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Minzalesti; Primariei Comunei Margaritesti; Primariei Comunei Mihailesti;  
Primariei Comunei Naeni; Primariei Comunei Odaile; Primariei Comunei 
Padina; Primariei Comunei Pardosi; Primariei Comunei Panatau; Primariei 
Comunei Podgoria; Primariei Comunei Pietroasele; Primariei Comunei Parscov; 
Primariei Comunei Puiesti; Primariei Comunei Posta Calnau; Primariei Comunei 
Rusetu; Primariei Comunei Ramincelu; Primariei Comunei Racoviteni; Primariei 
Comunei  Robeasca; Primariei Comunei Rusetu; Primariei Comunei Sageata; 
Primariei Comunei Sahateni; Primariei Comunei Scutelnici; Primariei Comunei 
Sapoca; Primariei Comunei Sarulesti; Primariei Comunei Scortoasa; Primariei 
Comunei Siriu; Primariei Comunei  Smeni; Primariei Comunei Stalpu; Primariei 
Comunei Tisau; Primariei Comunei Tintesti; Primariei Comunei Topliceni; 
Primariei Comunei Unguriu; Primariei Comunei Ulmeni; Primariei Comunei 
Vadu Pasii; Primariei Comunei Valea Ramnicului; Primariei Comunei Valea 
Salciei; Primariei Comunei Valcelele; Primariei Comunei Vintila Voda; 
Primariei Comunei Vernesti; Primariei Comunei Viperesti; Primariei Comunei 
Zarnesti; Primariei Comunei Ziduri;  

 



- Adresa C.J.Bz. Nr. 6892 din 09 mai 2016 din partea Primariei Orasului 
Pogoanele; Primariei Comunei Balta Alba; Primariei Comunei Balaceanu; 
Primariei Comunei Berca; Primariei Comunei Boldu; Primariei Comunei C.A. 
Rosetti; Primariei Comunei Calvini; Primariei Comunei Canesti; Primariei 
Comunei Cernatesti; Primariei Comunei Cozieni; Primariei Comunei Ghergeasa; 
Primariei Comunei Glodeanu Sarat; Primariei Comunei Largu; Primariei 
Comunei Lopatari; Primariei Comunei Luciu; Primariei Comunei Magura; 
Primariei Comunei Mihailesti; Primariei Comunei Padina; Primariei Comunei 
Pietroasele; Primariei Comunei Parscov; Primariei Comunei Ramnicelu; 
Primariei Comunei  Robeasca; Primariei Comunei Siriu; Primariei Comunei  
Smeeni; Primariei Comunei Tintesti; Primariei Comunei Unguriu; Primariei 
Comunei Valea Ramnicului; Primariei Comunei Vintila Voda; Primariei 
Comunei Viperesti; Primariei Comunei Valcelele; 

 
- Adresa C.J.Bz. Nr. 12461 din 29 septembrie 2016 din partea Primaria 

Municipiului Ramnicu Sarat; Primariei Orasului Patarlagele; Primariei Comunei 
Amaru; Primariei Comunei Beceni; Primariei Comunei Bisoca; Primariei 
Comunei Blajani; Primariei Comunei Bradeanu; Primariei Comunei Breaza; 
Primariei Comunei Buda; Primariei Comunei Catina; Primariei Comunei Chiliile; 
Primariei Comunei Chiojdu; Primariei Comunei Cilibia; Primariei Comunei 
Cislau; Primariei Comunei Cochirleanca; Primariei Comunei Colti; Primariei 
Comunei Costesti; Primariei Comunei Florica; Primariei Comunei Galbinasi; 
Primariei Comunei Gheraseni; Primariei Comunei Glodeanu Sarat; Primariei 
Comunei Glodeanu Silistea; Primariei Comunei Gura Teghii; Primariei Comunei 
Merei; Primariei Comunei Maracineni; Primariei Comunei Margaritesti; 
Primariei Comunei Minzalesti; Primariei Comunei Movila Banului; Primariei 
Comunei Murgesti; Primariei Comunei Naeni; Primariei Comunei Odaile; 
Primariei Comunei Pardosi; Primariei Comunei Puiesti; Primariei Comunei 
Racoviteni; Primariei Comunei Rusetu; Primariei Comunei Sahateni; Primariei 
Comunei Sapoca; Primariei Comunei Scortoasa; Primariei Comunei Scutelnici; 
Primariei Comunei Stalpu; Primariei Comunei Tisau; Primariei Comunei 
Topliceni; Primariei Comunei Vadu Pasii; Primariei Comunei Valea Salciei; 
Primariei Comunei Vernesti; Primariei Comunei Zarnesti; Primariei Comunei 
Ziduri; 

- Adresa C.J.Bz. Nr. 11481 din 22 august 2017 din partea Municipiului 
Buzau; Municipiului Ramnicu Sarat; Orasului Pogoanele; Comunei Beceni; 
Comunei Blajani; Comunei Braesti; Comunei Buda; Comunei Chiliile; Comunei 
Costesti; Comunei Cozieni; Comunei Galbinasi; Comunei Maracineni; Comunei 
Merei; Comunei Mihailesti; Comunei Murgesti; Comunei Pietroasele; Comunei 
Posta Cilnau; Comunei Puiesti; Comunei Racoviteni; Comunei Rimnicelu; 
Comunei Sahateni; Comunei Sarulesti; Comunei Siriu; Comunei Smeeni; 
Comunei Stalpu; Comunei Tisau; Comunei Ulmeni; Comunei Unguriu; Comunei 



Vadu Pasii; Comunei Valea Rimnicului; Comunei Vintila Voda; Comunei 
Vilcelele; Comunei Zarnesti; 

 
- Aplicarea chestionarului si consultarea locuitorilor Primariei 

Municipiului Buzau; Primariei Municipiului Ramnicu Sarat; Primariei Orasului 
Pogoanele; Primariei Orasului Patarlagele; Primariei Orasului Nehoiu; Primariei 
Comunei Ameru; Primariei Comunei Balta Alba; Primariei Comunei Balaceanu; 
Primariei Comunei  Beceni; Primariei Comunei Berca; Primariei Comunei 
Blajani; Primariei Comunei Boldu; Primariei Comunei Bozioru; Primariei 
Comunei Bradeanu; Primariei Comunei Braesti; Primariei Comunei Breaza; 
Primariei Comunei Buda; Primariei Primariei Comunei C.A. Rosetti; Primariei 
Comunei Calvini; Comunei Canesti; Primariei Comunei Catina; Primariei 
Comunei Cernatesti; Primariei Comunei Chiliile; Primariei Comunei Chiojdu; 
Primariei Comunei Cilibia; Primariei Comunei Cislau; Primariei Comunei 
Cochirleanca; Primariei Comunei Colti; Primariei Comunei Costesti; Primariei 
Comunei Cozieni; Primariei Comunei  Florica; Primariei Comunei Galbinasi; 
Primariei Comunei Gheraseni; Primariei Comunei Ghergeasa; Primariei 
Comunei Glodeanu Silistea; Primariei Comunei Glodeanu Sarat; Primariei 
Comunei Grebanu; Primariei Comunei Gura Teghii; Primariei Comunei Largu; 
Primariei Comunei Lopatari; Primariei Comunei Luciu; Primariei Comunei 
Magura; Primariei Comunei Maracineni; Primariei Comunei Murgesti; Primariei 
Comunei Merei; Primariei Comunei Movila Banului; Primariei Comunei 
Minzalesti; Primariei Comunei Margaritesti; Primariei Comunei Mihailesti;  
Primariei Comunei Naeni; Primariei Comunei Odaile; Primariei Comunei 
Padina; Primariei Comunei Pardosi; Primariei Comunei Panatau; Primariei 
Comunei Podgoria; Primariei Comunei Pietroasele; Primariei Comunei Parscov; 
Primariei Comunei Puiesti; Primariei Comunei Posta Calnau; Primariei Comunei 
Rusetu; Primariei Comunei Ramincelu; Primariei Comunei Racoviteni; Primariei 
Comunei  Robeasca; Primariei Comunei Rusetu; Primariei Comunei Sageata; 
Primariei Comunei Sahateni; Primariei Comunei Scutelnici; Primariei Comunei 
Sapoca; Primariei Comunei Sarulesti; Primariei Comunei Scortoasa; Primariei 
Comunei Siriu; Primariei Comunei  Smeni; Primariei Comunei Stalpu; Primariei 
Comunei Tisau; Primariei Comunei Tintesti; Primariei Comunei Topliceni; 
Primariei Comunei Unguriu; Primariei Comunei Ulmeni; Primariei Comunei 
Vadu Pasii; Primariei Comunei Valea Ramnicului; Primariei Comunei Valea 
Salciei; Primariei Comunei Valcelele; Primariei Comunei Vintila Voda; 
Primariei Comunei Vernesti; Primariei Comunei Viperesti; Primariei Comunei 
Zarnesti; Primariei Comunei Ziduri; 

 
- Strategia de Dezvoltare si Promovare a Turismului si a Agroturismului in 

Judetul Buzau (2010-2015); 
 



- Alte lucrari, Studii sociologice, Studii de impact, Analize de caz, Analize 
Diagnostic, etc... 

 
- www.gov.ro; 
-www.mdrap.ro; 
- www.adrse.ro; 
- www.turismgov.ro; 
- www.ins.ro; 
- www.unwto.org; 
- alte site-uri de specialitate; 
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1. CADRU GENERAL; 

1.1. CONTEXT EUROPEAN; 

“Pentru 2020, Comisia propune Uniunii Europene cinci obiective masurabile 
care vor ghida acest proces si vor fi transpuse in obiective nationale: ocuparea fortei 
de munca, cercetarea si inovarea, schimbarile climatice si energia, educatia si 
combaterea saraciei. Acestea vor imprima directia in care ar trebui sa ne indreptam 
si vor reprezenta mijloacele de masurare a succesului nostru. 

 
Aceste obiective sunt ambitioase, insa pot fi indeplinite. Ele au la baza 

propuneri concrete, menite sa garanteze realizarea lor. Initiativele emblematice 
cuprinse in acest document ilustreaza modul in care UE poate avea o contributie 
decisiva. Avem la dispozitie instrumente puternice: noua guvernanta economica, 
sustinuta de piata interna, bugetul, comertul si politica economica externa, precum si 
nomele si sprijinul uniunii economice si monetare. 

 
Reusita noastra depinde de implicarea reala a liderilor si a institutiilor din 

Europa. Noua noastra agenda necesita un raspuns coordonat la nivel european, in 
care sa fie implicati partenerii sociali si societatea civila. Numai impreuna putem 
contracara efectele crizei si putem iesi din aceasta situatie mai puternici. Avem la 
dispozitie noi instrumente si o noua ambitie. Nu ne mai ramane decat sa trecem la 
actiune.” 

 
José Manuel BARROSO 

 
 
Europa trece printr-o perioada de transformare. Criza a anulat ani de progrese 

economice si sociale si a pus in evidenta deficientele structurale ale economiei 
Europei. Intre timp, lumea evolueaza rapid, iar provocarile pe termen lung 
(globalizarea, presiunea exercitata asupra resurselor, imbatranirea) se intensifica. UE 
trebuie sa se ocupe acum de propriul viitor. 

 
Europa poate reusi daca actioneaza in mod colectiv, ca Uniune. Este nevoie de 

o strategie care sa ne permita sa iesim din criza mai puternici si care sa transforme 
UE intr-o economie inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, caracterizata prin 
niveluri ridicate de ocupare a fortei de munca, productivitate si coeziune sociala. 

 
 Europa 2020 ofera o imagine de ansamblu a economiei sociale de piata a 

Europei pentru secolul al XXI-lea. 
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Europa 2020 propune trei directii de dezvoltare generale care se sustin 
reciproc: 

 
– crestere inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si 

inovare; 
 
– crestere durabila: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 

vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive; 
 
– crestere favorabila incluziunii: promovarea unei economii cu o rata ridicata a 

ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. 
 

UE trebuie sa defineasca directia in care vrea sa evolueze pana in anul 2020. In 
acest scop, Comisia propune urmatoarele obiective principale pentru UE: 

 
– 75% din populatia cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani ar trebui sa aiba un 

loc de munca; 
 
– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit in cercetare-dezvoltare (C-D); 
 
– obiectivele „20/20/20” in materie de clima/energie ar trebui indeplinite 

(inclusiv o reducere a emisiilor majorata la 30%, daca exista conditii favorabile in 
acest sens); 

 
– rata abandonului scolar timpuriu ar trebui redusa sub nivelul de 10% si cel 

putin 40% din generatia tanara ar trebui sa aiba studii superioare; 
 
– numarul persoanelor amenintate de saracie ar trebui redus cu 20 de milioane. 

 
Aceste obiective sunt interconectate si sunt cruciale pentru reusita noastra 

generala. Pentru a garanta ca fiecare stat membru adapteaza strategia Europa 2020 la 
situatia sa specifica, Comisia propune ca aceste obiective ale UE sa fie transpuse in 
obiective si traiectorii nationale. 
 

Obiectivele sunt reprezentative pentru directiile generale de dezvoltare - o 
crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru 
a sprijini realizarea acestora, va fi necesara intreprinderea unei game largi de actiuni 
la nivelul national, al UE si international. 
 

Comisia prezinta sapte initiative emblematice pentru a stimula realizarea de 
progrese in cadrul fiecarei teme prioritare: 

 
– „O Uniune a inovarii” pentru a imbunatati conditiile-cadru si accesul la 

finantarile pentru cercetare si inovare, astfel incat sa se garanteze posibilitatea 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

3 
 

   

transformarii ideilor inovatoare in produse si servicii care creeaza crestere si locuri de 
munca; 

– „Tineretul in miscare” pentru a consolida performanta sistemelor de educatie 
si pentru a facilita intrarea tinerilor pe piata muncii; 

 
– „O agenda digitala pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor 

de internet de mare viteza si pentru a valorifica beneficiile pe care le ofera o piata 
digitala unica gospodariilor si intreprinderilor; 

 
– „O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor” pentru a 

permite decuplarea cresterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini 
trecerea la o economie cu emisii scazute de carbon, pentru a creste utilizarea surselor 
regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor si a promova 
eficienta energetica; 

 
– „O politica industriala adaptata erei globalizarii” pentru a imbunatati mediul 

de afaceri, in special pentru I.M.M.-uri, si a sprijini dezvoltarea unei baze industriale 
solide si durabile in masura sa faca fata concurentei la nivel mondial; 

 
– „O agenda pentru noi competente si noi locuri de munca” pentru a moderniza 

pietele muncii si a oferi mai multa autonomie cetatenilor, prin dezvoltarea 
competentelor acestora pe tot parcursul vietii in vederea cresterii ratei de participare 
pe piata muncii si a unei mai bune corelari a cererii si a ofertei in materie de forta de 
munca, inclusiv prin mobilitatea profesionala; 

 
– „Platforma europeana de combatere a saraciei” pentru a garanta coeziunea 

sociala si teritoriala, astfel incat beneficiile cresterii si locurile de munca sa fie 
distribuite echitabil, iar persoanelor care se confrunta cu saracia si excluziunea 
sociala sa li se acorde posibilitatea de a duce o viata demna si de a juca un rol activ in 
societate. 

