
Anexa SIDU Buzau

Portofoliul proiectelor propuse si sursele de finantare

1 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Interventii majore asupra 

retelei stradale

P01 Rea ilitarea infrastru turii rutiere, in lusiv piste pentru i i liști, pe 
coridoarele deservite de transportul public-Etapa 1

Fisa/Idee de proiect  2017 -2019 12,000.00 PRIORITAR POR 2014-2020

Axa 4

Prioritatea de i vestiție . /
Buget local / Fo duri ațio ale

2 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Interventii majore asupra 

retelei stradale

P02 Rea ilitarea infrastru turii rutiere, in lusiv piste pentru i i liști, pe 
coridoarele deservite de transportul public-Etapa 2

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2019 22,000.00 PRIORITAR POR 2014-2020

Axa 4

Prioritatea de i vestiție . /
Buget local / Fo duri ațio ale

3 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Interventii majore asupra 

retelei stradale

P03 Dez oltarea i frastru turii rutiere î  zo ele de e ti dere a 
intravilanului

Fisa/Idee de proiect  – 10,000.00 NORMAL Buget local / Fo duri ațio ale 

4 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Interventii majore asupra 

retelei stradale

P04 Rea ilitarea și oder izarea rețelei rutiere ur a e la i elul 
Mu i ipiului Buzău

Fisa/Idee de proiect  – 20,000.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Buget local

5 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Interventii majore asupra 

retelei stradale

P05 Rea ilitarea și a e ajarea trotuarelor, pe tru asigurarea u ui 
trafi  pieto al î  o diții de sigura ță

Fisa/Idee de proiect  – 8,000.00 NORMAL Buget local / Fo duri ațio ale / POR - , Axa , Prioritatea de 
i vestiție .

6 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Interventii majore asupra 

retelei stradale

P06  Realizarea î tr-o etapă de largă perspe ti ă a u ui pasaj de i elat 
su tera /supratera  pe su /peste li iile de ale ferată ale gării și 

zo a i dustrială de sud a orașului, orelat u u  P.U.Z.

Fisa/Idee de proiect  – 4,000.00 NORMAL Buget local / Fo duri ațio ale 

7 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Modernizarea transportului 

public

P07  Studiu pe tru a aliza soluțiilor de dez oltare e ti să a ariei de 
a operire a tra sportului pu li  ur a  și reșterea i elului de 

a esi ilitate al populației la a est od de tra sport

Fisa/Idee de proiect  2017 -2018 60.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Buget local

8 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Modernizarea transportului 

public

P08  Crearea i frastru turii de tra sport pu li  stații ălători, rețea 
o u i ații fi ră opti ă  î  zo ele de dez oltare e ti să a ariei de 

acoperire a transportului public urban.

Fisa/Idee de proiect  – 2,000.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Buget local

9 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Modernizarea transportului 

public

P09 Moder izarea și reșterea gradului de atra ti itate și sigura ță al 
tra sportului pu li  ur a  Dispe erat, stații oder izate, a ere 

supra eghere, i for are etățe i î  stații

Fisa/Idee de proiect  – 5,000.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

10 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Modernizarea transportului 

public

P10 Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin 

a hiziția de ehi ule de tra sport pu li  ele tri e/hi ride/CNG, 
i lusi  i frastru tura de ali e tare ele tri ă e esară

Fisa/Idee de proiect  – 3,500.00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Buget local

Fonduri guvernamentale

11 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Modernizarea transportului 

public

P11 Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public Fisa/Idee de proiect 2018 - 2020 1,000.00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

12 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Modernizarea tranportului de 

marfa

P12  Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale 

u i ipiului, î  s opul reșterii sigura ței trafi ului și a itezei 
o er iale de deplasare pe tru tra sportul de arfă

Fisa/Idee de proiect 2018 - 2020 20,000.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Buget local
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13 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Modernizarea tranportului de 

marfa

P13  Fi alizarea lu rărilor de o solidare a podului de peste Râul 
Buzău, de pe DN

Fisa/Idee de proiect  – 4,500.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

Buget Consiliu Judetean

Fonduri guvernamentale

14 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Modernizarea tranportului de 

marfa

P14  Co struirea u ui ou tro so  al arterei i elare î  partea de sud a 
u i ipiului, are să fa ă o legătură dire tă î tre pasajul de i elat 

e iste t pe DN  Ploiești și i terse ția DN  – Urzi e i u Bd. 
Industriei

Fisa/Idee de proiect  – 5,000.00 NORMAL Buget local / Fo duri ațio ale

15 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Modernizarea tranportului de 

marfa

P15 Siste atizarea i terse ției î tre DN B-Urzi e i, Bd. I dustriei și 
artera de o olire propusă, pri  realizarea u ui pasaj de i elat și 

restru turarea pasajului de i elat de pe DN -Ploieşti

Fisa/Idee de proiect  – 10,000.00 NORMAL Buget local / Fo duri ațio ale

16 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Modernizarea tranportului de 

marfa

P16 Co solidarea podului de peste râul Buzău, pe DC  spre Vadu 
Pașii

Fisa/Idee de proiect  – 4,000.00 NORMAL Buget local / Fo duri ațio ale
Buget Consiliu Judetean

Fonduri guvernamentale

17 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Modernizarea tranportului de 

marfa

P17 A e ajarea de lo uri par are/ î ăr are/ des ăr are/ depozitare 
arfă, pe tru redu erea i pa tului a estor operațiu i asupra 

traficului general

Fisa/Idee de proiect  – 1,500.00 NORMAL Buget local / Fo duri ațio ale

18 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta)

P18 Studiu de oportunitate privind implementarea unui sistem integrat 

de management al parcarilor publice in municipiul Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 30.00 NORMAL Buget local 

19 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta)

P19  A e ajarea de zo e pieto ale o pa te î  zo a e trală a 
orașului

Fisa/Idee de proiect  – 3,000.00 NORMAL POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

20 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta)

P20  Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului Fisa/Idee de proiect  – 5,000.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

21 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta)

P21  Rea ilitarea aleilor pieto ale și rutiere di  i i ta artierelor 
rezide țiale

Fisa/Idee de proiect  – 2,500.00 NORMAL Buget local

22 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta)

P22  Studiu î  ederea a e ajării u ei rețele de piste de i i lete, are 
să per ită ir ulația î  o diții de sigura ță a utilizatorilor a estui 

mod de transport

Fisa/Idee de proiect 2017 30.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

23 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta)

P23 A e ajarea u ei rețele de piste de i i lete are să asigure 
legătura î tre pu tele de i teres di  oras.

