
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul  raportului  de monitor izare: nr.  23
2. Perioada de refer int i :  16.02.2011 - 15.03.2011;
3. Date despre organizal ia sol ic i tant5: Parteneriatul  dintre Unitatea Administrat iv

Teri tor ial i  Judelul  Buziu gi  Unitatea Administrat iv -  Teri tor ial i  Comuna Merei,  condus 9i
reprezentat de Unitatea Administrativ - TeritorialS Judelul Buziu;

a) Adresa: bd. Nicolae Bilcescu nr. 48 cod L2O26O; adresi pogtalS electronici
c jbuzau@cjbuzau.ro;

b) Contact: telefon 0238 4t4 tt2 tax 0238 725 507;
c) Lider organizal ie:  ec. Victor Mocanu, Pregedintele Consi l iu lui  Judelean Buziu;
d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminila, Bicanu, dir. ex. adj. Direclia pentru

Administrarea Patrimoniului gi Investili i;
4. Parteneri: Consiliul Local Merei;
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finanlare: Programul Operafional Regional, Axa prioritari 2, Domeniul

Major de Intervenlie 2.t "Reabilitarea 9i modernizarea relelei de drumuri judelene, strizi
urbane - inclusiv construclia/reabilitarea goseleloade centuri";

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

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

o perioada de implementare : 16.04.2009 -l5.O7.2OLl;

o localie : judelul Buziu, zona Pietroasele - Merei -Vernegti - Tisiu - Migura (DJ
203 C km 54+500 - 57+800; DJ 203 G km 12+000 - 17+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 Monteoru) ;

. valoare totalS :97.072.L2L,44lei (din care: 67.436.787,54 lei contribulia Uniunii
Europene; 8.965.584,47 lei contribulia din bugetul nafional, 1.559.232,08 lei co-
finanlarea Consiliului Judelean Buziu, t4.8L2.704,77 lei valoare TVA pentru

cheltuieli eligibile gi 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferenti
acesteia );

r  Grupu l t in t i :
a.  Benef ic iar idirect i :

-  Consi l iu l  Judelean Buzdu;
- Consiliul Local Merei (partener in proiect);
-  Celelal te 4 consi l i i  locale ale comunelor traversate de drumuri le judelene

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

modernizat
- agenlii economici care igi desfigoard activitatea in cele 5 comune: 394 societ;li

comerciale gi 105 persoane fizice autorizate;
b. Beneficiari indirecli:

zoni, turigti sezonieri gi de week-end;

. Perioada de implementare: 16.04.2009 -L5.07.201L;

r Rezultate: 57,89 km drumuri  modernizate.



d). Stadiul proiectului: in desfigurare

Principalele act iv i tSl i  derulate in aceast i  per ioadi au fost:

r  Atr ibuirea contractului  de achizi l ie publ ic i  (  SERVICII  DE MANAGEMENT AL

PROIECTULUI Modernizorea infrostructurii de acces lo zonele turistice cu potenliol

demonstrat ale judelului Buzdu nu s-a putut realiza avdnd in vedere acliunea in

instanl i  inaintat i  de S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L.

Activitatea de management al proiectului este asigurati de citre coordonatorul de

proiect impreuna cu echipa de monitorizare a acestuia.

r Activitatea de realizare a auditului extern al proiectului: A fost intocmit raportul

de audit nr. 5 (inregistrat la Consiliul Judetean Buzau cu nr t2.294l3t.t2.t0L0l.

Activitatea de audit se desfdgoari conform graficului prezentat in calendarul

activitil i lor din cererea de finanlare.

r Activitatea de informare gi publicitate se desfigoari conform prevederilor

contractuale gi graficului din cererea de finanlare.

in luna februarie 2011 S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L. lagi  a distr ibui t  mater iale

de promovare (broguri) citre institulii gi societiti comerciale din jude!.

o Lucririle de modernizare executate in perioada 01.10.2009 - 15.03.2011 au fost

definitivate in conformitate cu prevederile din proiect in proporlie de 95% pe

urmitoarele obiective :

o Obiectul nr. 1 - DJ 203 C, sector DN 1 B - Pietroasele, km 54+500 - km 57+800;
o  Ob iec tu l  n r .2 -  DJ  203G,  DN 1B-  Mere i  -S i ra ta  Monteoru ,  km 12+000-km

t7+tOO;

. Obiectul nr. 3 - DJ 203 G, sectorul Haleg - Nifon, 31+900 - km 45+400.

in zona alunecirii de teren din apropierea Taberei de Sculpturd Migura s-a montat

un parapet gi s-a mai completat cu bolovani ?n vederea protecliei gi atenuirii

r iscului  de alunecare gi  pr ibugire a carosabi lului .