 
Aceste sapte initiative emblematice vor angaja atat UE, cat si statele membre. 

Instrumentele UE, in special piata unica, ajutoarele financiare si instrumentele de 
politica externa, vor fi mobilizate pentru eliminarea blocajelor si indeplinirea 
obiectivelor strategiei Europa 2020.  

 
Ca prioritate imediata, Comisia identifica masurile care trebuie luate pentru a 

defini o strategie credibila de iesire din criza, pentru a continua reforma sistemului 
financiar, pentru a asigura consolidarea bugetara pentru o crestere pe termen lung si 
pentru a intari coordonarea in cadrul Uniunii economice si monetare. 
 

Pentru a se obtine rezultate va fi nevoie de o guvernanta economica mai 
puternica. Strategia Europa 2020 se va sprijini pe doi piloni: abordarea tematica 
prezentata anterior, care combina prioritatile si principalele obiective, si intocmirea 
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unor rapoarte de tara, permitand statelor membre sa isi dezvolte propriile strategii de 
reintoarcere la o crestere economica durabila si la sustenabilitatea finantelor publice.  

 
La nivelul UE se vor adopta orientari integrate care sa cuprinda domeniul de 

aplicare al prioritatilor si obiectivelor UE. Fiecarui stat membru i se vor adresa 
recomandari specifice. In cazul unui raspuns necorespunzator, se pot emite 
avertismente politice. Prezentarea de rapoarte privind indeplinirea obiectivelor 
strategiei Europa 2020 si evaluarea Pactului de stabilitate si crestere se vor efectua 
simultan, facandu-se insa in continuare distinctia intre aceste instrumente si 
mentinand integritatea Pactului. 
 

Consiliul European se va implica total in noua strategie si va fi punctul focal al 
acesteia. Comisia va monitoriza progresele inregistrate in vederea indeplinirii 
obiectivelor, va facilita schimburile politice si va prezenta propunerile necesare 
orientarii actiunii si promovarii initiativelor emblematice ale UE. Parlamentul 
European va reprezenta o forta motrice pentru mobilizarea cetatenilor si va juca rolul 
de colgislator in ceea ce priveste initiativele-cheie. 

 
Aceasta abordare privind instituirea de parteneriate ar trebui extinsa la 

comitetele UE, parlamentele nationale, autoritatile nationale, locale si regionale, 
partenerii sociali, partile interesate si societatea civila, astfel incat toti cetatenii sa 
participe la indeplinirea obiectivelor fixate. 

 
Comisia propune aprobarea de catre Consiliul European, in martie, a abordarii 

generale a strategiei si a obiectivelor principale ale UE si, in iunie, a parametrilor 
detaliati ai strategiei, inclusiv a orientarilor integrate si a obiectivelor nationale. De 
asemenea, Comisia asteapta cu interes observatiile si sprijinul Parlamentului 
European pentru a garanta succesul strategiei Europa 2020. 

 
Cum dorim sa fie Europa in anul 2020? 

 
Strategia Europa 2020 se axeaza pe cinci prioritati: 
 

1.Ocuparea fortei de munca;  
- o rata de ocupare a fortei de munca de 75 % in randul populatiei cu varste 

cuprinse intre 20 si 64 de ani; 
 
2.Cercetare si dezvoltare ;  

- alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare si dezvoltare; 
 
3.Schimbarile climatice si utilizarea durabila a energiei ; 

- reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (sau chiar cu 30%, in 
conditii favorabile) fata de nivelurile inregistrate in 1990 ; 

- cresterea ponderii surselor de energie regenerabile pana la 20% ; 
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- cresterea cu 20% a eficientei energetice; 
 
4.Educatie  

- Reducerea sub 10% a ratei de parasire timpurie a scolii; 
- cresterea la peste 40% a ponderii absolventilor de studii superioare in randul 

populatiei in varsta de 30-34 de ani; 
 
5.Lupta impotriva saraciei si a excluziunii sociale; 

- reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului persoanelor care sufera sau 
risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii sociale; 

 
Aceste obiective: 
 

• definesc pozitia pe care ar trebui sa o ocupe UE in 2020 din punctul de vedere al 
unor parametri majori; 
 
• sunt transpuse in obiective nationale, pentru ca fiecare stat membru sa-si poata 
urmari evolutia; 
 
• sunt comune si nu presupun repartizarea sarcinilor, urmand a fi realizate prin actiuni 
la nivel national si european; 
 
• sunt interdependente si se sustin reciproc:  

- progresele in plan educational contribuie la imbunatatirea perspectivelor 
profesionale si la reducerea saraciei; 

- mai multa cercetare si inovare si o utilizare mai eficienta a resurselor ne ajuta 
sa devenim mai competitivi si ofera conditii favorabile crearii de noi locuri de 
munca; 

- investitiile in tehnologii ecologice contribuie la combaterea schimbarilor 
climatice si creeaza noi oportunitati de afaceri si locuri de munca. 
 
Pentru a ne orienta eforturile si progresele, exista un consens larg conform 

caruia UE ar trebui sa convina asupra unui numar limitat de obiective principale 
pentru 2020. Aceste obiective ar trebui sa fie reprezentative pentru perspectiva unei 
cresteri inteligente, durabile si favorabile incluziunii. 

 
Obiectivele trebuie sa fie masurabile, capabile sa reflecte diversitatea situatiilor 

existente in tarile membre si sa se bazeze pe date suficient de fiabile pentru a permite 
realizarea de comparatii. 

 
Urmatoarele obiective au fost selectionate pe aceasta baza - indeplinirea lor va 

fi esentiala pentru reusita noastra pana in anul 2020: 
– rata ocuparii fortei de munca a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de 

ani ar trebui sa creasca de la nivelul actual de 69% la cel putin 75%, inclusiv printr-o 
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mai mare implicare a femeilor, a lucratorilor in varsta si printr-o mai buna integrare a 
migrantilor pe piata muncii; 

 
– UE urmareste in prezent obiectivul de a investi 3% din PIB in cercetare-

dezvoltare (C-D). Obiectivul a reusit sa atraga atentia asupra necesitatii ca atat 
sectorul public, cat si cel privat sa investeasca in C-D, dar se concentreaza mai mult 
pe resurse decat pe impact. Este necesar, in mod clar, sa fie imbunatatite conditiile 
pentru investitii ale sectorului privat in domeniul C-D in UE si multe dintre masurile 
propuse in prezenta strategie vor contribui la acest lucru. Este clar, de asemenea, ca o 
abordare comuna a C-D si a inovarii ar largi gama de cheltuieli, ceea ce ar fi mai 
pertinent pentru activitatile comerciale si pentru elementele care stimuleaza 
productivitatea. Comisia propune pastrarea obiectivului de 3%, in parallel cu 
dezvoltarea unui indicator care sa reflecte intensitatea C-D si inovarii; 

 
– reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 20% fata de 

nivelurile din 1990 sau cu 30%, daca exista conditii favorabile in acest sens2; 
cresterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie in consumul final de 
energie si o crestere cu 20% a eficientei energetice; 

 
– un obiectiv referitor la nivelul de studii, care abordeaza problema 

abandonului scolar timpuriu, vizand reducerea ratei de abandon de la valoarea actuala 
de 15% la 10% si majorarea procentajului persoanelor cu varsta cuprinsa intre 30 si 
34 de ani cu studii superioare de la 31% la cel putin 40% in 2020; 

 
– numarul cetatenilor europeni cu un nivel de trai inferior pragului national de 

saracie ar trebui redus cu 25%, ceea ce ar insemna scoaterea a peste 20 de milioane 
de persoane din saracie. 

 
Aceste obiective sunt interconectate. De exemplu, asigurarea unor niveluri de 

studii mai ridicate favorizeaza sansele de angajare, iar inregistrarea unor progrese in 
ceea ce priveste cresterea ratei de ocupare a fortei de munca contribuie la reducerea 
saraciei.  

 
O capacitate sporita de cercetare-dezvoltare si inovare in toate sectoarele 

economiei, combinata cu o utilizare mai eficienta a resurselor va imbunatati 
competitivitatea si vor accelera crearea de locuri de munca. Investirea in tehnologii 
mai ecologice, cu emisii reduse de carbon va proteja mediul, va contribui la 
combaterea schimbarilor climatice si va crea noi oportunitati de afaceri si noi locuri 
de munca. Ar trebui sa ne mobilizam atentia colectiva in scopul indeplinirii acestor 
obiective. Va fi nevoie de asumarea mai puternica a rolului de lider, de un 
angajament mai ferm si mecanisme eficace de executie pentru a modifica atitudin le 
si practicile la nivelul UE in vederea obtinerii rezultatelor rezumate in aceste 
obiective. 
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Aceste obiective sunt reprezentative, insa nu exhaustive. Ele reprezinta o idee 
generala a viziunii Comisiei cu privire la situarea UE in 2020 in ceea ce priveste 
parametrii-cheie stabiliti. Ele nuconstituie o abordare valabila pentru toti.  

 
Fiecare stat membru este diferit, iar UE cu cele 27 de state membre ale sale 

este mai putin omogena decat acum un deceniu. In pofida disparitatilor dintre 
nivelurile de dezvoltare si nivelurile de viata, Comisia considera ca obiectivele 
propuse sunt relevante pentru toate statele membre, atat noi, cat si vechi. Investirea in 
cercetare-dezvoltare si inovare, in educatie si in tehnologii eficiente din punctul de 
vedere al utilizarii resurselor va adduce beneficii sectoarelor traditionale, zonelor 
rurale, precum si economiilor bazate pe servicii si cu un nivel ridicat de competente. 
Va consolida coeziunea economica, sociala si teritoriala.  

Pentru a garanta ca fiecare stat membru adapteaza strategia Europa 2020 la 
propria sa situatie, Comisia propune ca aceste obiective UE sa fie transpuse in 
obiective si traiectorii nationale, care sa reflecte situatia actuala a fiecarui stat 
membru si nivelul de ambitii pe care il poate atinge in cadrul unui efort european mai 
larg de indeplinire a acestor obiective. In paralel cu eforturile depuse de statele 
membre, Comisia va propune o gama ambitioasa de actiuni la nivelul UE, menite sa 
inscrie UE pe o noua traiectorie de crestere, mai durabila. Eforturile depuse la nivelul 
UE si cele depuse la nivel national ar trebui sa se sustina reciproc. 

 

1.2. CONTEXT NATIONAL; 

PROGRAMARE 2014 - 2020 

Politica Europeana Program Operational 
Politica de Coeziune PO Infrastructura Mare 

PO Capital Uman 

PO Capacitate Administrativa 

PO Regionale 

PO Competitivitate 

Cooperare Teritoriala Europeana  Programul de Cooperare Teritoriala 
Romania – Ungaria 

Programul de Cooperare Teritoriala 
Romania – Bulgaria 

Politica Agricola Comuna  PO Dezvoltare Rurala 

PO pentru Pescuit 
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Recomandarile specifice fiecarei tari sunt documente in care Comisia 
Europeana analizeaza situatia economica a tarii respective si furnizeaza recomandari 
cu privire la masurile pe care aceasta ar trebui sa le adopte in urmatoarele 18 luni. 
Recomandarile sunt adaptate problemelor specifice cu care se confrunta statul 
membru si acopera o gama larga de subiecte: situatia finantelor publice, reforma 
sistemului de pensii, masuri pentru crearea de locuri de munca si combaterea 
somajului, chestiuni legate de invatamant si inovare etc... Recomandarile sunt 
pregatite de catre Comisie, dar sunt adoptate definitiv la cel mai inalt nivel, de catre 
liderii statelor membre reuniti in Consiliul European. 

Situatia in Romania  

Economia Romaniei a crescut cu 0,7 % in 2012, iar Comisia prevede o 
redresare modesta in 2013, cresterea urmand sa ajunga la aproximativ 1,6 %, 
determinata in principal de cererea interna si de investitii. 

Piata fortei de munca s-a redresat intr-o anumita masura in 2012, insa persista 
provocari, in special somajul ridicat in randul tinerilor. Somajul a scazut de la 7,4 % 
in 2011, la 7 % in 2012, dar se estimeaza ca somajul in randul tinerilor, in prezent de 
aproximativ 23 %, va ramane la un nivel ridicat. 

In prezent, Romania este in curs de finalizare a punerii in aplicare a celui de-al 
doilea program de ajustare economica impreuna cu UE si cu FMI. Programul ar 
trebui sa se incheie in mod oficial dupa efectuarea unei analize finale in vara anului 
2013. 

Romania se confrunta, de asemenea, cu o serie de alte provocari pe termen 
mediu in incercarea de a asigura o crestere inteligenta, durabila si favorabila 
incluziunii. Reprezentand 46 % din media UE, PIB-ul pe cap de locuitor al Romaniei 
este unul dintre cei mai relevanti indicatori ai decalajului de dezvoltare a tarii. Printre 
provocari se numara in special necesitatea de a spori participarea pe piata fortei de 
munca, imbunatatirea competitivitatii globale si reformarea administratiei publice. 
Fondurile UE pot reprezenta o sursa importanta de investitii publice pentru a sprijini 
Romania in abordarea acestor provocari. 

 

Recomandarile Comisiei Europene pentru Romania pe scurt (2013):  

Comisia a emis opt recomandari pentru Romania, menite sa o ajute sa-si 
imbunatateasca performanta economica: 

1. Punerea in aplicare a unui program preventiv; 

 In 2011, autoritatile romane au negociat cu Comisia Europeana si FMI un 
program preventiv de ajustare economica. In martie 2013, Romania a solicitat 
in mod oficial prelungirea cu trei luni a acestui program. Prin urmare, analiza 
finala a programului se va efectua la sfarsitul lui iunie 2013. 
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2. Finante publice si un sistem de impozitare sustenabile; 

Desi pozitia bugetara s-a imbunatatit in Romania, nivelul redus de respectare a 
obligatiilor fiscale constituie o provocare majora, iar sustenabilitatea si adecvarea 
sistemului de pensii prezinta riscuri medii pe termen lung. Prin urmare, Romania ar 
trebui sa ia masuri de imbunatatire a colectarii impozitelor, sa egalizeze varsta de 
pensionare pentru femei si barbati si sa sustina reforma pensiilor promovand 
incardarea in munca a lucratorilor in varsta. 

3. Reformarea sectorului sanitar;  

In sectorul sanitar din Romania exista inegalitati majore, cauzate in principal 
de utilizarea ineficienta a resurselor si de un management defectuos. Romania trebuie 
sa depuna eforturi mai mari pentru a spori rentabilitatea sistemului, reducand 
utilizarea excesiva a internarilor in spitale si imbunatatind asistenta primara si 
sistemele de trimitere a pacientilor. 

4. Piata muncii, somajul in randul tinerilor si saracia; 

In 2012, Romania inregistra o rata scazuta de ocupare a fortei de munca in 
general, iar rata de activitate in randul tinerilor era printre cele mai mici din UE. 
Romania trebuie sa amelioreze calitatea politicilor vizand activarea fortei de munca si 
sa puna in aplicare, cat mai repede, Planul national pentru angajarea tinerilor. 
Numarul persoanelor expuse riscului de saracie sau de excluziune este, de asemenea, 
foarte ridicat, copiii fiind printre cei mai afectati. Romania trebuie sa adopte 
neintarziat legislatia restanta si sa intareasca legatura dintre transferurile sociale si 
masurile de activare.  