Fisa/Idee de proiect  – 4,000.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale



24 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta)

P24 Spațiu ultifu țio al de re reere, sport  și î ățare a ti ă a 
regulilor de o duită î  trafi  pe tru ti erii i i liști, î  s opul 

pro o ării sigura ței și se urității î  trafi

Fisa/Idee de proiect  – 450.00 NORMAL POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

25 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Crearea/ modernizarea 

mijloacelor alternative de 

mobilitate (deplasari cu 

bicicleta, mersul pe jos si 

persoane cu mobilitate 

scazuta)

P25 Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin 

î fii țarea u or pu te de î ăr are
Fisa/Idee de proiect  – 250.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

26 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P26 Co solidarea se alizării rutiere stati e orizo tale și erti ale Fisa/Idee de proiect 2017 400.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

27 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P27 Pla  de orga izare a ir ulației pe tru opti izarea ir ulației pe 
rețeaua rutieră ur a ă a Mu i ipiului Buzău

Fisa/Idee de proiect 2017 30.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

28 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P28  Pla  de orga izare a ir ulației î  ederea eli i ării di  i tra ila  
a traficului rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele

Fisa/Idee de proiect 2017 30.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

29 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P29 Studiu î  ederea ide tifi ării posi ilităților de e ti dere a 
u ărului de par ări rezide țiale și pu li e

Fisa/Idee de proiect  – 30.00 NORMAL Buget local

30 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P30  A e ajare și rea ilitare par ări î  zo ele rezide țiale, i lusi  î  
varianta Smart Parking

Fisa/Idee de proiect  – 1,500.00 NORMAL Parteneriat public-privat

Buget local

31 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P31  A e ajare și rea ilitare par ări pu li e su tera e, supratera e, 
etajate

Fisa/Idee de proiect  – 12,000.00 NORMAL

Parteneriat public-privat

Buget local

32 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P32 Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui 

siste  de ti keti g, i luzâ d toate su siste ele o po e te 
(depou, dispecerat, automate eliberare tichete, echipamente 

controlori)

Fisa/Idee de proiect  – 1,000.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

33 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P33 Sistem inteligent de trafic management si monitorizare, bazat pe 

solutii inovative (inclusiv centru de comanda)

Fisa/Idee de proiect  – 3,500.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

34 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P34  Sistem de management al transportului public (monitorizare, 

gestio are, e te a ță, prioritate pe tru ehi ulele de tra sport 
public)

Fisa/Idee de proiect  – 200.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

35 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P35  I ple e tarea u ui siste  de a age e t al par ărilor u plată Fisa/Idee de proiect  – 1,500.00 NORMAL Buget local

36 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P36 Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de 

ir ulație
Fisa/Idee de proiect  – 600.00 NORMAL Buget local

37 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P37  I tegrarea î  siste ul de se aforizare a se alizării spe ifi e 
pe tru i i liști, pe oridoarele pe are su t pre ăzute piste de 

biciclete.

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2019 800.00 NORMAL POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale



38 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P38 I ple e tarea u ui siste  de dete ție auto ate a tre erii pe roșu Fisa/Idee de proiect  – 400.00 NORMAL POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

39 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P39 I ple e tarea u ui siste  de re u oaștere a u erelor de 
î atri ulare la i trările î  u i ipiu

Fisa/Idee de proiect  – 200.00 NORMAL POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

40 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Managementul traficului P40  I ple e tarea u ui siste  auto at de restri țio are a a esului 
autoturis elor î  zo ele u o ilitate prepo dere t pieto ală

Fisa/Idee de proiect  – 800.00 NORMAL POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

41 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Interventii asupra zonelor cu 

nivel ridicat de complexitate

P41 Rea ilitarea zo ei ur a e pieto ale ultifu țio ale Piața Da ia și 
o e tarea la zo a e ti să de o ilitate ur a ă i tegrată

Fisa/Idee de proiect  – 3,000.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

42 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Interventii asupra zonelor cu 

nivel ridicat de complexitate

P42 Rege erare spațiu ur a  adia e t Par  Ti eretului Fisa/Idee de proiect  – 1,300.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

43 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Interventii asupra zonelor cu 

nivel ridicat de complexitate

P43 Realizarea unui centru intermodal de transport public al 

Mu i ipiului Buzău sediu Tra s us , i tegrat u park-a d-ride 
locatie secundara

Fisa/Idee de proiect  – 2,500.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

44 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare

P44 Realizarea u ui siste  park-a d-ride la i trarea di spre Ploiești Fisa/Idee de proiect  – 400.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

45 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare

P45 Realizarea u ui siste  park-a d-ride la i trarea di spre Râ i u 
Sărat

Fisa/Idee de proiect  – 1,000.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

46 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare

P46 Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Braila Fisa/Idee de proiect  – 400.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

47 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare

P47 Siste  alter ati  de o ilitate ur a ă utilizâ d stații auto ate de 
î hiriere a i i letelor Buzau elo it

Fisa/Idee de proiect  – 1,600.00 PRIORITAR POR -  Axa  PI . /Buget local/ Fo duri ațio ale

48 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare

P48 Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru 

transportul public, bike-sharing, parcare.

Fisa/Idee de proiect  – 200.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

49 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare

P49  Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite 

la i ter et pe tru utilizatorii tra sportului pu li  și fa ilitarea 
a esului la apli ații soft are legate de o ilitate

Fisa/Idee de proiect  – 100.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

50 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare

P50  Portal i tegrat de o ilitate ur a ă a ti ă Fisa/Idee de proiect  – 90.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

51 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Structura intermodala si 

operatiuni urbanistice 

necesare

P51  Realizarea u ui pu t de i for are i ter odală î  zo a Gării Fisa/Idee de proiect  – 300.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

52 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii

P52  Reorga izarea/î fii țarea stru turii de gestio are a ser i iilor de 
transport public.

Fisa/Idee de proiect  – 10.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)



53 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii

P53 Progra  i tegrat de ăsuri pe tru pro o area ele tro o ilității Fisa/Idee de proiect  – 60.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

54 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii

P54 Adoptarea u ei politi i referitoare la par ări, î  ederea 
des urajării a esului auto și par ării î  zo a e trală

Fisa/Idee de proiect 2017 30.00 NORMAL Buget local

55 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii

P55  Crearea stru turii de gestio are a ser i iilor de ta are a par ărilor 
u plată

Fisa/Idee de proiect  – 100.00 NORMAL Buget local

56 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesabilitatii

P56 Crearea structurii de gestionare a sistemelor de mobilitate 

alternativa

Fisa/Idee de proiect  – 20.00 NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

57 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii

P57  Platfor ă ele tro i ă de tra sport pu li  pe tru i ple e tarea 
o eptului de o ilitate a u  ser i iu și asigurarea proie tării 

tuturor soluțiilor î  od i tegrat pe tru o erge ta ătre 
conceptul Smart City

Fisa/Idee de proiect  – 400.00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

58 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Creare/ reorganizare cadru 

institutional in domeniul 

mobilitatii/ accesibilitatii

P58 Crearea stru turii de i ple e tare și o itorizare a Pla ului de 
Mo ilitate Ur a ă Dura ilă

Fisa/Idee de proiect 2017 10.00 NORMAL Buget local

59 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului

P59 Proiect integrat de revitalizarea economica, sociala si a 

infrastructurii din zona urbana Primaverii (reabilitare infrastructura 

rutiera, iluminat public, statii moderne, spatii verzi)

