementare 9i solulii de rezolvare a
acestora/Modifi c;ri ale contractului de grant:
Existenla utilitifilor din zona lucririlor de modernizare efectuate prin proiect a condus la

necesitatea adapt5rii din mers a proiectului fat5 de situalia din teren la aceastd datd in

zonele DJ 100 H - Mierea, DJ 203 G - Monteoru, DJ 205 - Pietroasele - Verne$ti, DJ 203 G,
Haleg - Nifon.

Alunecarea de teren din zona DJ 203 G - Centrul de Agrement Poiana Pinului a necesitat
interventii de urgenle in vederea stopirii acestui fenomen iar proiectantul a emis
documentalia necesari consolidirilor in aceasta zona.
Datoriti faptului ci acest lucru implici suplimentarea valorice a bugetului proiectului,

sunt necesare aprobiri pentru remedierea situaliei apirute, Nu s-au oblinut pini acum

fonduri dar se fac intervenfiiin continuare pentru acest lucru.

Pe traseul proiectului, datoriti extinderii intravilanului localitililor a fost necesari
suplimentarea numirului de intrSri in gospodirii. S-a procedat la inventarierea, pe

fiecare localitate in parte, a numirului de gospodirii existente pe traseul proiectului.

Astfel, a reieiit faptul c5, fa!5 de proiectul inilial, numirul este cu mult mai mare, ceea

ce implici suplimentiri valorice la contractul inilial. Se fac demersuriin acest sens,

De$i obiectul nr. 6 ( Alee Sarata Monteoru D a fost realizat in procent de 100%,

degradarea provocati de S.C. Electrica S,A. asupra obiectului in cauzi a determinat ca
procentul de realizare a lucririlor de modernizare a acestuia si se reduci la 70%.

Activitatea de refacere a pi4ii carosabile gi a bordurilor distruse se va relua atunci cend

conditiile meteorologice vor permite acest lucru.

Probleme identificate in perioada post-implementare 5i solulii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit,

Responsabil pe probleme

decomunicf:,

'ffi44u'

Aprobat,

Coordonator proiect