5. Reforma invatamantului; 

Romania se confrunta cu o provocare majora in ceea ce priveste cresterea 
calitatii sistemului ei de invatamant si de formare profesionala. Parasirea timpurie a 
scolii este o problema importanta. Romania ar trebui sa puna in aplicare reformele si, 
in acelasi timp, sa isi dezvolte capacitatea administrativa. Invatamantul tertiar trebuie 
adaptat la nevoile pietei muncii, iar accesul persoanelor dezavantajate ar trebui 
imbunatatit. 

6. Modernizarea administratiei publice; 

Capacitatea administrativa redusa este o preocupare majora pentru Romania, 
care contribuie la o rata scazuta de absorbtie a fondurilor UE. Prin urmare, trebuie 
consolidata guvernanta si calitatea administratiei publice.  

7. Mediul de afaceri; 

Provocarile majore cu care se confrunta Romania in acest domeniu sunt un 
mediu de afaceri slab dezvoltat si sprijinul scazut acordat cercetarii si dezvoltarii. 
Autoritatile romane ar trebui sa asigure servicii de e-guvernare eficiente si sa faca 
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eforturi pentru a facilita accesul la finantare si pentru a reduce numarul de proceduri 
administrative pe care trebuie sa le indeplineasca I.M.M.-urile. De asemenea, 
Romania ar trebui sa amelioreze eficienta si independenta sistemului judiciar, precum 
si eficienta politicilor de prevenire si combatere a practicilor de coruptie, in special in 
domeniul achizitiilor publice. 

8. Energie si transporturi; 

Romania inregistreaza un grad scazut de competitivitate si eficienta in sectorul 
energetic si in cel al transporturilor. Ea ar trebui sa asigure liberalizarea preturilor la 
gaze si electricitate, sa consolideze guvernanta intreprinderilor de stat si a 
organismelor de reglementare si sa finalizeze conexiunile transfrontaliere. 
Infrastructura pentru conexiunile de banda larga este cea mai slab dezvoltata din UE, 
aspect care ar trebui remediat. In sectorul transporturilor, este nevoie de un plan 
amplu pe termen lung.  

Strategia pentru contributia programului operational la strategia Uniunii 
pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii si realizarea 
coeziunii economice, sociale si teritoriale: 

Programul Operational Regional 2014-2020 isi propune sa asigure 
continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea regionala in Romania, prin 
completarea si dezvoltarea directiilor si prioritatilor de dezvoltare regionala continute 
in Planul National de Dezvoltare (PND) si Cadrul National Strategic de Referinta 
(CNSR) 2007 – 2013 si implementate prin Programul Operational Regional 2007 – 
2013, precum si prin alte programe nationale. Aceasta abordare are la baza una dintre 
principalele recomandari ale Raportului de evaluare ex-ante POR 2007 – 2013, in 
care se afirma ca pe termen lung obiectivul global al politicii de dezvoltare regionala 
va putea fi atins daca se urmaresc in continuare prioritatile majore de dezvoltare 
stabilite in perioada 2007 - 2013. 

Strategia Programului Operational Regional 2014-2020 (POR) se 
fundamenteaza pe analize socio-economice detaliate si pe analiza SWOT, care 
evidentiaza actualitatea celor mai multe prioritati de dezvoltare regionala identificate 
pentru actuala perioada de programare 2007-2013, dar si prioritati noi, menite sa 
conduca la cresterea capacitatii inovative la nivel regional si local. Sunt inca de 
actualitate nevoile de dezvoltare a anumitor tipuri de infrastructuri – de transport, 
educationala, de sanatate – completate cu prioritati noi, impuse de necesitatea 
modernizarii economiilor regionale romanesti, in concordanta cu politica de coeziune 
a UE si cu tintele de atins in contextul Strategiei Europa 2020, privind investitiile in 
tehnologii moderne, servicii si cresterea competitivitatii.  
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In ceea ce priveste metodologia de elaborare, s-a urmarit asigurarea coerentei 
interne a Programului Operational Regional 2014-2020 prin respectarea logicii 
interventiei, care propune, intr-o prima etapa, identificarea nevoilor de dezvoltare 
care urmeaza sa fie adresate prin program, iar ulterior sunt formulate obiectivele 
specifice aferente schimbarii urmarite prin prioritatile de investitii selectate si 
cuantificarea acestei schimbari prin rezultatele propuse. Referitor la coerenta externa, 
Programul Operational Regional 2014-2020 este in conformitate, ca si directii de 
actiune, cu continutul Acordului de Parteneriat 2014-2020 si are la baza prioritatile 
comune de dezvoltare propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare Regionala si 
sintetizate prin Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala, fiind totodata corelat si 
complementar cu celelalte programe operationale propuse pentru aceasta perioada de 
programare si/sau strategiile sectoriale elaborate la nivelul ministerelor de linie 
pentru domeniile asupra carora se va interveni prin POR (ex. Strategia in domeniul 
sanatatii, educatiei, I.M.M.-urilor etc...). Totodata, atat prin viziunea strategica cat si 
prin actiunile propuse spre finantare in cadrul prioritatilor de investitii, POR isi 
propune sa contribuie la realizarea unor obiective de dezvoltare mai largi, formulate 
la nivel national in documente precum Programul National de Reforma sau, la 
nivelul UE, prin Strategia Europa 2020. 

Cel mai relevant factor, din punct de vedere al impactului asupra economiei 
romanesti, ramane criza economica si financiara mondiala. Criza economica a afectat 
profund economia si societatea romaneasca, avand implicatii majore asupra nivelului 
de crestere economica, ocuparii, mediului de afaceri, sistemelor de sanatate si pensii, 
educatiei, turismului si, inevitabil, asupra nivelului de trai al populatiei. De altfel, 
concluziile Raportului Actualizarea evaluarii intermediare a Programului 
Operational Regional 2007 – 2013 (raport finalizat la inceputul anului 2014), 
confirma faptul ca nevoile de dezvoltare identificate in perioada anterioara de 
programare, nu numai ca raman actuale, dar chiar au fost amplificate de impactul 
crizei financiare si economice. 

 Desi in perioada anterioara deteriorarii climatului economic si financiar, 
dinamica PIB a fost robusta: in termeni reali PIB crescand anual cu peste 6%, 
declansarea crizei economice in ultimul trimestru al anului 2008 si adancirea acesteia 
pe parcursul anului 2009 au condus la inversarea dinamicii PIB, anul 2009 marcand o 
scadere dramatica de 6,6%. Accentuarea crizei economice este rezultatul adancirii 
dezechilibrelor macroeconomice, in special al deficitului contului curent si al celui 
bugetar. Astfel, declinul economic a incetinit inclusiv  ritmul de reducere a 
decalajelor de dezvoltare, masurat prin  PIB/locuitor, dintre regiunile de dezvoltare si 
media comunitara. Per ansamblu, in perioada 2005-2010, disparitatile dintre regiunile 
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Bucuresti-Ilfov si Vest, pe de o parte, si restul regiunilor de dezvoltare, pe de alta 
parte, s-au adancit. Regiunea Vest este singura din Romania al carei ritm de 
recuperare a decalajelor a continuat si pe durata recesiunii economice. Regiunea 
Bucuresti-Ilfov a inregistrat cea mai ampla deteriorare a PIB/locuitor, ca urmare a 
impactului crizei economice, insa nivelul indicatorului din aceasta regiune ramane net 
superior valorilor inregistrate in celelalte regiuni de dezvoltare. 

Viziunea strategica pentru POR 2014-2020 are la baza urmatoarele nevoi de 
dezvoltare, identificate si prioritizate ca fiind cele mai relevante in contextul 
stadiului actual de dezvoltare socio-economica a regiunilor Romaniei, precum si a 
principalelor directii de actiune strategica mentionate de Comisia Europeana in 
Documentul de Pozitie pentru Romania (2012), in special in ceea ce priveste 
finantarea din FESI in aceasta perioada de programare: 

 Transfer limitat al rezultatelor cercetarii in piata si nivel scazut de 
asimilare a inovarii in firme;  

Sprijinul pentru cercetare si dezvoltare este extrem de scazut in raport cu 
obiectivele pentru 2020, situandu-se, in medie, in 2012 la 0,42% din PIB, fiind in 
mare masura ineficient, cu un sistem de cercetare si inovare fragmentat, prioritati 
insuficient bazate pe cerere, conexiuni internationale slabe, absenta unei mase critice 
in ceea ce priveste calitatea rezultatelor cercetarii, care nu se transforma in cercetare 
aplicata si in aplicatii inovatoare, legaturi slabe intre educatie, cercetare si mediul de 
afaceri. 

Totodata, la nivelul Uniunii Europene, pentru 2014, conform raportului 
„Innovation Union Scoreboard”, Romania este inclusa in grupa ultimelor state 
privind cel mai scazut grad al inovarii, in categoria inovatorilor modesti, ultima dintre 
cele patru categorii ale clasamentului, impreuna cu Bulgaria si Letonia. Romania se 
claseaza pe ultimele pozitii in ceea ce priveste proportia I.M.M.-urilor inovative care 
coopereaza cu altele, numarul de aplicatii pentru patente, investitiile in firme sau 
numarul de I.M.M.-uri care au introdus un produs sau un proces inovator, fiind sub 
media UE pentru acesti indicatori. Performanta inovarii a avut un trend ascendent 
pana in 2009, dupa care acesta este oscilatoriu pana in prezent. 

La nivel national, sunt acreditate de catre Ministerul Educatiei Nationale – 
Departamentul de cercetare - 46 de infrastructuri de inovare si transfer tehnologic 
(2012) distribuite inegal in regiunile de dezvoltare (majoritatea fiind localizate in 
regiunea Bucuresti-Ilfov). Aceste entitati, conform rapoartelor de monitorizare 
realizate de Ministerul Educatiei Nationale (Departamentul de cercetare) nu au 
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capacitate de a asimila informatiile complete referitoare la toate inovatiile existente in 
piata si nici capacitatea de auto-sustinere. In consecinta, este necesara dezvoltarea 
acestor centre de transfer tehnologic astfel incat ele sa poata functiona ca un 
intermediar intre oferta de cercetare si cererea de inovare pe piata. Astfel, accesul 
rezultatelor cercetarii pe piata ar fi facilitat, inovarea ar fi mai usor asimilabila iar 
ritmul general de introducere a progresului in societate ar fi mai mare. 

 Sector al I.M.M.-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra 
competitivitatii economiilor regionale; 

Economia Romaniei poate fi caracterizata prin performanta la export si 
productivitate scazute, cu o predominanta a I.M.M.-urilor concentrate in domenii cu 
valoare adaugata mica si specializate in activitati cu utilizare intensiva de forta de 
munca. Aceste caracteristici creeaza decalaje importante de dezvoltare comparativ cu 
alte state UE, a caror economie se bazeaza pe inovare si sofisticare. 

Totodata, decalajele in dezvoltarea antreprenoriala a diferitelor regiuni ale tarii, 
masurate prin numarul I.M.M.-urilor la 1000 locuitori, s-au adancit in ultimii ani. In 
Romania, conform datelor statistice disponibile (2011) existau 21 de I.M.M.-uri la 
1.000 de locuitori, valoare situata la mai putin de 50% din media UE.   

Rata de supravietuire a intreprinderilor dupa trei ani de la infiintare era, 
conform Eurostat, in 2011, in Romania, de 44,49%, aflandu-se printre ultimele state 
membre in aceasta categorie, in conditiile in care, in 2008, ne situam printre primele 
pozitii in acest clasament, cu 65,86%. La baza acestui indicator se afla valoarea 
absoluta a numarului intreprinderilor nou create care au supravietuit dupa trei ani de 
la infiintare, in Romania indicatorul fiind la valoarea de 8.710, valoare foarte mica. 
Doar 19,4% din totalul I.M.M.-urilor existente in Romania au introdus inovare de 
produs sau de proces, principala sursa de competitivitate a I.M.M.-urilor din Romania 
reprezentand-o costurile scazute. In acelasi timp, I.M.M.-urile detin aproape 2/3 din 
totalul locurilor de munca din Romania, insa competitivitatea acestora este afectata 
de utilizarea unor tehnologii si echipamente cu durata de viata depasita si in general 
energofage.  

Cu toate ca I.M.M.-urile au beneficiat de sprijin prin intermediul structurilor de 
incubare a afacerilor acesta a fost totusi insuficient:  desi la nivel national exista mai 
multe astfel de structuri, in anul 2012 erau acreditate si monitorizate doar 10 de 
incubatoare de afaceri, din care doar sapte functionale, sprijinind 149 de I.M.M.-uri 
cu 327 locuri de munca. Totodata, instalarea crizei economice a marcat debutul 
declinului sectorului I.M.M., numarul unitatilor active scazand cu aproximativ 4% la 
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nivelul anului 2009. Tendinta descrescatoare s-a accentuat in urmatorii doi ani, astfel 
incat, la sfarsitul anului 2011, cresterea numarului de I.M.M. din perioada anterioara 
crizei economice era aproape in totalitate anulata. Impactul crizei economice asupra 
nivelului ocuparii din sectorul I.M.M. a fost insa unul extrem de puternic, datele 
statistice reflectand pierderea a peste 463.000 locuri de munca numai in intervalul 
2008-2010. Rata creditelor neperformante ale I.M.M. a crescut exponential: de la 
0,9% in decembrie 2007 la 23,2% in iulie 2012.  

Desi s-au facut progrese (in privinta privatizarii, eficientizarii si reglementarii 
sectorului financiar) in ultimii ani, Romania prezinta serioase decalaje serioase de 
competitivitate in raport cu statele membre ale UE, la nivelul tuturor elementelor care 
determina competitivitatea. Acestea se reflecta in ultima instanta, intr-o productivitate 
scazuta, fapt ce defineste problema competitivitatii in Romania.  Sectorul I.M.M. 
poate fi caracterizat prin orientare relativ slaba catre activitati productive, acces redus 
la capital, tehnologie si infrastructura,  aspecte care afecteaza negativ productivitatea 
economica. 

In vederea mentinerii competitivitatii pe piata globala, I.M.M.-urile trebuie sa 
devina mai productive si sa ofere o mai mare calitate si diversitate a produselor, 
serviciilor si marfurilor proprii. Totodata, sectorul I.M.M.-urilor necesita sprijin 
pentru accesarea de fonduri si atragerea de forta de munca competenta, fiind un 
sector vulnerabil in fata schimbarilor economice. 