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 2,000.00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

60 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului

P60 Rege erare ur a ă a zo elor de lo ui ţe ole ti e zo a Mi ro V, 
Dorobanti, Brosteni, Micro III

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

61 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului

P61 Regenerare urbana Zona Unirii Sud, Spiru Haret, Nicolae Balcescu, 

Micro 14

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

62 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului

P62 Crearea unor parcuri industriale Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si 

mijlocii)

Parteneriat public-privat

Buget local

63 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului

P63 Crearea unor structuri de sprijinire a afacerilor incubator/ 

accelerator de afaceri

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si 

mijlocii)

Parteneriat public-privat

Buget local

64 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului

P64 Dezvoltarea unui cartier rezidential in zona DN 10 si dezvoltarea 

zonei industriale aferente cu respectarea principiilor de dezvoltare 

durabila

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

Parteneriat public-privat

65 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Revitalizarea economica si 

sociala a zonelor urbane ale 

municipiului

P65 Dezvoltarea unui cartier de locuinte sociale in zona strazii 

Transilvaniei (COMAT)

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

Parteneriat public-privat

66 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Dezvoltarea spatiilor verzi si a 

locurilor de joaca pentru copii 

P66 Rege erare ur a ă î  zo ele erzi şi alorifi area siturilor 
arheologi e şi peisagere:

o ser area şi pu erea î  aloare a zo elor u aloare 
peisagisti ă,  sta ilirea odurilor de i ter e ţie î  zo ele protejate 

atât di  pu t de edere istori  ât şi peisagisti  zo a par ului 
de drologi  Marghilo a , par ul Crâ g

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local



67 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Dezvoltarea spatiilor verzi si a 

locurilor de joaca pentru copii 

P67 Extinderea spatiilor verzi dintre arealele de locuit si realizarea de 

mini-parcuri cat si dotarea cu mobilier urban de caliatate va 

contribui la imbunatatirea calitatii mediului cat, a esteticii urbane 

cat si a calitatii vietii cetatenilor muncipiului Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

68 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P68 Echiparea edilitara a noilor zone introduse in intravilan Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

69 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P69 Reabilitare fronturi captare: Crang, Sud, Zahar, Est Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

70 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P70 Executie statie noua de tratare apa sursa Est Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

71 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P71 Executie statie noua de tratare apa sursa Sud Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

72 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P72 Rea ilitarea reţelelor de distri uţie apa pota ila u grad a a sat 
de uzură

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

73 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P73 Reabilitare statiilor de pompare din zonele Crang, Buzau Sud, 

Zahar, Buzau Est

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

74 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P74 Extinderea retelei de distributie apa in zonele ramase neacoperite Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

75 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P75 Rea ilitarea reţelelor de distri uţie apa di  artiere Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

76 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P76 Separarea totală a siste ului de a alizare ape plu iale de el de 
ape menajere

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

77 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P77 Extinderea / reabilitarea retelei de canalizare pentru strazi 

neasfaltate sau degradate din municipiul Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

78 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P78 Modernizare si extindere sistem de iluminat public in cartierele 

Dorobanti I, Brosteni, Obor, Unirii Sud Viitorului, Micri V)

Studiu de fezabilitate 2017 - 2020 5,000.00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon)

Buget local



79 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P79 Ilu i are o ie ti e arhite turale - Prefe tura, Tri u al, Colegii şi 
Biseri i. Zo a de a tiu e Cartierele Doro a ţi I, Broşte i, Mi ro , 
, , Băl es u, U irii, O or  Pasajele rutiere Metalurgi a, Drăgai a, 

Horticolei, Parcurile Marghiloman, Tineretului,  zona centrului 

municipiului

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon)

Buget local

80 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P80 Reabilitare magistrala de termoficare ( zona aeriana 

nemodernizata si extindere retele transport in zone adiacente 

retelelor existente)

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

81 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P81 Reabilitare retele de distributie la puncte termice modernizate 

(PT1, PT3, PT4, PT15, PT16, PT17, PT18, PT19, PT20, PT21, PT24, 

PT27, PT28, PT29, PT30, PT32, PT39 SI PT40)

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

82 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P82 E e utia de lu rări  de î lo uire a po pelor e iste te pe tru 
pu tele și e tralele ter i e oder izate pri  sursele de 

fi a țare BERD CT , CT , CT , CT  şi di  PT , PT , PT , PT , 
PT11, PT13, PT33)

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

83 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P83 Moder izarea şi rea ilitarea reţelelor de distri uţie age t ter i  
se u dar pe tru î ălzire, i lusi  e hili rare hidrauli ă, pe tru 

apă aldă de o su  şi i stalaţia de re ir ulare a a esteia, la 
pu te ter i e are u au fost supuse i iu ei oder izări 

referitoare la utilaje şi reţele

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

84 OS.1:  Modernizarea urbanistica, a infrastructurii municipiului 

Buzau, crearea unui sistem inteligent de management al 

traficului in vederea cresterii accesibilitatii si mobilitatii 

persoanelor si a marfurilor

Asigurarea/ modernizarea 

utilitatilor de baza ( en. 

electrica, apa, canalizare, 

gaze naturale, en. termica)

P84 I ple e tarea de solutii teh i e are să per ită utilizatorilor 
fi ali proprietari/lo atari de aparta e te  să îşi poată gestio a 

o su ul de e ergie î  ori e o e t

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

85 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi 

locuri de munca

Crearea/ modernizarea 

infrastructurii pentru 

dezvoltarea mediului de 

afaceri

P85 Rea ilitarea zo ei i dustriale pe tru a putea fi tra sfor ate î  
structuri de sprijinire a afacerilor: construirea/extinderea 

i frastru turii rutiere di  i teriorul stru turilor de afa eri şi a 
drumurilor de 

accesconstruirea/modernizarea/extinderea/infrastructurii de 

utilităţi

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

86 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi 

locuri de munca

Crearea/ modernizarea 

infrastructurii pentru 

dezvoltarea mediului de 

afaceri

P86 Reabilitarea zonei Targul Dragaica si transformarea ei in centru 

expozitional

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

87 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi 

locuri de munca

Crearea/ modernizarea 

infrastructurii pentru 

dezvoltarea mediului de 

afaceri

P87 Modernizarea Pietei Centrale (refacere mobilier, introducere 

sistem climatizare, refacere invelitoare, creare parcare subterana)

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

88 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi 

locuri de munca

Asigurarea unui climat de 

afaceri atractiv: crearea de 

oportunitati de afaceri, 

facilitati diferentiate pe 

categorii de investitii, asocieri 

in interes comunitar, 

parteneriat public/privat

P88 Dez oltarea u or stru turi lo ale de spriji ire a afa erilor, î  s opul 
atragerii i estiţiilor, re igorării şi dez oltării e o o iei lo ale e . 
Consiliul Economic Consultativ structurat pe urmatoarele paliere: 

economic, social, cultural si educational)