Sunt necesare fonduri suplimentare in vederea executirii unei consolidiri conform

proiectului tehnic intocmit. Pe acest sector se executi ti ieri/defrigiri de masi

lemnoasi gi se incalci legea privind circulalia pe drumurile publice. Vor fi anunlate

institulii le implicate in vederea stabilirii unor misuri comune de protejare a

drumului . :

o Obiectul nr. 4 - DJ 205, sectorul Vernegti - Merei - Pietroasele, km 0+000 - km

19+450;



Obiectul nr. 5 DJ 100 H, Haleg - Vernegti, km 30+160 - km 45+800. La acest
obiectiv mai sunt necesare corectarea gi curitarea ganluri lor precum gi f inisarea
pode!elor;

Obiectul nr. 5, Alee Sirata Monteoru, se desprinde din DJ 203G la km 16+007,40 gi

are o lungime de 900 m.

Datoriti faptului ci in zoni, S.C. Electrica S.A. a executat firi autorizalie lucriri de
pozare a unui cablu provocind daune drumului, s-au luat misuri de sistare a

lucririlor 9i s-au pus condilii de refacere a acestui sector la starea inifial5. in

conditii le in care degradirile sunt importante, mdsurile ce urmeazi a fi luate vor fi

stabl l i te de comun acord cu proiectantul  drumului .

S-a procedat la int6lniri repetate cu constructorul gi societSlile implicate in

execulia acestor lucriri gi s-a convenit ca, odati cu reluarea lucririlor vor fi

executate lucriri de refacere (de cStre SC SOROCAM SA, pe baza unui contract cu

Electrica SA) stabilite de proiectant in vederea aducerii drumului la starea inilia15.

incepdnd cu 15.12.2010 s-a emis ordinul de sistare a lucririlor pdni cAnd conditii le

meteorologice vor permite executarea luclirilor ce au mai rimas de realizat.

in urma finalizdrii procedurii de achizilie publicd a contractului de execulie a
pasajului de traversare a sitului, acesta a fost adjudecat societetii S.C. Conferic

S.R.L. Buziu.

Lucririle de construclie la pasajul suprateran de traversare a sitului arheologic de

la Pietroasele au fost urmatoarele: s-au executat coloanele din fundalie, a fost

executati infrastructura, s-au amplasat grinzile gi s-a turnat placa de

suprabetonare.

$i pentru acest obiectiv a fost emis ordinul de sistare a lucririlor incep6nd cu

t4.L2.2OtO p6ni cSnd condilii le meteorologice vor permite continuarea lucririlor.

e) Rezultate oblinute in perioada de raportare:

volumul total de realizaU

0 Probleme identificate in perioada de implementare gi solulii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de gra nt:

r Existenta utiliti l i lor din zona lucririlor de modernizare efectuate prin proiect a condus la

necesitatea adaptirii din mers a proiectului fali de situalia din teren la aceasti dati in

zonete DJ 100 H - Mierea, DJ 203 G - Monteoru, DJ 205 - Pietroasele - Vernegti, DJ 203 G,

Haleg - Nifon.

o Alunecarea de teren din zona DJ 203 G - Centrul de Agrement Poiana Pinului a necesitat

intervenlii de urgen!5 in vederea stopirii acestui fenomen iar proiectantul a emis

documenta!ia necesari consolidirilor in aceasta zona.



g)

Dator i t i  faptului  c i  acest lucru impl ic i  supl imentarea valor ic i  a bugetului  proiectului ,

sunt necesare aprobir i  pentru remedierea si tual iei  apirute. Nu s-au obl inut p6ni acum

fonduri  dar se fac intervenl i i  in cont inuare pentru acest lucru.

Pe traseul proiectului ,  dator i t i  ext inderi i  intravi lanului  local i t i ! i lor a fost necesari

supl imentarea numirului  de intr i r i  in gospodir i i .  S-a procedat la inventar ierea, pe

f iecare local i tate in parte, a numirului  de gospodir i i  existente pe traseul proiectului .

Astfel, a reiegit faptul ci, fali de proiectul ini!ial, numirul este cu mult mai mare, ceea

ce impl ic i  supl imentir i  valor ice la contractul  in i t ia l .  Se fac demersuri  in acest sens.

Obiectul nr. 6 << Alee Sarata Monteoru > a fost afectat de lucririle executate de SC

Electr ica SA pentru pozarea f i r i  autor iza! ie a unui cablu electr ic in corpul drumului .

Lucririle au fost sistate gi drumul va fi adusla starea iniliali de cdtre constructor in baza

dispoziliei primite de la proiectant pe un contract de lucriri incheiat cu societ;tile

implicate, imediat ce condilii le meteorologice vor permite acest lucru.

Probleme identificate in perioada post-implemgntare gi solulii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit,

Responsabil pe probleme
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