 Consumuri energetice nesustenabile si potential de economisire ridicat in 
infrastructurile publice, inclusiv cladiri publice, precum si la nivelul 
cladirilor rezidentiale; 

Sectorul cladirilor este un mare consumator de energie si contribuie major la 
emisiile de gaze cu efect de sera. Conform datelor statistice, din totalul cladirilor la 
nivel national, cladirile rezidentiale reprezinta o majoritate semnificativa. Datele puse 
la dispozitie de INS, rezultate la ultimul Recensamant al populatiei si locuintelor, 
indica, pentru anul 2011, un numar de aproximativ 5,1 milioane de cladiri cu 
locuinte, corespunzator unui numar de 8,4 milioane locuinte. Mediului urban (circa 
4,6 milioane locuinte) ii sunt specifice locuintele multifamiliale, iar in mediul rural 
(3,8 milioane locuinte) predomina locuintele individuale. Din totalul celor 4,6 
milioane locuinte localizate in mediul urban, aproximativ 1,4 milioane de 
apartamente sunt conectate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. 
Circa 40% din locuintele din mediul urban conectate la sistemul centralizat sunt 
localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov.  
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Cladirile nerezidentiale ocupa un loc important in fondul de cladiri din 
Romania in ceea ce priveste consumul de energie. Dintre toate aceste tipuri de cladiri, 
cladirile detinute de autoritatile publice centrale sau locale ocupa un loc important in 
politicile de crestere a eficientei energetice a cladirilor, prin prisma exemplului de a 
contribui la reducerea consumului de energie si a emisiilor de CO2 in atmosfera, si 
mai ales tinand cont de portofoliul cladirilor detinute. Estimarile privind stocul de 
cladiri publice (studiu BERD) indica o suprafata de aproximativ 31 mil. m2 la nivel 
national, din care 9 mil. m2 unitati de sanatate, 15 mil. m2 unitati de educatie, 
respectiv 7 mil. m2 cladiri administrative (primarii, biblioteci, muzee etc...). In 
particular, un inventar realizat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice cu privire la cladirile cu suprafetele de peste 500 m2 detinute si ocupate de 
administratia publica centrala, indica un numar de 2.953 de cladiri cu o suprafata de 
aproximativ 6,7 mil. m2.   

Este de mentionat ca fondul de cladiri din Romania a fost construit la standarde 
scazute in timpul regimului comunist, iar renovarea fondului existent a fost neglijata. 
Performanta energetica a cladirilor este foarte scazuta, astfel incat exista un potential 
important de economisire a utilizarii energiei.  

In acelasi timp, exista un potential mare de economisire a energiei si in sectorul 
iluminatului public, pe fondul unei dezvoltari insuficiente a acestuia la nivel national. 
La nivel national, doar jumatate din totalul celor 3.180 de localitati beneficia de 
serviciul de iluminat public. In zonele urbane serviciului de iluminat public este 
organizat in 255 de localitati (aproximativ 15% dintre localitatile care beneficiaza de 
acest serviciu) si in zonele rurale aprox. 1400 de localitati (reprezentand 85%). Pe 
regiuni de dezvoltare, cele mai putine localitati in care este organizat serviciul de 
iluminat se regasesc in regiunea Bucuresti-Ilfov (7 localitati), iar cele mai numeroase 
se inregistreaza in regiunea Sud-Muntenia (607 localitati). Gradul de acoperire a 
municipalitatilor cu serviciul de iluminat public este relativ scazut la nivel national. 
Conform statisticilor furnizate de catre ANRSC, gradul de acoperire de servicii de 
iluminat in municipiile resedinte de judet este de 93%. Acoperire de 100% se 
inregistreaza numai in cateva orase mari (de exemplu, Suceava, Ploiesti, Braila, 
Brasov). 

 Nivel de poluare ridicat la nivelul zonelor urbane; 

Datele existente confirma faptul ca o mare parte din poluarea marilor orase si 
continutul crescut de  CO2 se datoreaza traficului motorizat in interiorul acestora, atat 
al autoturismelor individuale si autovehiculelor de marfa, cat si mijloacelor de 
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transport in comun invechite. Congestionarea traficului reprezinta o problema cvasi-
generala in toate marile municipii ale Romaniei. Studii recente ale Bancii Mondiale 
noteaza faptul ca numarul utilizatorilor transportului public din multe orase din 
Romania este in scadere, cu o crestere corespunzatoare a numarului de autoturisme in 
proprietate privata. 

Transportul public urban este in continua scadere la nivelul oraselor, 
concomitent cu cresterea intensiva a numarului de autovehicule personale (date INS) 
cu efecte asupra poluarii, cresterii congestiei traficului si consumuri energetice mari, 
fiind notabil faptul ca numarul de pasageri transportati de catre operatorii de transport 
in aceste areale urbane a scazut de la peste 3,5 miliarde pasageri/an in 1992 la mai 
putin de 2 miliarde pasageri/an in 2012. In plus, dinamica spatiala continua a 
localitatilor urbane, de cele mai multe ori manifestata sub forma expansiunii 
necontrolate, a accentuat problema traficului in orase si folosirea intensiva a 
autovehiculelor proprii in lipsa transportului public urban. 

Gradul de poluare in orase a crescut si din cauza utilizarii masive a 
transportului auto comercial,  in transportul de marfuri, traficul de tranzit si 
aprovizionare in zona centrala a oraselor fiind o problema in arealele urbane care nu 
dispun de by-pass-uri sau centuri ocolitoare. 

Romania are in cele 320 de orase si municipii un numar insuficient de spatii 
pietonale si spatii verzi, iar utilizarea bicicletei ca mijloc de locomotie (si nu 
recreational) este inca perceputa ca fiind in stadii incipiente. 

 Resurse de patrimoniului cultural, dar slab valorificate; 

Strategia sectoriala in domeniul Culturii si Patrimoniului National pentru 
perioada 2014-2020 identifica un numar de 30.108 monumente istorice, dintre care 
75% dintre monumente sunt in pericol, iar 35% dintre monumente au un grad avansat 
de degradare. Dintre acestea, numai 30% din totalul monumentelor sunt inscrise in 
baza cadastrala. In ceea ce priveste starea de conservare a monumentelor, se poate 
observa ca, fara a lua in calcul monumentele aflate in stare necunoscuta care sunt si 
cele mai numeroase, numai 4387 de monumente sunt in stare buna si foarte buna. 

Cauzele care genereaza disfunctii si vulnerabilitati in domeniul conservarii, 
protectiei si valorificarii durabile a patrimoniului cultural si natural sunt reprezentate 
de gradul de implicare scazut al autoritatilor, gestionarea defectuoasa a patrimoniului 
de catre autoritati, lipsa de educatie, nerespectarea legislatiei, interventii neavizate, 
lipsa fondurilor pentru sprijinirea proprietarilor. 
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Investitiile in restaurarea, protectia si valorificarea prin turism a patrimoniului 
cultural vor permite Regiunilor de dezvoltare sa foloseasca avantajele oferite de 
potentialul lor turistic si patrimoniul cultural in identificarea si consolidarea identitatii 
proprii, pentru a-si imbunatati avantajele competitive in sectoare cu valoare adaugata 
mare si continut calitativ si cognitiv ridicat, atat pe piete traditionale cat si pe piete 
noi, in formare. 

 Potential turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativa 
pentru revigorarea zonelor mai putin dezvoltate / isolate; 

Turismul european se confrunta cu provocari majore, aceasta activitate 
trebuind sa se adapteze la evolutiile societatii, care vor influenta cererea din domeniu, 
iar pe de alta parte, trebuie sa faca fata constrangerilor impuse de structura actuala a 
sectorului, de caracterul lui specific si de contextul economic si social al acestuia. 

Criza economica si financiara a avut efecte semnificative asupra cererii de 
servicii turistice. Astfel, in conformitate cu studiile efectuate de OMT, s-a constatat 
ca, chiar daca au continuat sa efectueze calatorii, s-a constatat faptul ca turistii si-au 
adaptat comportamentele la imprejurari, in special prin alegerea unor destinatii mai 
apropiate, prin reducerea duratei sejurului si a cheltuielilor asociate acestuia. In acest 
context, nu este de neglijat gradul de rezilienta ridicat al turismului, in fata 
provocarilor generate de criza economica, acest sector absorbind mult mai usor 
socurile aparute, comparativ cu celelalte sectoare ale economiei, mult mai vulnerabile 
in fata crizei. 

Astfel, in ceea ce priveste Romania, rapoartele elaborate de catre WTTC1 
indica faptul ca efectele negative ale crizei economice asupra turismului s-au 
manifestat, cu precadere, incepand cu anul 2009, cand principalii indicatori au 
cunoscut un trend descendent. Dupa varful de criza, incepand cu anul 2012, se 
constata un reviriment al industriei turistice, aceasta avand o cota de 1,5% de 
contributie directa la formarea PIB (o crestere reala de 9,4%), in timp ce contributia 
totala a turismului la formarea PIB este de 5,1% (respectiv o crestere reala de 9,1%).  

Turismul a avut o contributie directa semnificativa si in ceea ce priveste 
ocuparea locurilor de munca, constatandu-se faptul ca a creat si mentinut, in 2012, 
aproximativ 193.000 locuri de munca (2,3% din numarul total de angajati), in timp ce 
contributia la crearea si mentinerea de locuri de munca inclusiv in sectoare conexe a 
fost de peste doua ori mai ridicata (494.000 locuri de munca, respectiv 5,7% din 
numarul total al angajatilor). De asemenea, estimarile WTTC pentru anul 2013 

                                                            
1 WTTC Travel&Tourism Economic Impact 2013 
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plaseaza Romania in primele 5 tari, dupa contributia directa a turismului la formarea 
PIB, cu o crestere de 10,6% si pe locul 4, in ceea ce priveste cheltuielile totale 
efectuate de turistii straini, cu o crestere de 13,2%. 

Principalele provocari specifice turismului includ, in principal, conservarea si 
gestionarea durabila a resurselor naturale si culturale, reducerea la minimum a 
utilizarii resurselor si a poluarii in cadrul destinatiilor turistice, inclusiv producerea de 
deseuri, gestionarea schimbarii in interesul bunastarii comunitatii, reducerea 
caracterului sezonier al cererii, impactul asupra mediului, crearea unui turism 
accesibil tuturor, fara discriminare, precum si imbunatatirea calitatii locurilor de 
munca din domeniul turismului. Planurile de Dezvoltare Regionala, elaborate la 
nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, au identificat dezvoltarea turismului ca o 
prioritate de dezvoltare, pe baza potentialului turistic existent in toate regiunile. Acest 
potential justifica sprijinirea dezvoltarii economice prin turism, materializat in 
dezvoltarea infrastructurii zonelor turistice, valorificarea patrimoniului natural, istoric 
si cultural precum si includerea acestora in circuitul turistic si promovarea lor in 
scopul atragerii turistilor. 

In ceea ce priveste problemele cu care se confrunta sectorul balnear din 
Romania sunt reprezentate de investitiile reduse sau insuficiente in modernizarea 
capacitatilor de primire si a bazei de tratament, in ciuda alocarii de fonduri 
consistente pentru dezvoltarea acestui sector in perioada 2007 – 2013 dar si perceptiei 
incorecte, potrivit careia sectorul balnear se adreseaza, exclusiv, persoanelor cu 
probleme de sanatate. 

De asemenea, disfunctionalitatile inregistrate la nivelul structurilor sindicale, 
detinatoare de active importante in domeniul balnear, au condus la degradarea 
bazelor de tratament in zone cu un potential turistic extrem de valoros. Un alt aspect 
important legat de domeniul balnear arata faptul ca majoritatea covarsitoare a 
investitiilor semnificative realizate in statiunile balneare apartin investitorilor privati, 
fiind indreptate indeosebi catre conceptul de wellness - orientat catre odihna, relaxare 
si tratamente mai putin intensive, in structuri de cazare cu clasificari superioare.  

In acest context, cele mai multe izvoare termale si minerale din Romania 
raman neexploatate, astfel incat sectorul balnear este considerat unul dintre domeniile 
cu cel mai ridicat potential, atat din perspectiva exploatarii resurselor, cat si a 
tendintelor favorizante ce se manifesta la nivel mondial, in ceea ce priveste turismul 
de „wellness”. 
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O miza importanta in dezvoltarea turismului balnear este legata de evolutiile 
demografice, manifestate in Europa, precum si de comportamentele sau asteptarile 
turistilor, pe care aceste evolutii le implica. Astfel, se preconizeaza ca, in 2020, se 
preconizeaza ca ponderea persoanelor cu varsta de peste 65 ani va fi de aproximativ 
20% din totalul populatiei. Acest segment al populatiei, la care se adauga un numar 
tot mai mare de turisti cu mobilitate redusa, format din persoane care au atat putere 
de cumparare, cat si timp liber, reprezinta un potential enorm, in termeni de piata, 
necesitand, totodata o adaptare a sectorului, in contextul in care serviciile ingrijire a 
sanatatii, solicitate de acestia, devin tot mai cautate. 

In Romania, este evidenta existenta unei infrastructuri deficitare pentru 
agrement turistic si petrecerea timpului liber. In absenta acesteia, este foarte dificil 
realizarea unui demers prin care sa fie atrasi turisti, vizitatori, care sa petreaca un 
sejur cat mai indelungat si care sa efectueze cheltuieli in scop turistic. 

 Gradul scazut de accesibilitate al anumitor zone ale tarii, care are drept 
consecinta o atractivitate scazuta si investitii extrem de reduse; 

Cantitatea si calitatea infrastructurii de transport, bazate pe investitiile in 
domeniu, precum si gradul de acces la aceasta reflecta nivelul de civilizatie, 
deopotriva cu disponibilitatea de evolutie si crestere economica. In actualele conditii 
este necesar ca dezvoltarea si modernizarea infrastructurii regionale de transport sa ia 
in considerare dinamica redusa a dezvoltarii economice in zonele unde acest tip de 
infrastructura este slab dezvoltata. Siguranta rutiera reprezinta si ea o problema pe 
drumurile judetene ; desi preiau mai putin de un sfert din traficul total, pe aceste 
drumuri se inregistreaza peste o treime din totalul accidentelor, iar victimele biciclisti 
sunt in proportie de peste 80% in mediul rural. 

Recesiunea a diminuat volumul investitiilor in infrastructura de transport, 
afectand astfel starea drumurilor judetene. Desi in ultimii ani au fost alocate 
importante fonduri europene pentru modernizarea retelei de drumuri judetene, aceasta 
ramane slab dezvoltata si de o calitate necorespunzatoare. Ponderea drumurilor 
judetene nemodernizate (pietruite si de pamant) in totalul drumurilor judetene ramane 
ridicata: la nivelul anului 2012, 25% din drumurile judetene sunt neasfaltate. 

In acest sens, la nivelul fiecarei regiuni au fost inventariate sectoarele de drum 
judetean care asigura conectivitatea directa sau indirecta cu Reteaua TEN-T (de baza 
si extinsa), iar prioritizarea lor a fost facuta luand in calcul efectele socio-economice 
scontate prin interventiile preconizate. Circa 14.000 de km din totalul de 23.000 km 
de drumuri judetene care asigura conectivitatea au nevoie de modernizari si 
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reabilitari, iar proiectele prioritizate la nivel de regiune totalizeaza circa 8.400 km. 
Din totalul de peste 35.000 km de drumuri judetene, doar circa 9.000 de km se afla 
intr-o stare buna, din care aproximativ un sfert (2.200 km) au fost reabilitati si 
modernizati prin POR 2007-2013. Lipsa accesului facil la coridoare TEN T si 
implicit catre orase si municipii face cu un procent relevant din forta de munca 
disponibila in mediul rural sa nu aiba mobilitatea dorita. 