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

89 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi 

locuri de munca

Asigurarea unui climat de 

afaceri atractiv: crearea de 

oportunitati de afaceri, 

facilitati diferentiate pe 

categorii de investitii, asocieri 

in interes comunitar, 

parteneriat public/privat

P89 Incurajarea dezvoltarii de clustere economice pentru sectoare 

prioritare din industrie si servicii

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 2 - Imbuntatirea competitivitatii IMM-urilor)

Parteneriat public-privat

Buget local



90 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi 

locuri de munca

Asigurarea unui climat de 

afaceri atractiv: crearea de 

oportunitati de afaceri, 

facilitati diferentiate pe 

categorii de investitii, asocieri 

in interes comunitar, 

parteneriat public/privat

P90 Initierea unor actiuni de promovare a structurilor de sprijinire a 

afacerilor

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic

Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor)

Parteneriat public-privat

Buget local

91 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi 

locuri de munca

Susţi erea apariţiei u or 
a ti ităţi e o o i e oi, 

legate de resursele şi tradiţia 
lo ală, dez oltarea şi 
oder izarea a ti ităţii 

e iste te, î u ătăţirea 
mediului economic local

P91  Î fii ţarea de e tre de e ele ta, er etare-dez oltare, i o are si 
transfer tehnologic in domenii de interes pentru zona

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic

Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor)

Parteneriat public-privat

Buget local

92 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi 

locuri de munca
Susţi erea apariţiei u or 
a ti ităţi e o o i e oi, 

legate de resursele şi tradiţia 
lo ală, dez oltarea şi 
oder izarea a ti ităţii 

e iste te, î u ătăţirea 
mediului economic local

P92 Î fii ţarea u ei stru turi are să e tralizeze toate datele şi 
i for aţiile şi are î  a elaşi ti p să a ţio eze a u  pu t de 

informare pentru afaceri

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

93 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi 

locuri de munca

Susţi erea apariţiei u or 
a ti ităţi e o o i e oi, 

legate de resursele şi tradiţia 
lo ală, dez oltarea şi 
oder izarea a ti ităţii 

e iste te, î u ătăţirea 
mediului economic local

P93 Auditarea ser i iilor pu li e şi pro edurilor ad i istrati e are 
izează se torul de afa eri, ela orarea şi i ple e tarea u ui pla  

de a ţiu e î  ederea si plifi ării pro edurilor şi reorga izării 
a ti ităţii la ghişeu desti ate fur izării ser i iilor ătre se torul de 

afaceri

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

94 OG.2: Cresterea competitivitatii economice si crearea de noi 

locuri de munca
Susţi erea apariţiei u or 
a ti ităţi e o o i e oi, 

legate de resursele şi tradiţia 
lo ală, dez oltarea şi 
oder izarea a ti ităţii 

e iste te, î u ătăţirea 
mediului economic local

P94 Pro o area zo ei u i for aţii de i teres pri i d pote ţialul 
e o o i  şi oportu ităţile pe tru afa eri şi pe tru i estiţii oferite 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

95 OS.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P95 Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice 

Scoala Gimnaziala nr.11

Fisa/Idee de proiect 2016 - 2020 1,500.00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Buget local

96 OS.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P96 Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice 

Liceul Henri Coanda

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 2,000.00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Buget local

97 OS.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate cu 

aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P97 Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice 

Gradinita cei 7 Pitici

Fisa/Idee de proiect 2018 - 2020 1,000.00 PRIORITAR FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Buget local

98 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P98  Eficientizarea energetica a cladirii Prefecturii, Bd Nicolae Balcescu 

nr. 48

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

99 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P99 Efi ie ta e ergeti a a ladirii Spitalului Județea  de Urge ță Buzău Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon



100 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P100 Efi ie tizarea e ergeti a a Clădirii Der ato-Ve eri e, 
Co parti e t al Spitalului Județea  de Urge ță

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

101 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P101 Eficientizarea energetica a cladirii Liceului Tehnologic Special 

pe tru Copii u Defi ie țe Auditi e și Ce tru rezide țial pe tru 
opilul u defi iețe de auz r. , Mu i ipiul Buzau, Strada 

Horticolei, nr. 52

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

102 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P102 Efi ie tizarea e ergeti a a ladirii Li eului Spe ial  pe tru Defi ie ți 
de edere și Ce tru rezide țial pe tru opilul u defi ie ță de 

vedere nr.11, strada Horticolei, nr. 54

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

103 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P103 Efi ie ta e ergeti a a Ce trului ș olar pe tru Edu ație I luzi ă 
Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

104 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P104 Eficientizarea energetica a Complexului de servicii comunitare nr. 3 

Buzău
Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

105 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P105 Eficientizarea energetica a Complexului de servicii pentru copilul cu 

ha di ap se er r.  Buzău
Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

106 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P106 Reabilitare/ Eficientizare energetica cladire sediu DGASPC Buzau Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

107 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P107 Reabilitarea/ Modernizarea/ Eficientizarea energetica a cladirii 

Serviciului de evaluare complexa a copilului Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

108 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P108 Eficientizare energetica cladire Centrul de zi pentru copii cu 

dizabilitati "Dumbrava Minunata" Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

109 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P109 Reabilitare/ Modernizare cladire strada Chiristigii nr. 3 Buzau Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

110 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P110 Reabilitare/ Eficientizare energetica cladire Centrul Militar 

Judetean Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

111 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P111 Reabilitare/ Eficientizare energetica cladire strada Bucegi, nr. 2, 

Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

112 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P112 Reabilitare cladire/ Eficientizare energetica cladire bld. N. Balcescu 

nr. 44, Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

113 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P113 Rea ilitare ter i ă, oder izare surse și i stalații i terioare, i  
ederea resterii efi ie tei e ergeti e a grădi ițelor, ș olilor și 

liceelor

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

Buget local114 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P114 Rea ilitare ter i ă, oder izare surse și i stalații i terioare, i  
ederea resterii efi ie tei e ergeti e a i stituțiilor  so iale, 

ulturale și sporti e

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

Buget local



115 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P115 Dezvoltarea unor programe de reabilitare termica a blocurilor de 

locuinte din Municipiul Buzau: Bl. Integral B1, nr. 1, Aleea 

Industriei, Bl. Integral B3, nr. 1, Aleea Industriei, Bl. B2, nr. 425 bis, 

Str. Transilvaniei, Bl. B1 Supit, nr. 425 bis, str. Transilvaniei, Bl. 

Gerom 2, Aleea Industriilor, nr. 1-3, Bl. ISPS, Aleea Industriilor nr. 

1, Bl. APCAROM, Soseaua Brailei, nr. 2, Bl. AROMET, Soseaua 

Brailei, nr. 15, Bl. Camin, nr. 9, str. Simila, Bl. Camin , nr. 7, Aleea 

Industriei, Bl. 4B, Str. D. Filipescu, Bl. C2, strada Unirii, cartier 

Episcopiei, Bl. D2, cartier Brosteni, Bl. D8, cartier Brosteni, Bl. D9, 

cartier Brosteni, Bloc 10A, cartier Dorobanti I, Bl. 10B, cartier 

Dorobanti I, Bl. 10C, cartier Dorobanti I, Bl. 10D, cartier Dorobanti 

I, Bl. 22/1, cartier Dorobanti I, Bl. 26/4, cartier Dorobanti I, Bl. F11, 

cartier Dorobanti II, Bloc F19, cartier Dorobanti II, Bloc F20, cartier 

Dorobanti II, Bloc G8, cartier Dorobanti II, Bl. G9, cartier Dorobanti 

II, Bl. G10, cartier Dorobanti II, Bl. H18, cartier Dorobanti II, Bl. 

