
RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numirul raportuluide monitorizare: nr. 14
2. Perioada de referinli: 16.05.2010 - 15.06.2010;
3. Date despre organizalia solicitanti: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ - Teritoriali

Judelul Buziu gi Unitatea Administrativ - Teritoriald Comuna Merei, condus gi reprezentat de
Unitatea Administrativ - Teritoriali Judelul Buziu;

a) Adresa: bd. Nicolae Bilcescu nr. 48 cod t2O26O; adresi pogtali electronici
cjbuzau@cjbuzau.ro;

b) Contact: telefon 0238 4t4 tL2 tax O238 725 5O7 ;
c) Lider organizalie: ec. Victor Mocanu, Pregedintele ConsiliuluiJudelean Buziu;
d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminila Bicanu, dir. ex. adj. Direclia pentru

Administrarea Patrimoniului 9i Investifi i;
4. Parteneri: Consiliul Local Merei;
5.  Detal i idespreproiect:
a) Programul de finanlare: ProgramulOperalional Regional, Axa prioritari 2, Domeniul Major de

Interventie 2.1 "Reabilitarea gi modernizarea relelei de drumuri judegene, strizi urbane -

inclusiv constructia/reabilitarea goselelor de centurS";
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

activitifi, grup tinti etc.):
o perioada de implementare : 16.04.2009 - t5.O7.2OLt ;
o locatie : 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+160 - 45+800; se adauga tronsonul Alei
Sirata Monteoru) ;

r valoare totald: 97.072.121,44 lei (din care: 67.436,787,54 lei contribulia Uniunii
Europene; 8.955.584,47 lei contributia din bugetul nalional, 1.559.232,08 lei co-
finanlarea Consiliului Judefean Buziu, L4.8t2.704,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli
eligibile gi 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferenti acesteia );

o Grupult int i :
a.  Benef ic iar idirect i :

- Consiliul Judelean Buziu;
- Consiliul Local Merei (partener in proiect);
- Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile judelene 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 i9i desfigoard activitatea in cele 5 comune: 394 societ5fi

comerciale 9i 105 persoane fizice autorizate;
b. Beneficiari indirecli:

turigti sezonieri gi de week-end;



o Perioada de implementare: 16.04.2009 -L5.07.20tt;

o Rezultate: 57,89 km drumuri modernizate.

d). Stadiul proiectului: in desfigurare

Principalele activitil i derulate in aceasti perioadi au fost:

La procedura de licitalie deschisd pentru atribuirea contractului de achizifie publici
( SERVfCf f DE MANAGEMENT AL PROIECIULUI Modernizarea infrastructurii de occes la

zonele turistice cu potenlidl demonstrat ale judelului Buzdu se agteapti rezolvarea

acfiunii in instanfi inaintati de S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L. pentru

finalizarea procedurii.

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

raport de audit, cu nr. 2271L3.O5.2010, inregistrat la CJ Buziu cu nr. 4530/14.05.2010.

Activitatea de audit se desfigoari conform graficului prezentat in calendarul

activitetilor din cererea de finanlare.

in cadrul activitifi i de organizare 9i suslinere a campaniei de informare gi publicitate a
proiectului a fost finalizati a doua proceduri de achizilie publici a serviciului de

informare gi publicitate. S-a incheiat contractul nr.231t3.05.2010 (nr. inregistrare la

Consiliul Judetean Buziu 445t1t3.05.2010 ) cu S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L. lagi.

Activitatea de informare pi publicitate se desfSgoari conform prevederilor

contractuale 9i graficului din cererea de finanlare.

P6ni la aceasti dati, S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.t. lagi a realizat urmitoarele

activitili :
- A tiperit gi predat beneficiarului 52.000 de broguri, 5.000 de pliante 9i 250 de

afige, materiale distribuite parlial in cadrul Campaniei de congtientizare pe

care S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.t. lagi o desfS;oari;
- De asemenea, a realizat gi predat 12 panouri de orientare turistici gi rutieri;
- in cadrul Campaniei de congtientizare publici aferenti proiectului pe care S.C.

FLAROM ADVERTISING S.R.L. lagi o desf5goari, au fost realizate 5 intdlniri

publice cu diseminare de materiale de promovare (pliante, broguri, afige) in

Consilii le locale ale comunelor aflate pe traseul drumurilor modernizate prin

proiect gi mai multe int6lniri cu elevii gcolilor din zoni;

Lucririle de modernizare executate in perioada 01.10.2009 - 15.06.2010 au constat

in:



Pentru Obiectul nr. 1 - DJ 203 C, sector DN 1 B - Pietroasele, au fost executate lucriri

de lirgire a pirtii carosabile gi a ganfurilor aferente pe o lungime de 3,80 km, precum

gi frezarea asfaltului deteriorat.