 Infrastructurile educationale, de sanatate si de servicii sociale 
subdimensionate impiedica incluziunea sociala si dezvoltarea capitalului 
uman; 

In ceea ce priveste educatia, pentru Romania reprezinta inca un obiectiv 
accesul universal la invatamantul obligatoriu. In 2012, se estimeaza ca aproximativ 
220.000 de copii si tineri de varsta obligatorie (6-16 ani) nu frecventau nicio scoala. 
Este de remarcat faptul ca, desi copiii romi sunt in risc de abandon scolar crescut, ei 
constituie doar o minoritate a copiilor si tinerilor care nu frecventeaza scoala.  

In prezent, actul educational se desfasoara in unitati din invatamantul primar si 
gimnazial dintre care peste 90% necesita reabilitare,  mai mult de 70% dintre acestea 
fiind localizate in mediul rural. De asemenea, gradinitele si unitatile scolare (in 
special scolile primare), mai ales din mediul rural, frecventate de copii din medii 
sociale vulnerabile (de regula,  populatia de etnie roma), au dotari edilitare precare 
(apa curenta, grupuri sanitare, canalizare, sisteme de incalzire) neindeplinind 
standardele de calitate corespunzatoare unei functionari normale. Totodata, 
transformarea grupei pregatitoare in clasa 0 si includerea acesteia in ciclul 
invatamantului primar a crescut cererea si concomitent suprasolicitarea infrastructurii 
invatamantului primar.    

Infrastructura spitalelor, desi uzata moral cat si fizic, este suprasolicitata, 
actualmente inregistrandu-se o utilizare excesiva si nejustificata a serviciilor medicale 
spitalicesti, pentru situatii in care sunt necesare servicii medicale primare, care pot fi 
furnizate in  ambulatorii sau in unitatile de primiri urgente. Pe langa uzura fizica, in 
unele centre universitare, spitalele functioneaza fie in mai multe cladiri (pana la 25-
30), fie avand sectii ale aceluiasi spital, aflate la cativa kilometri distanta, si, in 
consecinta, cu pacienti care au nevoie de transport cu ambulanta pentru transferul 
intre sectii. Aceasta situatie a determinat Ministerul Sanatatii sa identifice ca una 
dintre prioritatile principale de investitii, crearea unei retele de 8 spitale strategice 
regionale, ceea ce necesita reconfigurarea unor spitale, actualmente fragmentate.  
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Un alt palier al sistemului de sanatate este reprezentat de cel al spitalelor. Daca 
in 2010 se inregistrau 428 de spitale in proprietate publica, actualmente, numarul 
acestora a ajuns la 360, dintre care 91,6% sunt localizate in mediul urban. Asadar, 
distributia teritoriala releva o preponderenta a mediului urban in ceea ce priveste 
furnizarea serviciilor medicale de tip spitalicesc. Pe langa distributia inechitabila, in 
cazul multora dintre spitalele judetene de urgenta se inregistreaza o acuta nevoie de 
echipamente moderne, cu ajutorul carora pot fi tratate afectiunile complexe de care 
sufera populatia de la nivel urban, dar, mai ales, cea de la nivel rural pentru care 
accesibilitatea la servicii medicale spitalicesti de urgenta (si nu numai) reprezinta o 
problema, ceea ce releva nevoia finantarii echipamentelor spitalelor judetene de 
urgenta.   

Infrastructura medicala de ingrijire primara in Romania este, in continuare 
deficitara, comparativ cu nevoile populatiei; de exemplu, numarul ambulatoriilor de 
specialitate, la nivel national, aflate in proprietate publica, a scazut cu aproximativ 
30% in toate regiunile. De asemenea, infrastructura de sanatate este distribuita inegal 
pe teritoriul tarii; astfel, mediul urban concentreaza 92,5% din numarul  dispensarelor 
medicale, 86,9% din totalul cabinetelor de medicina generala, fapt care genereaza 
inechitati in accesul la servicii intre mediul urban si rural.  

In afara serviciilor medicale, investitiile in infrastructura serviciilor sociale 
sunt in mod egal necesare. Scaderea ratei natalitatii, precum si cresterea mortalitatii 
generale s-au concretizat in tendinta generala de imbatranire a populatiei Romaniei, 
manifestata constant din anii ’90 pana in prezent;  acest fenomen, conjugat cu cel al 
emigrarii populatiei in varsta de munca a condus la efecte precum reducerea 
dimensiunii populatiei active, ceea ce exercita o presiune sporita asupra sistemului de 
asistenta sociala, in sensul cresterii cererii de servicii si prestatii sociale.  

Aceasta reclama dezvoltarea si modernizarea sistemului de servicii sociale, in 
cadrul caruia o componenta importanta o reprezinta infrastructura. Datele existente 
arata, in plus, faptul ca mediul rural este deficitar in ceea ce priveste existenta atat a 
centrelor sociale cat si a personalului (asistenti sociali) necesar. Toate acestea in 
conditiile in care fenomenul devitalizarii multor sate (zone rurale) este din ce in ce 
mai accentuat, din cauza exodului populatiei tinere spre tari care ofera mai multe 
oportunitati de angajare, ceea ce contureaza o nevoie clara de servicii sociale atat in 
zona persoanelor in varsta, ramase fara sustinatori, din punct de vedere financiar, cat 
si in zona copiilor, ai caror parinti au emigrat in strainatate, pentru a munci. 
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Una dintre reformele majore asumate de Romania in domeniul asistentei 
sociale, in general, si al celei furnizate pentru anumite categorii de persoane in special 
(copii, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati etc...) a reprezentat-o 
dezinstitutionalizarea respectiv inchiderea marilor centre sociale rezidentiale si 
furnizarea de servicii sociale in cadrul comunitatii. Peste 20% din persoanele 
varstnice din Romania au nevoie de servicii de acest gen dar numai 0,23% 
beneficiaza concret de ele. Dezvoltarea infrastructurii aferente acestui sistem de 
servicii (apartamente/locuinte de tip familial etc...), impreuna cu diversificarea 
tipurilor de servicii este o nevoie urgenta care, pe termen lung, va reduce in mod 
semnificativ presiunea exercitata asupra sistemului de asistenta sociala. 

In Romania, fenomenul saraciei atinge cote alarmante, rata riscului de saracie 
si excluziune sociala situandu-se, in anul 2011, la nivelul de 40,3% (saracia relativa), 
ceea ce claseaza tara noastra  pe locul al doilea in topul Statelor Membre ai caror 
locuitori sunt expusi riscului de saracie. De asemenea, saracia la nivelul Romaniei,  
este un fenomen care se inregistreaza, in proportii diferite, in aproape toate regiunile 
tarii, inclusiv in regiunea Bucuresti-Ilfov, catalogata drept regiune mai dezvoltata. 
Printr-un studiu la Bancii Mondiale (2014)  au fost identificate zone marginalizate 
(sarace) in mediul urban la nivelul tuturor regiunilor si judetelor din Romania.  De 
asemenea, lipsa unor interventii coordonate si focalizate a condus la aparitia unor 
cartiere defavorizate la nivelul oraselor romanesti (in general cartierele periferice, dar 
in unele cazuri si in zonele centrale), cu un fond construit in stare precara, cu 
infractionalitate ridicata, cu abandon scolar etc..., care accentueaza fenomenul de 
segregare socio-spatiala in orase.  – nevoia de concentrare a saraciei pe teritoriu. 

In plus, in anul 2010, unul din cinci tineri romani era expus riscului de saracie 
(fenomen aflat in continua expansiune din 2001), in timp ce, in cazul femeilor,  rata 
riscului de saracie, era de 16,8% in anul 2010. In cazul copiilor  - una dintre cele mai 
vulnerabile categorii - rata saraciei este in evidenta crestere, de la 22,1% in 2001 la 
26,0% in 2010, unul din patru copii aflandu-se in intretinerea unei gospodarii ale 
carei venituri sunt mai mici decat pragul saraciei. Gradul de risc in cazul copiilor  
creste  atunci cand acestia traiesc in familii numeroase sau in familii monoparentale.  

Batranii reprezinta o alta categorie care se confrunta cu riscul saraciei si 
excluziunii sociale. In Romania, rata de saracie  a populatiei in  varsta  de 65 de ani si 
peste se afla intr-un trend descrescator dupa 2001: de la 18,8% in 2001, la 10,3% in 
anul 2010.  
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Persoanele cu handicap sau cele care sufera de boli cronice severe, se confrunta 
frecvent cu dificultati economice si sociale majore, cu implicatii asupra calitatii vietii 
proprii cat si a intregii familii/gospodarii de care depind. In Romania, numarul 
persoanelor cu handicap, inregistrate oficial si care beneficiaza de prestatii sociale a 
fost, in anul 2011, de 661.311, in scadere fata de anul 2010 cu 2.204 persoane. 

De asemenea, anumite minoritati etnice, dintre care romii, se afla, deseori, intr-
o situatie de precaritate acuta, fiind afectati de multiple tipuri de deprivare. Un raport 
al Bancii Mondiale  cu privire la situatia romilor din Romania arata ca, 84% din 
populatia roma se afla in risc de saracie, comparativ cu 22% risc de saracie pentru 
populatia majoritara; de asemenea, 90% din populatia roma se afla in situatia de 
deprivare materiala severa, comparativ cu 32% din populatia majoritara; doar 30% 
din populatia roma este angajata oficial, fata de 64% rata de ocupare a populatiei 
majoritare; numai 0,4% din populatia roma absolva o forma de invatamant tertiar, 
comparativ cu 22%, rata absolvirii unei forme de invatamant  superior de catre 
populatia scolara majoritara. Deprivarea materiala se intalneste mai ales in situatii 
speciale, precum cea a copiilor Romi din mediul rural, in cazul carora se apreciaza ca 
incidenta saraciei este foarte mare, aproximativ 41% din acestia traind in saracie. 

 Nivel scazut al inregistrarilor cadastrale, care afecteaza implementarea 
politicilor privind dezvoltarea socio-economica a comunitatilor locale; 

Dupa 1989 un numar mare de proprietati au trecut prin procesul de restituire. 
Acest proces a fost dezvoltat in zonele care au fost cooperativizate in timpul regimului 
comunist si s‐a desfasurat lent, fiind in prezent in mare parte finalizat (aproximativ 
95% din cererile de restituire au fost solutionate).  Aceasta a avut ca urmare eliberarea 
de titluri de proprietate catre proprietari, proces care nu a fost insa completat si cu 
inregistrarea acestor acte. Prin urmare, actele de proprietate au inceput sa fie 
inregistrate sporadic, fiind necesara o perioada indelungata pentru inregistrarea lor 
completa in cartea funciara.  

In ceea ce priveste sistemele de inregistrare a proprietatilor, Romania se 
caracterizeaza prin existenta a doua sisteme diferite, ca urmare a dezvoltarii diferite a 
regiunilor istorice. In Transilvania, Banat si Nordul Moldovei, care reprezinta 
aproximativ 50% din teritoriu, proprietatile au fost inregistrate in carti funciare 
deschise la sfarsitul sec. 18, inregistrari ce continua si azi. Aceste carti trebuie 
actualizate cu masuratori cadastrale si cu informatii ale proprietarilor actuali. In 
celelalte regiuni, inregistrarile privind proprietatile s-au facut in registre de 
transcriptiuni inscriptiuni bazate pe actele de proprietate. In anul 1999, in aceste 
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regiuni a inceput aplicarea unui sistem national de inregistrare prin carti funciare, 
prevazute de Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare. 

Mai putin de 50% din proprietati si drepturile corelative sunt inregistrate in 
Registrul evidentelor de Cadastru si Carte Funciara tinute de Agentia Nationala de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) si doar 15% din proprietati sunt verificate 
si inregistrate in sistemul de evidenta electronic (eTerra). Aceasta acoperire este 
redusa in special in zonele rurale, unde un procent scazut de proprietati (9%) este 
inregistrat in eTerra. Acest fapt afecteaza pregatirea si implementarea fondurilor 
structurale finantate de Uniunea Europeana, precum si alte programe de dezvoltare si 
investitii in infrastructura.  
 

Lipsa informatiilor privitoare la proprietati duce deseori la intarzieri in 
confirmarea valabilitatii terenului pentru proiecte de infrastructura, afectand astfel  si 
accesului la programe de finantare ale UE in Romania rurala si, implicit, asupra 
dezvoltarii locale si regionale.  Pregatirea si aplicarea de investitii de tip structural 
finantate de UE, consolidarea terenurilor agricole si comercializarea produselor 
agricole sunt impiedicate de lipsa unor evidente sigure cu privire la bunurile imobile 
si la proprietarii acestora, fiind necesare eforturi suplimentare pentru a investiga 
drepturile asupra terenului identificat pentru proiectele depuse. Mai mult, costul 
ridicat al inregistrarii si decontarile privind succesiunile mentin situatia informala de 
impiedicare a activitatii pe piata terenurilor, blocheaza accesul la creditarea formala, 
descurajeaza investitiile si limiteaza baza de venit a proprietatii. Astfel, reglementarea 
situatiei terenurilor devine neccesara pentru adresarea constrangerilor legate de piata 
terenurilor, de accesul la credit, in vederea incurajarii investitiilor si imbunatatirii 
veniturilor. 

Lipsa cadastrului ridica probleme si in ceea ce priveste gestionarea resurselor 
naturale si reactia la schimbarile climatice. Lipsa inregistrarii terenurilor impadurite 
(atat cele din mediul privat, cat si cele aflate in domeniul public) are un efect negativ 
asupra gestionarii acestora, dar si asupra implementarii programelor care vizeaza 
schimbarile climatice, precum si a celor ce adreseaza preocuparile legate de mediu. In 
plus, evidentele imobiliare incomplete pot atrage intarzieri in realizarea incluziunii 
sociale. Aceasta se aplica mai ales in cazul caselor si fermelor  detinute fara drepturi 
legale  de catre anumite categorii de persoane sarace si dezavantajate (aceasta este 
deseori situatia asezarilor rurale de romi). 

In consecinta, absenta unui sistem eficient de cadastru reprezinta un obstacol 
semnificativ in dezvoltarea si implementarea proiectelor de infrastructura, dezvoltarea 
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proprietatii si consolidarea terenurilor agricole, functionarea coerenta si transparenta a 
pietei funciare, dar si asupra mediului si domeniului social.  

 Orase cu functii urbane insuficient dezvoltate cu impact negativ asupra 
cresterii economice la nivel regional; 

Aproximativ 55% din populatia Romaniei locuieste in mediul urban. Reteaua 
de localitati urbane cuprinde un numar de 320 de localitati urbane – 103 au statutul de 
municipiu, respectiv 217 sunt orase, repartizate relativ echilibrat in teritoriu, in 
special marile centre urbane. Fiecare regiune de dezvoltare dispune de cel putin un 
oras de aproximativ 250.000 locuitori, exceptie facand regiunea de dezvoltare Sud-
Est (orasele Galati si Constanta au aproximativ 250.000 locuitori) si regiunea de 
dezvoltare Sud – orasul Ploiesti avea o populatie de circa 210.000 locuitori, in anul 
2011. Restul retelei urbane din Romania este alcatuita din orase mici si mijlocii 
(aprox. 90% din totalul oraselor). Distributia la nivel regional a celor 320 de 
municipii si orase, evidentiaza o retea urbana mai dezvoltata in regiunea Centru (20 
de municipii si 37 de orase) si mai putin dezvoltata in regiunea Sud-Est (11 municipii 
si 24 de orase), dar aceasta din urma cuprinde 3 municipii peste 200.000 de locuitori 
– Constanta, Braila si Galati. 