H19, cartier Dorobanti II, Bl. L1, cartier Dorobanti II, Bl. L2, cartier 

Dorobanti II, Bl. L4, cartier Dorobanti II, Bl. K12, cartier Dorobanti 

II, Bl. 43, strada Unirii, Bl. C5 Micro III, strada Pietroasele, Bl. 3A 

Hasdeu, str. Bistritei, Bl. 3B Hasdeu, str. Bistritei, Bl. Camelia, Sc. A, 

Str. Nicolae Balcescu, Bl. Camelia, Sc. B, Str. Nicolae Balcescu, Bl. 

Camelia nr. 33, sc. C, Str. Nicolae Balcescu, Bl. B13, strada Unirii, 

Bl. 19A, Str. Unirii, Bl. 19B, Str. Unirii, Bl. 19F, str. Unirii, Bl. 19G, 

str. Unirii, Bl. 9A, str. Unirii, bL. 7C, str. Unirii sud, Bl. 12E, str. 

Unirii, Bl. D6, cart. Brosteni, Bloc F16, Cartier Dorobanti 2, Bl. B11, 

Strada Unirii sud, Bl.8B, strada Patriei, sc. A, sc. B, Bl. A, B,C D, Str. 

Simila.

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (Programul Operational Regional

Axa Prioritara  - Spriji irea  tra ziției către o eco o ie cu e isii scăzute de 
carbon

Buget local

Asociatii de Proprietari

116 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P116 Eficientizarea producerii de energie termica in cogenerare in CT3 - 

interconectat cu CT1 - Micro XIV - Racordarea Spitalului Judetean 

de Urgente Buzau la CT1 Micro XIV

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 - Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon)

Bugetul local

117 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P117 Cresterea eficientei energetice prin montarea convertizoarelor de 

frecventa la electropompele de circulatie incalzire din CT1, CT2, 

CR3, CT5 si PT5, PT6, PT7, PT10, PT11, PT13, PT33 Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 - Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon)

Bugetul local

118 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P118 Cresterea eficientei energetic prin montarea buclei de echilibrare 

la nivel de ramura incalzire si scara de bloc arondata la CT1, CT2, 

CR3, CT5 si PT5, PT6, PT7, PT10, PT11, PT13, PT33 Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 - Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon)

Bugetul local

119 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P119 Recupererea energetica de cadura reziduala din gazele arse de la 

cazanele instalate la CT1, CT2, CT3, CT4 si CT5 Micro XIV

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 - Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon)

Bugetul local

120 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Imbunatatirea 

performantelor energetice 

ale caldirilor publice si 

rezidentiale

P120 Eficientizarea producerii energiei termice si electrice in cogenerare; 

montarea unui grup de cogenerare in PT 16 Micro III in vederea 

alimentarii prin interconectare a consumatorilor din zona deserviti 

inclusiv de PT17 Micro III, PT 38 si PT37 Unirii Nord

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 - Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon)

Bugetul local

121 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Reducerea consumului de 

energie prin dezvoltarea unor 

solutii alternative de energie

P121 Utilizarea surselor de e ergie e o e ţio ală: 
 Î urajarea î ălzirii pri  utilizarea pa ourilor solare, atât a 

lo ui ţelor, ât şi a spaţiilor de produ ţie

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 - Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon)

Bugetul local

122 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Reducerea consumului de 

energie prin dezvoltarea unor 

solutii alternative de energie

P122  I iţierea u ei strategii are să tra sfor e Buzăul î tr-u  e tru de 
o-ge erare a io asei şi de produ ţie a iodieselului

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 - Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon)

Bugetul local

123 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Reducerea consumului de 

energie prin dezvoltarea unor 

solutii alternative de energie

P123  Promovarea unuor proiecte pentru tratarea deseurilor cu 

gazeificare si disociere moleculara cu recuperare energetica

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 - Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon)

Bugetul local



124 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Reducerea consumului de 

energie prin dezvoltarea unor 

solutii alternative de energie

P124  Cresterea eficientei energetice prin amplasarea de captatoare 

solare in diverse locatii ( puncte termice si centrale termice 

existente)

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (PO IM, Axa Prioritara 7 - Energie sigura si curata pentru o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon)

Bugetul local

125 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Dezvoltarea unui sistem 

integrat de management al 

deseurilor

P125 Realizarea de platforme ecologice ingropate pe raza municipiului 

Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

126 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Dezvoltarea unui sistem 

integrat de management al 

deseurilor

P126 Derularea de actiuni de promovare si constientizare in randul 

cetatenilor municipiului Buzau privind colectarea selectiva a 

deseurilor

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

127 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie

P127 Prote ţia apelor su tera e pri  î etarea ori ăror de ersări de ape 
eepurate î  apele de suprafaţă, i lusi  la ape ari

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

128 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie

P128 Implementarea unor masuri de diminuare a efectelor poluarii 

sonore

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

129 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie

P129 Ela orarea u or pla uri de a age e t al alităţii aerului Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

130 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie

P130 Mo itorizării etalelor grele şi polua ţilor orga i i persiste ţi are 
pot auza o ta i area lo ală a solului şi degradarea tere urilor 

di  u i ipiul Buzău

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

131 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie 

P131 Prevenirea poluarii solului prin realizarea unui registru de riscuri 

privind importanta calitatii solului, care va fi urmat de studii mai 

detaliate si i tegrarea a estui registru î  aza de date GIS are a fi 
î  folosul respo sa ililor u pla ifi area atu i â d or a orda 

zo area e pri eşte dez oltarea ulterioară a oraşului

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

132 OG.3: Asigurarea calitatii si protectiei mediului in conformitate 

cu aquis-ul comunitar

Reducerea impactului negativ 

asupra mediului generat de 

activitatile urbane si de 

productie 

P132 Pro o area prote ţiei ediului î o jurător/strategii de 
o ştie tizare, pre e ire şi respo sa ilizare

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

133 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Conservarea, administrarea si 

punerea in valoare a 

patrimoniului material si 

imaterial

P133 Realizarea şi editarea u ui atalog o -li e, de e ide ţă al 
patri o iului u i ipiului Buzău

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

134 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Conservarea, administrarea si 

punerea in valoare a 

patrimoniului material si 

imaterial

P134 I ple e tarea Progra ului eGISPat dedi at a ti ităţii de 
supra eghere şi protejare a o u e telor istori e şi siturilor 

arheologi e di  u i ipiul Buzău

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

135 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Conservarea, administrarea si 

punerea in valoare a 

patrimoniului material si 

imaterial

P135 Dez oltarea ole ţiilor uzeale lo ale Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

