
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportului de monitorizare: nr.3
2. Perioada de referinli: 15.06.2009 - 15.07.2009;
3. Date despre organizalia solicitanti: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ - Teritoriali

Judetul Buziu Si Unitatea Administrativ - Teritoriali Comuna Merei, condus Fi reprezentat de
Unitatea Administrativ - Teritoriali Judetul Buziu

a) Adresa: bd. Nicolae Bilcescu nr. 48 cod 120260 adres5 postali electronici
cibuzau@cjbuzau.ro

b) contact: tefefon 0238 4L4 LLz lax0238 725 5O7
c) Lider organizatie: ec. Victor Mocanu, Pre$edintele Consiliului Judelean Buziu
d) Manager proiect: ing. Luminita Bicanu, dir. exec. adi. Direclia pentru Administrarea

Patrimoniului gi Investilii
4, Parteneri: Consiliul Local Merei
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finanfare: Programul Operalional Regional, Axa prioritari 2, Domeniul

Major de Intervenlie 2.1 "Reabilitarea gi modernizarea retelei de drumuri judetene,
strizi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea Soselelor de centuri"

b) Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu
potential demonstrat ale judelului Buziu", cod 5Ml5 1475;

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

o perioada de implementare : 15,04,2009 - 15 .O7.aOLL t
o localie : judelul Buziu, zona Pietroasele - M€rei -vernetti - Tisiu - Migura (D, 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+160 - 45+800; se adauga tronsonul Alei
S;rata Monteoru) ;

r valoare totala: 97.072.127,44 lei (din care: 67.436,7a7,54 lei contributia Uniunii
Europene:. a.965.5a4,47 lei contribulia din bugetul nalional, 1.559.232,08 lei co-
finanlarea Consiliului Judelean Buziu, L4,872.7O4,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli
eligibile 9i 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferent; acesteia )

o principalele activi$ti :
. Deoarece traseul drumului judetean ce urmeazi a fi modernizat trece prin comuna

Pietroasele, in apropierea sitului arheologic cunoscut sub denumirea de ,,Castrul
Roman", Consiliul Judetean Buziu face demersuri pentru obtinerea
avizului/certificatului de descircare arheologica din partea Directiei pentru Culturi,
Culte Si Patrimoniu Cultural National a Judetului Buziu.

. Montarea panourilor de vizibilitate s-a realizat la data de 30.06.2009, unul la
intersectia DN 1 B cu DJ 203 C Ai unul la interseclia DJ 203 G cu DN 10.

. A fost finalizate monitorizarea indicatorilor de mediu pentru anul 2009, menlionali in
cererea de finanlare (CO2, CO, NOX, SO2) 9i urmeazi a fi analizate m;suratorile
obtinute.

o Raportul de progres nr. 1 al proiectului a fost transmis la Agentia pentru

dezvoltare Regionali Sud Est Briila si la Ministerul Dezvoltirii Regionale gi



Locuintei la data de 15.07.2009 Si respectiv 16.07.2009, conform prevederilor

contractului de finanlare.

La data de 13.07.2009 a avut loc intdlnirea echipei de monitorizare a
proiectului, condus; de coordonatorul de proiect - doamna Luminila Bicanu -

cu echipa de audit din partea Agenliei pentru Dezvoltare Regionali Sud Est:
Concluziile interviului au fost pozitive, singurele probleme semnalate fiind
neimplicarea UCVAP in analiza de risc a procedurii de achizilie publici lucrSri 5i
existenta in prezent a unui grad mai avansat de degradare a drumurilor, pe

anumite tronsoane, fale de situatia prezentati in proiect.

Cererea de prefinantare a fost transmise la Agenlia pentru Dezvoltare
Regionali Sud Est 9i ulterior la minister, iar dup5 aprobare, sumele
corespunzetoare au fost virate in contul Consiliului Judelean Buziu.

ln perioada monitorizat; s-au derulat urmitoarele proceduri de achizitie publicS :

in cadrul procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achizitie
publici < SERV|CI DE SUPERVTZARE A LUCRARTLOR/|NSPECTIE DE SANT|ER PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVUIUI < Reabilitare drumuri judelene in cadrul proiectului

Modernizarea infrosuudurii de occes lo zonele turistice cu potenlial demonstrot ole
judelutuiBuzdu > sedinga de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 29,06.2009,

ora 10,00, la sediul Consiliului Judelean Buziu. Procedura in derulare,

in cadrul procedurii de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizilie
pubf ici < SERVf CII DE MANAGEMENT At PROIECTUtUI Modernizoreo inlrastructurii de
acces lo zonele turistice cu poten.tiol demonstrot ale judelului Euzdu > Sedinta de
deschidere a ofertelor a avut loc la data de 30,06.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului

Judelean Buziu. Procedura in derulare.

in cadrul procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achizitie
publica de servicii ( CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE PUBLICA AFERENTA PROIECTUtUI
Modernizoreo inftdstructurii de occes la zonele turistice cu poten.tiol demonstrdt dle

judetului Buzdu > a avut loc Sedinta de deschidere a ofertelor la data de 01.07.2009,

ora 10,00, la sediul Consiliului Judetean Buz5u. Procedura in derulare.

in cadrul procedurii de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizitie
publici de lucrSri ( REABTLITARE DRUMURI JUDETENE it\| CaOnUl PROTECTULUI

Modernizareo inlrastructurii de acces la zonele turistice cu potenlidl demonstrat ale
judetului Euzdu D sedinta de deschidere a ofertelor a avut lo€ la data de 3,07.2009,

ora 10,00, la sediul Consiliului Judetean Buz;u. Procedura in derulare.

Procedura de licitalie deschisi pentru atribuirea contractului de achizitie publicd de

servicii ( OPERATIUNI DE AUDIT AFERENTE PROIECTULUI Modernizarea inlrcstucturii



de acces Ia zonele tuistice cu potenlidl demonstrat dle jude.tului Euzdu > este in
derulare. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 27.07.2009.

. Grupul !int5:
a. Beneficiaridirecti:

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

proiect: Migura, Pietroasele, TisAu 5i Vernesti
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune stribitute de tronsoanele de drum

modernizat
- agenlii economici care igi desfigoar; activitatea in cele 5 comune: 394 societeti

comerciale 5i 105 persoane fizice autorizate
b. Beneficiari indirecti:
869 400 persoane ce tranziteaz; zona anual, apa4inetori ai locuitorilor din zoni,
turi$ti sezonieri Si de week-end
15 000 muncitori sezonieri /an
20 000 agenli economici ce tranziteazi zona anual
intreaga populalie a judelului Buziu (496 214 locuitori),
Perioada de implementare: 16,04.2009 - 15 .Q7 .?OLL:,
. Rezultate:57,89 km drumuri modernizate.

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

- Doua panouri de vizibilitate realizate si montate conform mentiunilor din
cererea de finantare;

Probleme identificate in perioada de implementare Si solulii de rezolvare a
acestora/Modificiri ale contractului de grant: Nu s-au semnalat;
Probleme identificate in perioada post-implementare 9i solulii de rezolvare a
acestora: -

cl

intocmit,

Responsabil pe probleme

Aprobat,

Coordonator proiect
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