Pentru Obiectul nr.2 - DJ 203G, DN 1 B - Merei - Sdrata Monteoru pe o lungime de

5,10 km au fost efectuate lucriri de sipituri in casete pentru lirgire drum gi

completare cu balast gi piatri sparti, s-a realizat frezarea asfaltului existent deteriorat

gi a fost refdcut sistemul rutier prin preluare deniveliri, agternerea stratului de

binder gi a geotextilului antifisurS. Au fost montate bordurile in zona staliunii Sirata

Monteoru gi au fost executate trotuarele; de asemenea, au fost executate lucriri de

consolidare in zona cu alunecare din apropierea Centrului de Agrement Poiana Pinului.

Pentru Obiectul nr. 3 - DJ 203 G, sectorul Haleg - Nifon, pe o lungime de 5,0 km s-a

executat frezarea imbricimingii existente gi s-au realizat completirile cu balast gi

piatri sparte in zonele degradate.

Pentru Obiectul nr. 4 - DJ 205, sectorul Pietroasele -Merei - Vernegti pe o lungime

de 6,60 km, au fost efectuate lucriri de sipituri in casete pentru l5rgire drum gi

completare cu balast 9i piatri spart5, s-a realizat frezarea asfaltului existent deteriorat

gi a fost reficut sistemul rutier prin preluare denivel5ri, agternerea stratului de binder

gi a geotextilului antifisurS. Pe sectorul Merei - Ciobinoaia - Vernegti, pe o lungime de

10,0 km au fost executate lucriri de lirgire a drumului prin executarea casetei cu
ganlurile aferente iar intririle in gospodirii au fost executate in zona Zoregti.

Pentru Obiectul nr. 5 DJ 100 H, pe o lungime de 15,50 km, s-au realizat urmdtoarele

lucriri: decopertare asfalt, preluarea denivel5rilor gi agternerea stratului de binder 9i
a geotextilului antifisurS, execugia ganlurilor de pimAnt pe o lungime de 8,0 km pe

ambele pirli ale drumului, a gangurilor betonate pe o lungime de 500 m liniari,

execulia podetelor transversale gi intriri in gospodirii.

Pentru Obiectul nr. 5, Alee Sirata Monteoru: sipituri, strat de balast gi piatri sparti

pe o lungime de 900 metr i  l in iar igimontare borduri ;

in vederea realizirii obiectivelor asumate prin proiect, Consiliul Judelean Buziu in

calitate de beneficiar, de comun acord cu S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L. in calitate

de proiectant fac demersuri in vederea rezolvirii in cele mai bune condilii a situatiei

apirute pe DJ 205, km 18+850 in zona sitului arheologic, dati fi ind importanla

nalionale gi necesitatea protejirii acestuia.

Solulia prezentati de S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L. Bucuregti pentru traversarea

sitului prin intermediul unui pasaj suprateran, a fost ?naintatd gi Muzeului Judelean

Buziu, care gi-a dat acordul pentru demararea lucririlor. Beneficiarul a incheiat

contractul de proiectare nr. 5037128.05.20L0 cu S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.



Bucuregti (POYRY) in valoare de 112.310,93 lei firi TVA pentru solulia de

supratraversare a sitului. Termen de finalizare a proiectului: 21 de zile de la semnarea

contractului.

r Activitatea de dirigenlie de gantier se desfigoari conform caietului de sarcini gi a

contractului incheiat cu s.c. TERMY s.R.L. M6neciu. Beneficiarul - consiliul Judelean

Buzdu - a primit 8 rapoarte lunare ale dirigintelui de gantier pdni la aceasti datd

(ultimul fiind cel corespunzitor lunii mai 2010).

e) Rezultate oblinute in perioada de raportare:

volumul total de realizaU

o Probleme identificate in perioada de implementare gi solulii de rezolvare a

acestora/Modificiri ale contractului de grant:

Referitor la situl arheologic din comuna Pietroasele, beneficiarul a incheiat contractul

de proiectare nr. 5037128.05.2010 cu S.C. CONSILIER CONSTRUCI S.R.L. Bucuregti

(POYRYI ?n valoare de 112.310,93 lei firi TVA pentru solutia de supratraversare a

sitului. Termen de finalizare a proiectului: 21 de zile de la semnarea contractului.

Probleme identificate in perioada post-implementare gi solulii de rezolvare a

acestora: Nu este cazul.

intocmit,

Responsabil pe probleme

de comunicare

Ing. Bicanu Luminila