136 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Conservarea, administrarea si 

punerea in valoare a 

patrimoniului material si 

imaterial

P136 Infiintarea unei biblioteci municipale (literature scrisa si on-line) Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Buget local

137 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Restaurarea, consolidarea 

monumentelor istorice aflate 

in stare avansata de 

degradare

P137 Restaurarea, conservarea si modernizarea Centrului turistic si 

cultural de interes regional (fost spital I.C. Bratianu)

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

138 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Restaurarea, consolidarea 

monumentelor istorice aflate 

in stare avansata de 

degradare

P138  Reabilitarea, modernizarea si dotarea cladirii "Casa Vergu 

Manaila"

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

Bugetul local



139 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Restaurarea, consolidarea 

monumentelor istorice aflate 

in stare avansata de 

degradare

P139  Reabilitarea monumentului istoric Domul central din Cimitirul 

Eroilor

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

Bugetul local

140 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Restaurarea, consolidarea 

monumentelor istorice aflate 

in stare avansata de 

degradare

P140 Co solidarea, restaurarea si dotarea Bi liote ii Judete e «Vasile 
Voi ules u» Buzau;

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

Bugetul local

141 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Restaurarea, consolidarea 

monumentelor istorice aflate 

in stare avansata de 

degradare

P141 Consolidarea, restaurarea, amenajarea si includerea in circuitul 

turistic a Muzeului bisericesc al Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei.

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

Buget local

142 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Dezvoltarea infrastructurii 

culturale

P142 Restaurare cladire de patrimoniu Colegiul B.P. Hasdeu, Bdul. Garii 

nr. 1.

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

Bugetul local

Fonduri guvernamentale

143 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Dezvoltarea infrastructurii 

culturale

P143 Restaurare cladire de patrimoniu  Colegiul Mihai Eminescu, strada 

Independentei nr. 22.

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 5,200.00 NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

Bugetul local

Fonduri guvernamentale

144 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Dezvoltarea infrastructurii 

culturale

P144 Restaurarea  cladire de patrimoniu  Liceul Spiru Haret. Strada Spiru 

Haret nr. 6.

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

Bugetul local

Fonduri guvernamentale

145 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Stimularea creatiei culturale 

si diversificarea ofertei 

culturale

P145 Organizarea Festivalului anual "Dragaica" Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants

146 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Stimularea creatiei culturale 

si diversificarea ofertei 

culturale

P146 Organizarea anuala a Festivalului de muzica populara Benone 

Sinulescu

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants

147 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Stimularea creatiei culturale 

si diversificarea ofertei 

culturale

P147 Susţi erea a uală a u or progra e de editare a s riitorilor 
buzoieni.

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants

148 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Stimularea creatiei culturale 

si diversificarea ofertei 

culturale

P148 Orga izarea de a ifestări are să asigure afir area şi sti ularea 
tinerilor creatori

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants

149 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Stimularea creatiei culturale 

si diversificarea ofertei 

culturale

P149 Susţi erea pu li aţiilor ulturale şi editurilor di  u i ipiul Buzău. Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants

150 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Stimularea creatiei culturale 

si diversificarea ofertei 

culturale

P150 Finantarea activitatilor din domeniul culturii pe baza de proiecte si 

programe culturale

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants

151 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Stimularea creatiei culturale 

si diversificarea ofertei 

culturale

P151 Creşterea ofertei de proie te teatrale; I urajarea u or a tiu i 
derulate de elevi din liceele buzoiene

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local, EEA Grants

152 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Dezvoltarea turismului 

cultural

P152 I u ătăţirea reţelei de dru uri şi de ăi de a es ătre 
o u e tele istori e, uzee şi alte o ie ti e de patri o iu

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

Buget local

153 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Dezvoltarea turismului 

cultural

P153 Realizarea şi alorifi area u or trasee de turis  ultural î  
u i ipiu şi judeţ

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

Buget local

154 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Dezvoltarea turismului 

cultural

P154 Mar area şi se alizarea o u e telor istori e di  u i ipiu şi 
judeţ

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 5 - Conservarea, protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural)

Buget local

155 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Dezvoltarea turismului 

cultural

P155 Orga izarea Ce trului aţio al ultural-e o o i -so ial, 
„Ale a dru Marghilo a

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local

156 OG.4: Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului 

cultural

Dezvoltarea turismului 

cultural

P156 Realizarea unui studiu comparativ privind punerea in valoare a noii 

imagini a municipiului Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local



157 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P157 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii 

edu aţio ale şi a i frastru turii pe tru for are profesio ală 
o ti uă î  s opul î u ătăţirii alităţii i frastru turii 

edu aţio ale, a stru turilor de azare pe tru ele ii şi a e trelor 
pe tru for are profesio ală pe tru asigurarea u ui pro es 
edu aţio al la sta darde europe e şi a reşterii parti ipării 

populaţiei ş olare şi a adulţilor la pro esul edu aţio al 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale)

Bugetul local

158 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P158 Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii, 

prin constructia  si dotarea unei noi crese in strada Colonel 

Buzoianu nr.91

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 700.00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Bugetul local

159 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P159 Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii, 

prin constructia/extindere si dotarea Gradinitei Boboceii  situata in 

cartier  MICRO 3

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 500.00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Programul Operational Capital Uman

Bugetul local

160 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P160 Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii,  

prin constructia/extinderea si dotarea gradinitei cu program 

prelungit nr.4  situata in str. Aleea Parcului

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 500.00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Bugetul local

161 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P161 Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea  infrastructurii 

educationale  a Scolii Generala Nr. 12

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 1,000.00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale)

Bugetul local

162 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P162 Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea  infrastructurii 

educationale a Scolii Generale Nicu Constantinescu

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 800.00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale)

Bugetul local

163 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P163 Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea  infrastructurii 

educationale  a Liceului Tehnologic Grigore Moisil 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 1,200.00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile)

Bugetul local

164 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P164 Infiintarea de terenuri de sport multifunctionale la scolile din 

municipiul Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local



165 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P165 Î fii ţarea u ui a pus u i ersitar Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale)

Bugetul local

166 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P166 Dotarea ş olilor u e hipa e te IT şi alte tipuri de e hipa e te 
e esare u ui î ăţă â t oder , la sta darde europe e;

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale)

Bugetul local

167 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P167 Co e tarea î tr-u  siste  i for ati  a tuturor u ităţilor ş olare, î  
s opul fa ilitării o u i ării atât î tre u ităţile de î ăţă â t, ât 

şi î tre a estea şi autoritatea lo ală - platfor a edu atio ala

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL FEDR (POC, AP 2 - TIC pentru o economie digitala competitiva)

Bugetul local

168 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P168 Spriji irea dez oltării î ăţă â tului î  o orda ţă u e oile de 
dez oltare dura ilă a lo alităţii pri :  a aliza e oii de forţă de 

u ă, a eseriilor şi spe ializărilor de perspe ti ă, pre u  şi a 
odului î  are stru tura a tuală a siste ului de î ăţă â t poate 

asigura ş olarizare pe tru eseriile şi spe ializările erute pe piaţă, 
promovarea in mediul de afaceri al orasului, a oportunitatii si 

necesitatii investitiei in educatie, ca investitie pe termen scurt, 

mediu si lung.

