
RAPORT DE MONITORIZARE

1, Numirul raportului de monitorizare: nr.27
2. Perioada de referinle: L6.06.20LL - L5.07.20LL,
3. Date despre organiza!ia solicitanti: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ -

Teritoriali Judelul Buzeu ii Unitatea Administrativ - TeritorialS Comuna Merei, condus $i
reprezentat de Unitatea Administrativ - Teritorial; Judelul Buziu;

a) Adresa: bd. Nicolae Bilcescu nr, 48 cod 120260; adresi poStali electronice
cjbuzau@cjbuzau.ro;

b) contact: tefefon 0238 4L4 Lt2 tax 0238725 5O7i
c) Lider organizatie: ec. Victor Mocanu, Pre$edintele Consiliului Judelean Buziu;
d) Manager/coordonator proiect: ing. Luminila Bicanu, dir' ex' adj. Direclia pentru

Administrarea Patrimoniului si Investilii;
4. Parteneri: Consiliul Local Merei;
5. Detalii despre proiect:
a) Programul de finanlare: Programul Operalional Regional, Axa Prioritare 2, Domeniul

Major de Intervenlie 2,1 "Reabilitarea gi modernizarea relelei de drumuri iudelene, strizi
urbane - inclusiv construcfia/reabilitarea goselelor de centurd";

b) Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu
potenlial demonstrat ale jude!ului Buz;u", cod SMl5 1475;

c) Descrierea generali a proiectului (perioada de implementare, localie, valoare, principalele
activititi, grup tinti etc.):

o perioada de implementare : 16.04,2009 - 15 .O7 'zolLt
o localie: judelul Buzdu, 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) ;

. vafoare totali lainceputul perioadei de implementaret 97.o7z.Lzl,44lei (din care:
67.435.787,54 lei contribulia Uniunii Europene; a'965'584,47 lei contribu$ia din
bugetul nalional, L.559.232,08 lei co-finantarea Consiliului Judelean Buziu,
74.8L2.7O4,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli eligibile 9i 4'297 ,872,5a lei valoare
ne-eligibila inclusiv TVA aferenti acesteia );

o valoarea estimati la sfarSitul perioadei de implementare este de 54.326,388,64 lei
iar valoarea reali se va cunoatte 9i se va comunica dupi efectuarea tuturor
plSlilor la cheltuielile eligibile 9i neeligibile in cadrul proiectului la cererea de
rambursare finalS.

.  Grupul ! int5:
a.  Benef ic iar id irect i :

- Consiliul Judelean Buzdu;
- Consiliul Local Merei (partenerin proiect);
- Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile judelene

vizate de proiect: MiSura, Pietroasele, Tisiu $i verne$ti;
- cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune strab;tute de tronsoanele de drum

modernizat
- agenlii economici care igi desfSgoari activitatea in cele 5 comune: 394 societiti

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

> 869 .400 persoane ce tranziteazi zona anual, apa4inetori ai locuitorilor din
zone, turisti sezonieri gi de week-end;

> 15 000 muncitori sezonieri/an;
> 20 000 agenli economici ce tranziteaza zona anual;



) intreaga populalie a judelului Buziu (496 214 locuitori).
o Perioada de implementare: 16.04,2009 - 15.o7,20LL;

. Rezultate:57,89 km drumuri modernizate'
o Un pasaj de traversare a unui sit arheologic de importanli istorici

nationali.

d). Stadiul proiectului: in desfigurare

Principalele activiteli derulate in aceaste perioadd au fost:

Atribuirea contractului de achizitie publici < SERVICII DE MANAGEMENT AL

PROfECTUtUf Modernizarea inlrdstructurii de acces Iq zonele turistice cu potential

demonstrot ale judelului Buzdu nu s-a putut realiza avind in vedere acliunea in

instanle inaintati de S.C, EUROPEAN PROJECT CONSULTING S'R.l., acliune pentru

care, la ultima infili$are a fost emisd hot;rarea definitivi in favoarea Consiliului

Judetean Buzeu,

Activitatea de management al proiectului a fost asigurati pe toatA perioada de

implementare a proiectului de citre coordonatorul de proiect impreuni cu echipa

de monitorizare deoarece, dupi emiterea hoterarii iudecitoretti in favoarea

Consiliului Judelean Buz;u, pentru perioada scurti de timp remase pane la

inchiderea proiectului nu a mai fost posibili derularea activit;tilor specifice de

management.

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

de audit nr.6 (inregistrat la Consiliul Judelean Buzdu cu nr. 6299/02.05.2011).

Activitatea de audit urmeazi si se incheie cu raportul final, odatd cu depunerea

cererii finale de rambursare.

Activitatea de informare gi publicitate s-a desfi$urat in conformitate cu

prevederile din caietul de sarcini, in luna iunie 2011 S.C. FTAROM ADVERTISING

S.R,L. lati finalizind distribuirea de broguri cetre institulii 9i societdli comerciale

din judet $i  d in !ar i .
La data de ],5.07,zoL]- in cadrul seminarului de inchidere oficialS a proiectului la

sediul Consiliului Judelean Buziu, 5.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L. la$i a

prezentat raportul final al activitdtii desfigurate in cadrul Campaniei de

conttientizare publici aferenti proiectului.

in cadrul seminarului au fost realizate 80 de mape 5i 80 de invitalii.

Comunicatul de presi realizat cu ocazia finalizarii proiectului a fost publicat in

ziarul focaf "Opinia" la data de L4,07,zoLL.

Au fost realizate ti montate un numir de 6 plSci permanente la capetele

drumurilor modernizate prin proiect precum 9i in dreptul pasaiului suprateran de

traversare a sitului arheologic de la Pietroasele.

La data de 15,05.2011 au fost finalizate 9i receplionate lucririle de modernizare a

celor 57,89 km de drum 9i de executie a pasajului suprateran peste situl arheologic



Lucr5r i le  de modernizare executate in  per ioada 01.10.2009 -  15.06.2011 au fost
definitivate in conformitate cu prevederile din proiect pe toate cele 7 obiecte din
pro iect :

Obiectul nr. 1 - DJ 203 C, sector DN 1 B - Pietroasele, km 54+500 - km 57+800;

Obiectu l  nr ,2 -  DJ 203G, DN 1B -  Merei  -  S i rata Monteoru,  km 12+000 -  km

L7 +t0g;

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

Obiectul nr. 4 - DJ 205, sectorul Verne$ti - Merei - Pietroasele, km 0+000 - km

19+450;

Obiectu l  nr .5DJ 100H, Haleg -  VerneEt i ,  km 30+160 -  km 45+800.

obiectu l  nr .  6 ,  A lee s; rata Monteoru,  se despr inde d in DJ 203G la km 16+007,40 $ i
are o lungime de 900 m.

Obiectu l  nr .7: , ,Pasaj  suprateran pe DJ 205 peste s i tu l  arheologic  de la  Piet roasele,

comuna Pietroasele, judetul Buziu,

e) Rezultate obtinute in perioada de raportare:
) Stadiulfizic al lucririlor realizate pena in prezent este apreciat la 100% din

volumul  to ta l  de real izat :

0 Probleme identificate in perioada de implementare 9i solulii de rezolvare a
acestora/Modific;ri ale contractului de grant: Pe parcursul implementirii proiectului s-
au fecut inform;ri asupra modului de rezolvare a problemelor aperute.

g) Probleme identificate in perioada post-implementare 9i solulii de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

intocmit,

Responsabil pe probleme

Aprobat,

Coordonator proiect

Dir.ex.adj.

Ing. BEcanu Lu mini la