Cresterea economica a Romaniei este determinata de cele mai mari aglomerari 
urbane. Analizele realizate de Banca Mondiala in studiul Orase competitive – 
Remodelarea geografiei economice a Romaniei (anul 2013) indica faptul ca 
veniturile tarii sunt generate de cateva orase importante, dispersate in teritoriu. 
Municipiul Bucuresti este responsabil pentru aproximativ 25% din PIB-ul Romaniei, 
inregistrand o crestere importanta in comparatie cu anul 1995, cand genera numai 
15% din PIB. Daca se analizeaza veniturile generate de companiile private, cele mai 
mari 10 orase genereaza aproximativ 53% din veniturile totale ale firmelor din tara. 
Din punct de vedere regional, toti polii de crestere au avut tendinte pozitive legate de 
veniturile firmelor localizate in zonele respective. Asa cum mentioneaza studiul 
Bancii Mondiale Polii de crestere – Faza urmatoare (anul 2013), polii de crestere au 
generat in perioada 2006-2011 in jur de 20% sau mai mult din veniturile firmelor la 
nivel regional si au avut, de obicei, cea mai insemnata contributie absoluta la 
cresterea regiunilor respective. In interiorul regiunilor, actualii poli de crestere 
reprezinta cele mai mari motoare economice. Mai mult, studiul identifica si alte orase 
in afara polilor de crestere care genereaza crestere economica la nivel regional si care 
au potential de dezvoltare insemnat: spre exemplu, Sibiu si Targu Mures, in regiunea 
Centru sau Slatina si Drobeta Turnu Severin in regiunea Sud-Vest, au avut in 
perioada 2006-2011 rate de crestere peste media regionala.     
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In ciuda importantei oraselor pentru dezvoltarea regiunilor, centrele urbane se 
confrunta cu o serie de provocari care le afecteaza capacitatea acestora de a-si 
indeplini rolul si functiile in teritoriu.  

Una dintre cele mai critice probleme cu care se confrunta orasele din Romania, 
cu consecinte reale asupra economiei oraselor, este asigurarea necorespunzatoare a 
infrastructurii de baza pentru populatia din mediul urban si zonele rurale 
inconjuratoare. Spre exemplu, in anul 2010 in Romania existau peste 27.000 km de 
strazi orasenesti, dintre care doar 63% erau strazi orasenesti modernizate. La nivel 
regional, se remarca grade mai ridicate de modernizare in regiunile Sud-Est (71%) si 
Vest (67%) si, oarecum paradoxal, mai redus in Bucuresti-Ilfov (numai 52%). In 
privinta spatiilor verzi urbane, doar regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest au 
inregistrat valori ale spatiului verde pe locuitor care sa indeplineasca norma prevazuta 
in legislatia nationala, respectiv de 20 m2/locuitor, in anul 2010. In ciuda faptului ca 
diferite retele edilitare si infrastructuri urbane au cunoscut in ultima perioada o 
tendinta ascendenta de dezvoltare, alteori o reducere pe fondul fenomenului de declin 
urban, o serie de localitati urbane nu indeplinesc in totalitate indicatorii minimali de 
definire a oraselor, prevazuti de legislatia in vigoare, cu consecinte negative asupra 
calitatii vietii populatiei si atragerii investitiilor si agentilor economici. 

In acelasi timp, orasele din Romania se confrunta cu o serie de probleme de 
mediu, cum ar fi calitatea aerului si a apei, eficienta energetica, transport, gestiunea 
necorespunzatoare a deseurilor. Mai mult de 85% din fondul de locuinte din orasele 
Romaniei este construit inainte de anii 90, toate aceste constructii necesitand lucrari 
de reabilitare termica care sa conduca la limitarea consumului de energie. Pe fondul 
cresterii utlizarii autovehiculelor personale, in dauna mijloacelor de transport in 
comun, transportul urban de pasageri se afla in continua  scadere, cu efcete nocive 
asupra congestionarii traficului si calitatii aerului in orase. Mai mult, in majoritatea 
oraselor se pot identifica zone aflate in stare avansata de degradare, cartiere de 
blocuri de locuinte fara renovari substantiale, zone industriale abandonate in ultimii 
ani din cauza incetarii activitatilor, spatii publice neintretinute cu  infrastructura 
invechita, nemodernizata sau inexistenta, spatii verzi insuficiente sau pe cale de 
disparitie. Toate aceste probleme sunt profund vizibile in orasele romanesti in aceasta 
perioada de profunda transformare ce a caracterizat Romania ultimelor decenii. 

Una dintre cele mai mari provocari cu care se confrunta orasele din Romania, 
in special orasele mari, o constituie expansiunea urbana necontrolata catre zonele 
suburbane, respectiv dezvoltarea necontrolata si neplanificata a zonelor urbane in 
zonele limitrofe si periferice ale oraselor. Trecerea de la un sistem centralizat excesiv 
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la un sistem descentralizat, schimbarea profilului economic generat de restructurarea 
industriala, cresterea economica sustinuta inregistrata indeosebi dupa anul 2002 au 
afectat profilului spatial al localitatilor din Romania. Analiza datelor statistice 
relevante la nivelul oraselor din Romania indica o tendinta de extindere necontrolata 
a spatiului urban care genereaza o serie de aspecte negative, precum degradarea 
mediului natural, consumul ireversibil de teren si distante ridicate care conduc la 
dependenta de automobile, generand fluxuri importante de autovehicule, scaderea 
eficientei sistemelor de transport si a calitatii mediului natural. 

O alta problema la nivelul oraselor romanesti din perspectiva sociala este data 
de segregarea socio-spatiala, vizibila in orasele romanesti indiferent de marime sau 
rang. Pe fondul lipsei unor interventii coordonate si focalizate s-au format cartiere 
defavorizate la nivelul oraselor romanesti (in general cartierele periferice, dar in 
unele cazuri si zonele centrale – spre exemplu – Bucuresti, Bistrita), cu un fond 
construit in stare precara, cu infractionalitate ridicata, cu abandon scolar, 
infrastructura degradata,etc...    

Nevoile de dezvoltare identificate nu sunt specifice anumitor regiuni, ci ele se 
regasesc in toate categoriile de regiuni. Acest document programatic reprezinta, 
practic, un numitor comun pentru nevoile comune de dezvoltare ale regiunilor, asa 
cum reies acestea pe baza Planurilor de Dezvoltare Regionala, ceea ce face posibila 
formularea unor axe prioritare si prioritati de investitii care adreseaza toate regiunile, 
indiferent de incadrarea ca nivel de dezvoltare (regiune mai dezvoltata versus regiune 
mai putin dezvoltata). 

Astfel, POR 2014–2020 se adreseaza atat regiunilor sau zonelor mai sarace ale 
tarii, in scopul recuperarii decalajelor de dezvoltare, cat si regiunilor mai dezvoltate, 
pentru a le valorifica potentialul competitiv, intr-o masura cat mai mare. POR 2014-
2020 vizeaza interventii nu numai in randul celor sapte regiuni mai slab dezvoltate 
ale Romaniei (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest 
si Centru), dar si in regiunea Bucuresti-Ilfov, care face parte din categoria regiunilor 
mai dezvoltate, respectiv regiuni care inregistreaza un PIB/cap de locuitor de peste 
90% din media comunitara. 

Pentru a maximiza impactul noii politici de coeziune in ceea ce priveste 
realizarea prioritatilor europene, Comisia Europeana propune consolidarea procesului 
de programare strategica a fondurilor structurale prin raportarea la cele 11 obiective 
tematice, precizate in textul regulamentelor aferente perioadei de programare 2014-
2020. Aceasta abordare impune practic, ca viziunea strategica pentru Programul 
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Operational Regional 2014-2020 sa fie aliniata elementelor cuprinse in Strategia 
Europa 2020, care are ca obiectiv cresterea inteligenta, durabila si favorabila 
incluziunii. 

In acest context, POR 2014–2020 isi propune ca obiectiv general cresterea 
competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor 
locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor 
infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a 
regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul 
lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic. 

POR 2014-2020 s-a construit pe o abordare de jos in sus si de sus in jos, in largi 
parteneriate, pentru asigurarea corelarii cu strategiile regiunilor de dezvoltare 
continute in Planurile de Dezvoltare Regionala, precum si cu strategiile nationale 
sectoriale. Prioritatile de dezvoltare POR 2014-2020 au la baza nevoile comune de 
dezvoltare ale regiunilor surprinse in Planurile de Dezvoltare Regionala. Directiile de 
actiune POR 2014-2020 au fost stabilite tinand cont de prioritatile de finantare 
relevante ale strategiilor nationale cu luarea in considerare a specificitatilor regiunilor 
de dezvoltare. Totodata s-a asigurat corelarea si cu politicile europene, fiind luate in 
considerare obiectivele promovate prin Strategia Europa 2020, Recomandarile 
specifice de tara sau Documentul de pozitie al Comisiei Europene, cu respectarea 
obiectivelor tematice si prioritatilor de investitii aferente politicii de coeziune 2014–
2020. Aceasta presupune o concentrare tematica a interventiilor si stabilirea unor 
intensitati financiare diferite a obiectivelor tematice in functie de categoria de regiuni.    

Strategia POR 2014-2020 se bazeaza, asadar, pe initiativele, planurile si programele 
de dezvoltare locale, regionale si nationale, precum si pe strategiile comunitare, 
venind in intampinarea unor necesitati reale ale comunitatilor (locale si regionale), 
combinand cunostinte exogene cu abilitatile actorilor regionali si locali de a identifica 
nevoi si prioritati specifice de dezvoltare.       

Viziunea strategica a POR 2014-2020 se bazeaza pe recunoasterea faptului ca 
fiecare regiune trebuie sa isi maximizeze potentialul economic si social de dezvoltare 
astfel incat sa contribuie la cresterea economica nationala. Dezvoltarea socio-
economica a regiunilor trebuie sa se construiasca pe experienta si cunostintele 
existente la nivel local/regional, precum si pe intelegerea nevoilor si a prioritatilor 
locale, in functie de potentialul si resursele proprii fiecarei regiuni (in sensul 
valorificarii experientei acumulate deja).   



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

29 
 

   

Pentru atingerea obiectivului general POR 2014-2020, alocarea fondurilor se 
va realiza in functie de nivelul de dezvoltare al regiunilor. Regiunea Bucuresti-Ilfov, 
regiune mai dezvoltata, beneficiaza de o alocare fixa si totodata de cele mai scazute 
fonduri dintre regiunile de dezvoltare ale Romaniei. Avand practic un nivel de 
dezvoltare asemanator (PIB/cap de locuitor sub 75% din media comunitara), fiecare 
din cele sapte regiuni de dezvoltare din categoria regiunilor mai slab dezvoltate va 
beneficia de o alocare financiara orientativa in functie de nivelul populatiei si 
suprafata acestora.   

Analizele intreprinse cu privire la elementele determinante ale cresterii 
economice la nivel regional identifica o serie de factori critici de crestere 
economica, printre care se numara infrastructura conectiva, capitalul uman, inovatia 
si procesele de aglomerare/economiile de aglomerare, cu luarea in considerare a 
mediului. Acesti factori tind sa se completeze reciproc, sugerand ca este necesara o 
abordare integrata la nivel regional, ceea ce implica o coordonare a investitiilor in 
dezvoltarea capitalului uman, consolidarea inovarii, asigurarea infrastructurii 
conective si facilitatea procesului de aglomerare a activitatilor economice si 
populatiei. Combinarea diferitelor tipuri de investitii la nivel regional va maximiza 
impactul interventiilor si va contribui la asigurarea unei cresteri sustenabile la nivel 
regional.   

Imbunatatirile in infrastructura conectiva la nivel regional nu conduc in mod 
automat la o mai intensa crestere economica, dar combinate cu investitii in domeniul 
educatiei, sanatatii si inovarii ele faciliteaza cresterea si dezvoltarea economica la 
nivel regional. 

Totodata, conditiile minime infrastructurale reprezinta o premisa esentiala 
pentru calitatea vietii. Investitiile destinate infrastructurii de transport au ca scop, in 
primul rand, imbunatatirea accesibilitatii inspre si dinspre regiuni si cresterea 
mobilitatii regionale, pentru a se putea valorifica cat mai bine oportunitatile oferite de 
Retelele Trans - Europene de Transport si sporirea contributiei acestor regiuni la 
cresterea comertului international.  

Prin activitatile care se vor finanta se va avea in vedere realizarea unor 
interventii concentrate si bine fundamentate care sa se bazeze pe importanta 
accesibilitatii pentru conectarea polilor regionali si locali de crestere / polilor 
economici din regiune, inclusiv zonele cu inalt potential turistic, cu piete din alte 
regiuni ale Romaniei precum si cu piete internationale, prin accesul la retelele de 
transport international. Totodata, prin investitiile cofinantate de POR va fi acordata o 
atentie deosebita realizarii conexiunilor (prin modernizare, reabilitare si crestere a 
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portantei drumurilor judetene respective) retelei de transport rutier secundar, direct 
sau prin intermediul retelei de transport principal cu reteaua TEN-T de baza si 
extinsa. Astfel, dezvoltarea infrastructurii de transport intra-regionala va contribui la 
combaterea marginalizarii zonelor izolate, care sunt in general zone rurale si de 
munte subdezvoltate din punct de vedere economic si social, cu un deficit de 
infrastructura in toate domeniile. 

Capitalul uman este elementul cel mai important pentru sprijinirea cresterii 
economice in toate tipurile de regiuni. Regiunile cu capital uman insuficient dezvoltat 
nu vor inregistra crestere economica, in timp ce regiunile cu resurse umane inalt 
calificate vor culege beneficiile elementelor endogene de crestere. 

Masurile de imbunatatire a infrastructurii educationale, de sanatate si de 
asistenta sociala reprezinta componente care pot contribui, la dezvoltarea capitalului 
uman. Astfel, masurile de modernizare a infrastructurii de sanatate sunt necesare dat 
fiind faptul ca, in domeniul sanatatii, Romania inregistreaza inegalitati importante din 
punctul de vedere al accesului populatiei la serviciile medicale si al calitatii acestora.  

Reconfigurarea unor spitale prin construirea unuia singur, in sistem monobloc, 
va permite accesul sporit al populatiei la servicii medicale complexe si de calitate, 
prin existenta unei unice cladiri, cuprinzand toate specialitatile necesare, ceea ce va 
face posibila asigurarea interventiei integrate, critice in cazuri precum politrauma, 
interventii neurochirurgicale etc..., permitand salvarea vietii unor pacienti aflati in 
situatii critice si, implicit, cresterea sperantei de viata a acestora. 