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL EEA Grants

Parteneriat public - privat

Societate civila

Buget local

169 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P169 Î heierea de parte eriate u: i stituţii pu li e, repreze ta ţi ai 
so ietăţii i ile şi fir e pri ate sau aso iaţii ale a estora î  s opul 

orga izării de a ifestări î  spriji ul pro esului edu aţio al, 
a ifestări de pro o are a pri ipiilor şi alorilor europe e;

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Parteneriat public - privat

Societate civila

Buget local

170 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P170 Progra e de operare i tre age tii e o o i i si u itatile s olare î  
ederea asigurării e esarului de de forţă de u ă pe tru 

afacerea proprie;

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Parteneriat public - privat

Societate civila

Buget local

171 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P171 Dez oltarea de progra e de for are o ti uă a adrelor dida ti e Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Fondul Social European (Programul Operational Capital Uman)

EEA Grants

Bugetul local



172 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

i frastru turii edu aţio ale 
pre-u i ersitare şi 

universitare si cresterea 

calitatii serviciilor in unitatile 

de invatamant

P172 Dez oltarea de progra e de ooperare şi de dez oltare 
i stituţio ală ale ş olilor

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Fondul Social European (Programul Operational Capital Uman)

EEA Grants

Bugetul local

173 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale

P173 Extinderea si dotarea Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului 

Judetean de Urgenta Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si 

sociale)

EEA Grants

Bugetul local

174 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale

P174 Reabilitare/Modernizare cladire Sectii Sectiile de contagioase si 

TBC Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si 

sociale)

EEA Grants

Bugetul local

175 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale

P175 Reabilitare/Modernizare cladire Sectie Oncologie Buzau Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si 

sociale)

EEA Grants

Bugetul local

176 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale

P176 Reabilitare/Modernizare cladire Policlinica cu plata Buzau Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si 

sociale)

EEA Grants

Bugetul local

177 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale

P177 Reabilitare/Modernizare cladire Serviciul de ambulanta al judetului 

Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si 

sociale)

EEA Grants

Bugetul local

178 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale

P178 Reabilitare/Modernizare cladire Punct de lucru Serviciul de 

ambulanta al judetului Buzau

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si 

sociale)

EEA Grants

Bugetul local

179 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale

P179 Derularea de actiuni care sa conduca la asigurarea necesarului de 

resurse umane in domeniul sanatatii

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si 

sociale)

EEA Grants

Bugetul local



180 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale

P180 Rea ilitarea/ o stru ţia i o ilelor î  are se desfăşoară 
a ti itatea de î grijri edi ale

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si 

sociale)

EEA Grants

Bugetul local

181 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale

P181 Dotare cu aparatura si mobilier a cabinetelor medicale scolare Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si 

sociale)

EEA Grants

Bugetul local

182 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de sanatate, 

cresterea calitatii serviciilor in 

unitatile medicale

P182 Di ersifi area ser i iilor de î grijri de să ătate a ordate populaţiei 
u i ipiului Buzău, pri  ur ătoarele i ter e ţii:

- î fii ţarea de oi e tre de pla ifi are fa ilială pe tru reşterea 
a esi ilităţii populaţiei la ser i iile de pla ifi are fa iliala;

- î fii ţarea u ui e tru de o siliere a tifu at;
- î fii ţarea u ui e tru de o siliere pe pro le e de utriţie.

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Bugetul local, parteneriat public - societatea civila, Fondul Social European 

(Axa Prioritara 5 - CLLD, Axa Prioritara 6 - Educatie si competente)POR - 

proiecte integrate (CLLD)

183 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de asistenta 

sociala, cresterea calitatii 

serviciilor in unitatile de 

specialitate

P183 E ti derea Co ple ului de Ser i ii pe tru Persoa e Vârst i e 
Ale a dru Marghilo a

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale)

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, AP 5 - CLLD)

Buget local

184 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de asistenta 

sociala, cresterea calitatii 

serviciilor in unitatile de 

specialitate

P184 Crearea u ui e tru de zi pe tru persoa e ârst i e argi alizate, 
are să ajute la redo â direa a ilităţilor pra ti e şi de o u i are;

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale)

FSE (PO CU, AP 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, AP 5 - CLLD)

Buget local

185 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de asistenta 

sociala, cresterea calitatii 

serviciilor in unitatile de 

specialitate

P185 Crearea de  lo ui ţe de tip fa ilial pe tru opii şi î u ătăţirea 
o diţiilor de plasa e t. 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, AP 9 - 

Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din 

mediul urban)

Buget local

186 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de asistenta 

sociala, cresterea calitatii 

serviciilor in unitatile de 

specialitate

P186 Crearea de e tre rezide ţiale pe tru persoa e u ha di ap şi/sau 
lo ui ţe protejate şi dotarea a estora u e hipa e tul şi 

mobilierul necesar;

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, AP 9 - 

Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din 

mediul urban)

Buget local



187 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii de asistenta 

sociala, cresterea calitatii 

serviciilor in unitatile de 

specialitate

P187 Î fii ţarea u ui e tru ultifu ţio al are să ofere u  a sa lu 
de a ti ităţi şi ser i ii de asiste ţă so io- edi ală. Be efi iarii 

acestor servicii ar putea fi persoane care se regasesc in 

ur atoarele situatii: su  pragul de sără ie, şo aj, i el 
edu aţio al s ăzut, diza ilităţi, oli ro i e, oli aflate î  faze 

ter i ale, are e esită trata e te paleati e, gra iditate, ârsta a 
III-a, ârsta su   a i, fa ilii o opare tale, alte situaţii so iale

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, AP 9 - 

Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din 

mediul urban)

Buget local

188 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Diversificarea gamei de 

servicii sociale 

P188 Elaborarea unei strategii de dezvoltare pentru zonele defavorizate 

in vederea integrarii in zona urbana dezvoltata

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 5,000.00 PRIORITAR FEDR (POR, Axa Prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a 

comunitatilor defavorizate din mediul urban)

189 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Diversificarea gamei de 

servicii sociale 

P189 Dezvoltarea sistemului de ingrijire la domiciliu prin cresterea 

numarului de beneficiari

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale

Axa Prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor 

defavorizate din mediul urban)

190 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Diversificarea gamei de 

servicii sociale   

P190 Dez oltarea de ăsuri a ti e de o upare a forţei de u ă pe tru 
redu erea şo ajului de lu gă durată

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Fondul Social European (Programul Operational Capital Uman)

Bugetul local

191 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Diversificarea gamei de 

servicii sociale   

P191 Asigurarea u or ăsuri ade ate de pre e ire a e luziu ii so iale 
a ti erilor are părăses  siste ul de prote ţie a opilului şi de 
i ter e ţie pe tru prote ţia lor î  s opul i tegrării so iale şi 

profesionale a acestora

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Fondul Social European (Programul Operational Capital Uuman)

Bugetul local

192 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Diversificarea gamei de 

servicii sociale   

P192 Derularea unor campanii de informare si sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la problematica persoanelor varstnice cu/fara 

handicap

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a 

comunitatilor defavorizate din mediul urban)

Buget local

193 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Diversificarea gamei de 

servicii sociale   

P193 Î u ătăţirea o diţiilor de lo uire şi asigurarea a esului la 
utilităţi pe tru o u ităţile de ro i

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FSE (PO CU Axa Prioritara  4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei)

Buget local

194 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Diversificarea gamei de 

servicii sociale   

P194 Creşterea gradului de se uritate so ială a et i ilor ro i Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FSE (PO CU Axa Prioritara  4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei)

Buget local

195 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Asigurarea cadrului 

dez oltării o ti ue, 
orga izării şi fu ţio ării 
performante a sistemului 

sportiv 

P195 I luderea sălilor de sport di  adrul u ităţilor ş olare î  progra e 
de rea ilitare şi dotare u aterial sporti  ade at, î  s opul 
asigurării o diţiilor e esare pe tru desfăşurarea orelor de 

edu aţie fizi ă şi sti ulării parti ipării ele ilor la iş area sporti ă 
de asă.

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL FEDR (POR, Axa Prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale)

Programe derulate prin Guvernul Romaniei

Buget local

196 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Asigurarea cadrului 

dez oltării o ti ue, 
orga izării şi fu ţio ării 
performante a sistemului 

sportiv 

P196 Reabilitarea stadionului de atletism Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Parteneriat public-privat

Buget local

197 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Asigurarea cadrului 

dez oltării o ti ue, 
orga izării şi fu ţio ării 
performante a sistemului 

sportiv 

P197 Pro o area iş ării sporti e de asă, pri  i luderea 
o petiţiilor sporti e î  progra ul a ti ităţilor ure te târguri, 

alte a ifestări e se desfăşoară î  oraş ge  Ziua Europei, 
a ifestări dedi ate fe eii, opilului et .

Fisa/Idee de proiect 2016 - 2023 N/A NORMAL Parteneriat public-privat

Societatea civila

Buget local

198 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Asigurarea cadrului 

dez oltării o ti ue, 
orga izării şi fu ţio ării 
performante a sistemului 

sportiv 

P198 Co ti uarea tradiţiei de susţi ere a orga izării o petiţiilor de 
i el regio al şi lo al atletis , arte arţiale, as het, o , 

gi asti ă, ha d aal, judo, rug , şah, te is de asă, odelis , 
culturism etc)

Fisa/Idee de proiect 2016 - 2023 N/A NORMAL Parteneriat public-privat

Societatea civila

Buget local

199 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Asigurarea cadrului 

dez oltării o ti ue, 
orga izării şi fu ţio ării 
performante a sistemului 

sportiv 

P199 I ple e tarea u ui progra  de oti are a sporti ilor are o ţi  
rezultate re ar a ile la o petiţiile sporti e

Fisa/Idee de proiect 2016 - 2023 N/A NORMAL Parteneriat public-privat

Societatea civila

Buget local

200 OG.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement si de petrecere a 

timpului liber

P200 Intocmire GIS si registrul spatiilor verzi Fisa/Idee de proiect 2017 - 2018 100.00 PRIORITAR Buget local

201 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement si de petrecere a 

timpului liber

P201 Reabilitarea parcurilor din municipiu: Crang, Marghiloman, 

Tineretului

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Buget local



202 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement si de petrecere a 

timpului liber

P202 Infiintarea unor cluburi ale "seniorilor" Fisa/Idee de proiect 2106 - 2023 N/A NORMAL Buget local

203 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Î u ătăţirea alitatii si 
eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului 

Buzau

P203 Ela orarea şi i ple e tarea u ui Pla  strategi  de for are a 
perso alului di  ad i istraţia pu li ă, azat pe o ide tifi are 

ore tă a e oilor de pregătire, i luzâ d for area î  ela orarea 
politicilor publice

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Buget local

204 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Î u ătăţirea alitatii si 
eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului 

Buzau

P204 Re izuirea per a e tă a stru turii orga izaţio ale î  s opul 
operaţio alizării fu ţio ării a esteia şi reşterii gradului de 

fle i ilitate şi adapta ilitate

Fisa/Idee de proiect 2016 - 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Buget local

205 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Î u ătăţirea alitatii si 
eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului 

Buzau

P205 Ela orarea şi i ple e tarea u ui siste  de a age e t al 
resurselor u a e, are să ai ă î  edere dez oltarea profesio ală 
a tuturor fu ţio arilor di  adrul aparatului teh i  de spe ialitate 

al pri ăriei

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Buget local

206 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Î u ătăţirea alitatii si 
eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului 

Buzau

P206 Implementarea unui protocol de utilizare a tehnologiei IT precum 

şi a u or pro ese operaţio ale de utilizare şi tra s itere a datelor 
î  adrul reţelei proprii  a Pri ăriei şi î  o u i area u alte 

i stituţii, pre u  şi dez oltarea şi realizarea u ei ă i de date 
i for aţio ale o u e tuturor i stituţiilor de la i el lo al, î  

s opul di i uării te di ţei de li itare a flu ului i for aţio al şi 
s ăderii i elului de iro raţie, o o ite t u reşterea alităţii şi 

efi ie ţei a tului ad i istrati .

Fisa/Idee de proiect 2018 - 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Buget local

207 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Î u ătăţirea alitatii si 
eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului 

Buzau

P207 Ela orarea u or pro eduri de ola orare î tre ad i istraţia lo ală 
şi ş oli, fur izori de ser i ii so iale, î  s opul asigurării u or ser i ii 

comune  de calitate

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Buget local

208 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Î u ătăţirea alitatii si 
eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului 

Buzau

P208 I ple e tarea se ăturii ele tro i e la i elul î tregii stru turi 
fu ţio ale

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Buget local

209 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Î u ătăţirea alitatii si 
eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului 

Buzau

P209 Ela orarea şi i ple e tarea u or do u e te adru î  fur izarea 
ser i iilor pu li e e ite să ăsoare gradul de satisfa ţie al 

e efi iarilor ser i iilor pu li e, a u itate de ăsură a efi ie ţei 
fur izării a estora

Fisa/Idee de proiect 2021 - 2023 N/A NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Buget local

210 OS.5: Asigurarea unor servicii publice de calitate (educatie, 

sanatate, sport, cultura, administratie publica)

Î u ătăţirea alitatii si 
eficientei serviciilor 

administratie publica oferite 

cetatenilor municipiului 

Buzau

P210 Masuri pentru cresterea transparentei la nivelul UAT Municipiul 

Buzau 

Fisa/Idee de proiect 2017 - 2020 100.00 NORMAL Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Buget local