Serviciile ce vor oferite de spitalele regionale vor fi completate de cele 
furnizate prin spitalele judetene, mai numeroase in sistemul medical din Romania si 
cu oferta de servicii diversificate. Aceasta masura este in concordanta cu prioritatile 
Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020, respectiv aceea care vizeaza dezvoltarea 
capacitatii spitalelor de a oferi servicii in regim de spitalizare de zi si cresterea 
ponderii acestor in oferta de servicii. 

Conform Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020, se intentioneaza, pe de o 
parte, deplasarea accentului de pe asistenta medicala furnizata in cadrul spitalelor pe 
alte segmente de asistenta medicala (medicina primara, asistenta ambulatorie, 
serviciile medicale de primire si tratare a urgentelor etc...) care pot asigura 
tratamentul unui numar mai mare de pacienti, sporind, astfel, accesibilitatea acestui 
tip de asistenta medicala pentru beneficiari. Pentru indeplinirea acestui obiectiv e 
necesara dezvoltarea segmentului de ingrijire ambulatorie in vederea degrevarii 
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spitalelor de sarcina tratarii unei proportii importante de pacienti care pot fi ingrijiti si 
in sistem ambulatoriu. 

Finantarea interventiilor ce vizeaza infrastructura de ingrijire primara 
(ambulatorii, unitati de primiri urgente) va conduce la accesibilizarea serviciilor 
medicale primare si tratarea unor afectiuni in regim ambulatoriu, prevenind agravarea 
acestora si, implicit, cresterea sperantei de viata pentru pacientii care nu aveau acces, 
din cauza distantei, la servicii medicale. 

Dupa cum se reliefeaza si in documentele regionale (Planurile de Dezvoltare 
Regionala) investitiile in centrele sociale de zi, care ofera diverse tipuri de servicii, 
adecvate nevoilor diversilor beneficiari (batrani, copii, persoane cu dizabilitati etc...), 
precum si investitiile in infrastructura prin care se faciliteaza tranzitia de la furnizarea 
serviciilor sociale in sistem institutionalizat la cele furnizate in cadrul comunitatii, va 
crea premisa infrastructurala, care, conjugata cu cea de sporire a furnizarii serviciilor 
sociale (finantabila prin PO CU)  va favoriza satisfacerea intr-o masura mai mare a 
nevoii nationale si regionale de servicii sociale.  

Pentru a micsora acest decalaj privind cererea si oferta pentru locurile in 
scoala, pot fi avute in vedere masuri care se refera la deschiderea de scoli mici in 
regiunile cu acces redus la invatamant, dar si a standardelor care pot impiedica 
scolarizarea. De asemenea, in scopul imbunatatirii accesului la invatamantul pre-
primar poate fi avuta in vedere imbunatatirea facilitatilor, cu scoli incalzite si 
laboratoare echipate in mod corespunzator. 

Dimensiunea regionala a acestor masuri va permite luarea in considerare a 
nevoilor specifice ale anumitor zone si comunitati care sa justifice mentinerea 
investitiilor in cele trei tipuri de infrastructura la un nivel rezonabil si echilibrat, in 
toata tara, astfel incat sa se diminueze diferentele dintre regiuni si din acest punct de 
vedere si sa se pastreze actualele niveluri, relativ apropiate de calificare a populatiei 
si de pregatire, in general, a capitalului uman in regiuni.  

Data fiind complexitatea problemei saraciei si a excluziunii, solutionarea 
acesteia sau reducerea magnitudinii ei nu se pot realiza prin aplicarea de interventii 
izolate care vizeaza doar un aspect al saraciei, cum ar fi, de exemplu, lipsa locuirii 
decente. Fara a se ignora importanta asigurarii unei locuinte, experienta si cercetarile 
in domeniu au evidentiat necesitatea abordarii, in paralel cu aspectul locuirii, si a 
celorlalte probleme, respectiv imbunatatirea statusului de sanatate, 
alfabetizarea/cresterea nivelului de educatie, obtinerea unei calificari necesare 
dobandirii unui loc de munca etc.... Toate aceste masuri complementare sunt menite a 
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asigura sustenabilitatea intregului proces de crestere a incluziunii sociale a 
persoanelor defavorizate, cu accent pe populatia Roma.  

In acest sens, finantarea interventiilor integrate care cuprind atat proiecte de 
infrastructura (de locuire, pentru oferire de servicii integrate medicale si sociale, 
precum si pentru desfasurarea activitatilor de economie sociala), finantabile din POR, 
coroborate cu proiectele prin care se stimuleaza oferirea de servicii medico-sociale, 
de servicii educationale, de activitati de reconversie profesionala etc..., finantabile din 
PO CU vor duce la asigurarea unei locuiri decente pentru persoanele aflate in risc de 
saracie, dar si la cresterea sanselor de integrare a acestora pe piata muncii, prin 
crearea premiselor pentru asigurarea unei stari de sanatate satisfacatoare si a unor 
minime niveluri de competente profesionale. Toate aceste masuri integrate vor 
conduce la diminuarea focarelor de saracie si excluziune sociala, contribuind la 
reducerea numarului persoanelor defavorizate la nivel national si regional. 

 Inovare si Cercetare&Dezvoltare;  

Inovatia este esentiala pentru cresterea productivitatii regionale, fiind 
importanta pentru toate categoriile de regiuni. Regiunile care nu exceleaza in 
domeniul cercetarii  ar trebui sa se orienteze mai mult asupra atragerii si difuzarii de 
practici inovative dezvoltate in alte regiuni. 

Competitivitatea unei economii, capacitatea acesteia de a crea noi locuri de 
munca, si per ansamblu, de a asigura progresul societatii, depinde, printre alti factori, 
de capacitatea de a stimula inovarea in domeniul produselor, serviciilor, modelelor si 
proceselor sociale si comerciale. In consecinta, este necesara concentrarea 
interventiilor pe eliminarea blocajelor aflate in calea inovarii si pe cresterea 
investitiilor in domeniul cercetarii si dezvoltarii intreprinderilor, prin stransa 
colaborare intre actorii publici si cei privati. 

Inovarea in intreprinderi se refera si la aspecte precum difuzarea si adoptarea de noi 
tehnologii, prin cooperarea cu actorii din domeniul cercetarii si al educatiei, transferul 
de tehnologie, cercetarea aplicata, dezvoltarea tehnologica si instalatiile 
demonstrative, cu scopul de a ajuta societatile sa dezvolte produse, procese, metode 
de comercializare si servicii inovatoare si sa diversifice economia nationala/regionala 
prin activitati noi in sectoare cu potential de crestere ridicat. 

Astfel, prima axa prioritara se va concentra pe dezvoltarea centrelor de transfer 
tehnologic, in special in zonele cu concentrare economica din toate regiunile din 
Romania. Aceste entitati au rolul de a fi puntea de legatura dintre cercetare si mediul 
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de afaceri, avand rolul de a dezvolta  capacitatile pentru exploatarea economica 
rapida a ideilor noi care rezulta din cercetare si inovare, prin comercializarea 
rezultatelor cercetarii si transpunerea acestora in produse, procese si servicii din 
firme.  

Prin interventia propusa se urmareste consolidarea capacitatilor de a favoriza 
excelenta in materie de cercetare si de inovare si a evolutiei tehnologice, investind in 
solutii inovatoare si in infrastructuri si echipamente de cercetare. Pentru a avea un 
parteneriat real, fiabil creat de infrastructurile de inovare si transfer tehnologic 
(incubatoare tehnologice si de afaceri, centre de transfer tehnologic, centre de 
informare tehnologica, oficii de legatura cu industria etc) cu furnizorii de cercetare 
este necesara sprijinirea cooperarii intre actorii din domeniul cercetarii, educatiei, 
inovarii si mediului de afaceri promovarea serviciilor de consultanta pentru 
intreprinderi din domeniul in care se realizeaza transferul tehnologic, inclusiv in 
domeniul serviciilor, precum si crearea unei cereri mai mari de produse si procese 
inovatoare. 

Sprijinirea crearii si dezvoltarii infrastructurile de inovare si transfer tehnologic 
va avea impact in ceea ce priveste preluarea si diseminarea rezultatelor cercetarii in 
piata, acestea actionand ca intermediari intre cererea si oferta de inovare, contribuind 
astfel la cresterea ritmului de difuzare a progresului tehnologic pe piata si in 
societate, in general.  

Capacitatea de cunoastere si de inovare a regiunilor depinde de multi factori – 
cultura antreprenoriala, competentele fortei de munca, institutiile de educare si 
formare, serviciile de sustinere a inovarii, mecanismele de transfer al tehnologiei, 
infrastructura de inovare, mobilitatea cercetatorilor, incubatoarele de afaceri, noile 
surse de finantare si potentialul creativ local. 

Astfel, imbunatatirea generala a mediului de afaceri, prin incurajarea masurilor 
de inovare si competitivitate se va realiza, conform orientarilor strategice, prin 
concentrarea investitiilor in acele domenii care pot contribui la atingerea obiectivului 
general. Stimularea competitivitatii I.M.M.-urilor reprezinta o conditie esentiala la 
nivel regional, astfel incat aceste entitati economice sa actioneze ca adevarate 
motoare ale cresterii economice.  

In aceste conditii, pentru a face fata concurentei pe piata europeana, Romania 
trebuie sa sprijine, pe termen mediu si lung, activitati care sa impulsioneze 
competitivitatea economica, aceasta fiind un factor cheie al cresterii economice. 
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In vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si crearii de locuri de 
munca este foarte importanta asigurarea masei critice a I.M.M.-urilor, precum si 
sustinerea acestora, in calitate de motor de crestere a economiei, avand in vedere 
faptul ca numarul I.M.M.-urilor, in special cele inovative, este foarte mic in Romania 
comparativ cu media UE. De asemenea, deoarece rezilienta pe piata a I.M.M.-urilor 
este foarte dificila ca urmare a diferitelor bariere devine prioritara sustinerea 
dezvoltarii firmelor atat in ceea ce priveste dimensiunea (trecerea intr-o alta 
categorie), cat si activitatea (prin dimensiunea pietei adresate: local/ regional, 
national/international). 

In acest sens, vor putea beneficia de sprijin I.M.M.-urilor non-agricole din 
urban si intreprinderile mijlocii non-agricole pentru mediul rural. Avand in vedere 
necesitatea stimularii competitivitatii economice, vor fi sprijinite I.M.M.-urile  din 
domeniile de performanta la nivel national identificate in proiectul Strategiei 
Nationale de Competitivitate (industria automotive, industria alimentara, textila si 
pielarie, TIC), din sectoarele de la nivel judetean care se remarca in specializarea 
internationala, precum si din cele 13 domenii nationale cu potential din industria 
prelucratoare identificate in proiectul Strategiei Guvernamentale pentru dezvoltarea 
sectorului I.M.M. si imbunatatirea mediului de afaceri – Orizont 2020.  

In consecinta, pentru impulsionarea spiritului antreprenorial, este necesara stimularea 
crearii de noi I.M.M.-uri, atat prin sprijinirea directa a I.M.M.-urilor aflate in primii 
ani de activitate, cat si prin crearea si dezvoltarea acelor structuri care sprijina 
I.M.M.–urile in diversele etape de crestere, oferind I.M.M.-urilor serviciile necesare 
functionarii in parametrii optimi, cu scopul cresterii ratei de supravietuire a I.M.M.-
urilor in primii ani de functionare. 

Totodata, pentru asigurarea cresterii competitivitatii I.M.M.-urilor, este 
necesara spijinirea crearii si extinderii capacitatii I.M.M.-urilor existente de a 
dezvolta noi produse si servicii, iar pentru cresterea competitivitatii pe piata, se 
impune sprijinirea I.M.M.-urilor in procesele de certificare si promovare pentru a 
deveni competitive pe pietele regionale, nationale si internationale. 

 Economiile de aglomerare joaca un rol determinant in stimularea dezvoltarii 
urbane si cresterii economice. Proximitatea diversilor actori locali favorizeaza 
cresterea regionala.  

In general, densitatea din orase si din zonele adiacente genereaza externalitati 
pozitive care fac ca aglomerarile urbane sa atraga populatia si capital. In ceea ce 
priveste populatia, aceasta beneficiaza de pe urma urbanizarii, atat in calitate de 
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consumatori (cand formeaza cererea), cat si in calitate de angajati (cand sunt furnizori 
pe piata muncii). Cand masa economica a unui oras este indeajuns de mare, vor exista 
suficienti clienti pentru anumite produse astfel incat firmele sa poata deservi in 
conditii de rentabilitate chiar si segmente de nisa. Pietele muncii sunt diverse si 
active, permitand populatiei sa gaseasca oportunitati de angajare care se potrivesc 
mai bine cu abilitatile lor unice si care ii recompenseaza mai corespunzator. Pentru 
companii, urbanizarea creeaza avantaje referitoare la concentrarea firmelor din 
acelasi domeniu (economii de localizare) si din domenii diferite (economii de 
urbanizare). Firmele dintr-un anumit domeniu pot sa imparta cu usurinta resursele (de 
ex., furnizorii) si sa accelereze transmiterea de cunoastere catre alte zone. In ceea ce 
priveste colaborarea inter-domenii, firmele pot beneficia de produse si servicii 
complementare (de ex., banci de investitii situate in apropierea scolilor cu profil 
economic, etc...). 

Prin urmare, orasele indeplinesc un rol vital in dezvoltarea regiunilor, fiind 
elemente cheie ale imbunatatirii competitivitatii regionale. Capacitatea oraselor de 
inovare si de creare de noi oportunitati economice constituie, de cele mai multe ori, o 
conditie ca regiunile sa poata face fata competitiei globale. Atunci cand orasele sunt 
competitive si regiunile in care sunt localizate sunt competitive. Prin urmare, pentru 
facilitarea cresterii economice la nivel regional este de importanta majora stimularea 
cresterii urbanizarii si sprijinirea oraselelor pentru ca acestea sa poata indeplini 
eficient rolul si functiile lor in teritoriu.  

 Romania, respectiv fiecare regiune in parte, se caracterizeaza prin existenta 
unor aglomerari urbane de diferite marimi si densitati, fiecare cu un rol si functiuni 
bine definite in structura sistemului de asezari: poli de crestere – municipiile care sunt 
adevarate motoarele de crestere la nivel regional, municipiile resedinta de judet - 
adevarati poli de dezvoltare la nivel judetean, respectiv alte orase si municipii, cu rol 
in asigurarea functiilor teritoriale la nivel zonal.  

 Orasele romanesti, indeosebi orasele mari, similar altor centre economice din 
lume, nu exista separat de zonele rurale inconjuratoare, ci fac parte din sisteme mai 
largi. Aceste orase s-au extins catre exterior in ultimele doua decenii, iar acum fac 
parte din zone economice functionale care si-au depasit cu mult limitele teritoriale. 
Granitele administrative ale oraselor nu mai reflecta realitatea fizica, sociala, 
economica, culturala sau de mediu a dezvoltarii urbane si noi forme flexibile de 
guvernanta sunt necesare pentru a rezolva eficient problemele de dezvoltare urbana. 
Diferitele niveluri teritoriale si de administrare au relevanta mai mare sau mai mica 
pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta orasele, in functie de provocarile 
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si obiectivele specifice pe care trebuie sa le abordeze. Astfel, dupa caz, problemele si 
provocarile cu care se confrunta centrele urbane ar putea fi cel mai bine abordate si 
rezolvate la nivel sub-regional sau regional, la nivel metropolitan (ex. transportul 
public poate fi tratat optim) sau chiar la nivel local sau in cartier (promovarea 
incluziunii sociale si integrarea grupurilor marginalizate).  

In acelasi timp, este necesara promovarea unei abordari integrate  a dezvoltarii 
urbane. De cele mai multe ori, problemele cu care se confrunta orasele sunt abordate 
si atacate sectorial si in izolare fata de contextul mai larg si fara sa tina cont de 
intredependentele cu alte probleme. Atunci cand elaboreaza strategii de dezvoltare 
locala, orasele ar trebuie sa integreze diferitele aspecte ale vietii urbane (aspectele 
sociale, economice, de mediu, etc...).  In acelasi timp, strategia POR 2014-2020 ia in 
considerare si integreaza aspecte de mediu. Imbunatatirea eficientei energetice a 
cladirilor reprezinta un obiectiv primordial in toata Uniunea Europeana si in special, 
in economiile aflate in tranzitie din Europa, unde sunt necesare imbunatatiri 
semnificative ale stocului existent de cladiri.  

Imbunatatirea eficientei energetice reprezinta un obiectiv primordial al 
Strategiei Europa 2020. Programul National de Reforma subliniaza importanta 
sectorului cladirilor in atingerea tintei Romaniei de crestere a eficientei energetice 
pana in anul 2020. Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020 
mentioneaza ca potentialul national de economisire de energie, respectiv de reducere 
a pierderilor pentru cladiri este apreciat la 40–50%. Utilizarea eficienta a energiei 
reprezinta o provocare nu numai din cauza resurselor limitate si cresterii continue a 
costurilor cu energia, dar si din punctul de vedere al schimbarilor climatice, de 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. 

In acest context, exista mai multi factori de legitimare a sprijinirii masurilor de 
crestere a eficientei energetice a infrastructurilor publice si cladirilor rezidentiale din 
Romania:   

 potentialul de eficientizare energetica a cladirilor existente, in special a celor 
de tip bloc, este semnificativ; 

 imbunatatirea eficientei energetice va contribui in mare masura la indeplinirea 
tintei Romaniei privind economiile de energie pana in anul 2020, in 
conformitate cu Strategia Europa 2020; 

 masurile de eficienta energetica contribuie la coeziunea sociala, prin reducerea 
consumului de caldura si conduce la crearea de locuri de munca din activitati 
directe si indirecte; 
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 reducerea consumului de energie are un rol important in promovarea sigurantei 
aprovizionarii cu energie, in dezvoltarea tehnologiei si in crearea de 
oportunitati pentru ocuparea fortei de munca si de dezvoltare regionala; 

 imbunatatirea eficientei energetice in cladirile publice reprezinta unul dintre 
mijloacele care ar putea contribui la cresterea economica, deoarece este o 
modalitate de a stimula direct si imediat industria de constructii si de mentinere 
si creare de locuri de munca. 

 
In cadrul Uniunii Europene, cel de-al saselea Program de actiune privind 

mediul (PAM 6) are drept obiectiv atingerea unor niveluri de calitate a aerului care sa 
nu determine impact inacceptabil si riscuri asupra sanatatii umane si a mediului. Tot 
la nivel european, prin Strategia Tematica a Calitatii Aerului se atrage atentia cu 
privire la impactul transportului asupra calitatii aerului din orase si necesitatea 
schimbarii comportamentului zilnic al cetatenilor. Scopul esential al  dezvoltarii 
transportului  public urban durabil este acela de a imbunatati conditiile de mediu si 
calitatea vietii in principalele aglomerari urbane ale tarii. Operatiunile vor fi axate in 
principal pe crearea unui transport public mai eficient si mai rapid, cu un consum de 
energie scazut, constructia unei infrastructuri dedicate retelelor de transport public si 
introducerea de vehicule prietenoase mediului  in  transportul  public. Combinarea 
acestor tipuri de masuri cu cele dedicate traficului nemotorizat (pietonal si ciclist) va 
asigura impartirea echilibrata dorita intre modurile de transport (cu o reducere a 
transportului auto individual)  si va reduce impactul asupra mediului.  
 

Concentrarea eforturilor pe instituirea unui sistem rapid, atractiv, accesibil, 
ecologic si confortabil de transport urban va duce la reducerea blocajelor in trafic si 
la diminuarea  consecintelor negative ale acestora. 
 

Activitatile de conservare, protectie si valorificare durabila a patrimoniului 
cultural si natural pot, mai mult decat orice alta activitate economica, sa dezvolte 
sinergii in stransa interactiune cu mediul si societatea, deoarece dezvoltarea anumitor 
localitati este strans legata de mediul natural al acestora, de caracteristicile culturale, 
interactiunea sociala, securitatea si bunastarea populatiei locale. Aceste caracteristici 
recomanda activitatile de conservare, protectie si valorificare durabila a patrimoniului 
cultural si natural motorul principal al conservarii si dezvoltarii locale, atat direct, 
prin sensibilizarea fata de valori si prin ajutorul financiar oferit, cat si indirect, prin 
dezvoltarea unor activitati alternative. 
Romania detine un avantaj competitiv, prin densitatea crescuta a obiectivelor de 
patrimoniu cu potential turistic. Pentru Romania, este deosebit de important ca 
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patrimoniul cultural sa fie restaurat, protejat si conservat, dar si gestionat mai strict, 
in ceea ce priveste conditiile de vizitare, gradul de accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilitati, care, in prezent, calatoresc in scopuri turistice intr-un numar tot mai 
mare. Aceste initiative de conservare vor trebui insotite de o planificare consistenta 
prin care sa se conserve (si unde este posibil sa restaureze) centrele istorice ale 
oraselor, sa se mentina stilului arhitectonic traditional si sa se conserve orasele 
istorice medievale.  De asemenea, nu este de neglijat faptul ca Romania concentreaza 
o resursa naturala cu valoare inestimabila, respectiv peste 1/3 din totalul apelor 
minerale, termale, cu potential terapeutic din Europa. 

Investitiile in conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului 
cultural vor permite Regiunilor de dezvoltare sa foloseasca avantajele oferite de 
patrimoniul cultural in identificarea si consolidarea identitatii proprii, pentru a-si 
imbunatati avantajele competitive in sectoare cu valoare adaugata mare si continut 
calitativ si cognitiv ridicat, atat pe piete traditionale cat si pe piete noi, in formare. 
Necesitatea de a restaura obiectivele de patrimoniu cultural si natural trebuie sa fie 
insotita de o abordare flexibila, care sa permita includerea acestora in circuitul turistic 
si pregatirea lor pentru desfasurarea de noi activitati, inclusiv economice, mentinerea 
unei rigiditati legate de actul tehnic de restaurare putand genera o utilizare deficitara a 
acestora. 

Dezvoltarea turismului este in deplina concordanta cu prevederile din Cadrul 
Strategic Comun, intrucat implementarea acestei prioritati va contribui la cresterea 
gradului de atractivitate a regiunilor, a calitatii vietii, la protectia si conservarea 
mediului inconjurator, dar si la realizarea unui grad ridicat de coeziune sociala. 

Strategia Europa 2020, precum si documente elaborate anterior la nivelul 
Comisiei Europene2,  pozitioneaza cresterea competitivitatii turismului la nivel 
european ca fiind una dintre actiunile prioritare, care sa contribuie la crearea unui 
cadru propice pentru o politica industriala moderna, de sustinere a antreprenoriatului, 
care sa sprijine economia si sa promoveze competitivitatea acesteia si a serviciilor 
conexe, prin valorificarea oportunitatilor oferite de procesul de globalizare. 

Turismul a dobandit un rol tot mai evident in asigurarea unei cresteri 
economice sustenabile, pe fondul cresterii veniturilor obtinute de populatie, a duratei 
de timp dedicate activitatilor recreative, o accesibilitate crescuta la sistemele de 
transport si comunicatii. 
                                                            
2 Comunicarea Comisiei privind O nouă politică de turism a Uniunii Europene: consolidarea parteneriatului pentru 

turism în Europa (2006), Comunicarea Comisiei privind Agenda pentru un turism european durabil și 
competitiv (2007), Comunicarea Comisiei privind Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – 
un nou cadru politic pentru turismul European (2010), Declarația de la Madrid (2010). 
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Ca si activitate, turismul reprezinta o alternativa viabila pentru stimularea 
dezvoltarii in zonele rurale si cele sarace, a caror economie se baza exclusiv pe 
activitati agricole sau exploatarea resurselor naturale, furnizand avantaje ambivalente, 
reprezentate de cresterea locurilor de munca si a veniturilor, concomitent cu 
promovarea traditiilor si patrimoniului cultural. 

O industrie a turismului eficienta poate aduce multiple beneficii, precum 
crearea unei baze economice solide, sprijinirea serviciilor publice si a infrastructurii 
de transport, beneficii financiare pentru zonele rurale, sectorul agricol, cel artizanal, 
protejarea patrimoniului cultural, facilitarea schimburilor culturale, cresterea 
durabilitatii centrelor urbane. 

Turismul genereaza diferite tipuri de venituri pentru comunitate: venituri din 
afaceri, salarii, venituri din impozite, taxe si contributii specifice. Cheltuielile directe 
efectuate de catre turisti au un impact direct asupra profitabilitatii afacerilor, 
contribuind la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.  

Dezvoltarea turismului are ca rezultat cresterea veniturilor obtinute de 
autoritatile locale, prin regimul de taxe si impozite. De asemenea, activitatea turistica 
practicata la nivel regional si local se poate constitui ca o oglinda pentru modul de 
viata al zonei. Din ce in ce mai mult, vizitatorii sunt impresionati de anumite areale 
si, in contextul unei mobilitati crescande, revin in zona ca rezidenti, crescand, astfel, 
cererea de locuinte si servicii. 

Turismul reprezinta o industrie intensiva, care opereaza 24 ore pe zi, 7 zile pe 
saptamana, oferind oportunitati de angajare pentru tineri sau pentru persoanele 
interesate, inclusiv in regim part-time.  

Marele avantaj oferit de turism este reprezentat de faptul ca, pe langa 
personalul calificat, poate constitui o oportunitate la absorbtia semnificativa a unei 
forte de munca mai putin calificate. Turismul creeaza oportunitati de crestere 
economica regionala si locala si contribuie la crearea de noi locuri de munca prin 
valorificarea patrimoniului cultural si natural, specific fiecareia din cele opt regiuni 
de dezvoltare, inclusiv din  zonele marginale, dezavantajate din punct de vedere 
economic si social. De asemenea, o parte importanta din noile locuri de munca create 
constituie o oportunitate regionala pentru ocuparea fortei de munca feminine. 

In ceea ce priveste cresterea calitatii vietii, turismul poate determina crearea 
unor noi si diverse facilitati si tipuri de infrastructura, concretizate in imbunatatirea 
serviciilor de comert cu amanuntul, a infrastructurii de alimentatie publica, 
infrastructurii de agrement turistic, a serviciilor de transport, educatie, medicale. 
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Aceste aspecte contribuie la cresterea calitatii vietii pentru comunitatea locala, pentru 
care dezvoltarea acestor servicii si infrastructuri, in contextul absentei activitatilor de 
turism, nu ar fi putut fi bazata doar pe existenta unei populatii rezidente. 

Pentru implementarea eficienta a investitiilor, analizele evidentiaza necesitatea 
dezvoltarii sistemului de cadastru si carte funciara, precum si imbunatatirea serviciilor 
de inregistrare a proprietatilor. Totodata noul sistem cadastral propune standardizarea 
modului de inregistrare prin realizarea sistemului national, unic, modern eficient si 
transparent de evidenta a proprietatilor care va contribui la sustinerea si implementarea 
proiectelor privind dezvoltarea socio-economica a comunitatilor locale/ regionale. Ca 
urmare a inregistrarii tuturor proprietatilor, atat private, cat si publice, populatia din 
zonele rurale va putea beneficia de imbunatatirea conditiilor economice si sociale, atat 
datorita securizarii statutului proprietatii, cat si implicatiilor clarificarii situatiei 
terenurilor asupra bugetelor locale. In plus, vor fi create conditiile optime pentru 
pregatirea strategiilor, planurilor si programelor in domeniul infrastructurii,  comunele 
din mediul rural indeplinind astfel pre-conditiile pentru accesarea programelor Uniunii 
Europene in domeniul dezvoltarii infrastructurii locale (dezvoltarea retelelor de utilitati 
publice si a retelelor stradale, reabilitarea cladirilor de interes public etc...). 

JUSTIFICARE PENTRU SELECTAREA OBIECTIVELOR TEMATICE 
SI A PRIORITATILOR DE INVESTITII:  

Obiectiv 
tematic 
selectat 

Prioritatea de investitii 
selectata 

Justificarea selectarii 

 OT 1 - 
consolidarea 
cercetarii, 
dezvoltarii 
tehnologice si a 
inovarii 

Promovarea investitiior de 
afaceri in inovare si 
cercetare, dezvoltarea 
legaturilor si a sinergiilor 
intre intreprinderi, centre de 
cercetare-dezvoltare si de 
educatie, in special 
dezvoltarea produselor si 
serviciilor, transfer 
tehnologic, inovare sociala, 
networking, clustere   

• Strategia Europa 2020 
identifica ca  prioritate cresterea 
competitivitatii economice prin 
sustinerea sectorului CDI prin 
cresterea cheltuielilor cu CD cu 
cel putin la 3% din PIB, din care 
doua treimi ar trebui finantate din 
sectorul privat 

 Recomandarile Specifice de 
Tara, subliniaza necesitatea 
asigurarii realizarii unei asocieri 
mai stranse intre cercetare, 
inovare si intreprinderi, in special 
prin acordarea unui statut prioritar 
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activitatilor de cercetare si 
dezvoltare care sunt susceptibile 
sa atraga investitii private. Astfel, 
trebuie sustinut procesul de 
transfer tehnologic pentru a crea 
parghiile necesare valorificarii 
rezultatele cercetarii. 
• PNR  vizeaza promovarea 
inovarii si imbunatatirea 
transferului tehnologic, bazata pe 
sectoarele industriale, serviciile, 
in vederea stimularii capacitatii 
acestora de a atrage I.M.M. in 
procesele tehnologice si produsele 
si de a patrunde pe noi piete. 
• SNC promoveaza formarea 
masei critice de firme competitive 
prin crearea unui mediu al inovarii 
si formarea centrelor de productie 
si dezvoltare tehnologica de 
competenta regionala si 
internationala 
• SNCD sustine realizarea 
transferului rapid de informatii si 
tehnologii in economie, 
promovand un mediu favorabil 
inovarii si absorbtiei noilor 
tehnologii in toate sectoarele 
economiei nationale, in special in 
sectoarele de specializare 
inteligenta 
• Toate cele 8 PDR propun 
prioritati sau masuri care vizeaza 
promovarea CDI in cadrul 
mediului de afaceri 

OT 3 - 
imbunatatirea 
competitivitatii 
intreprinderilor 

Promovarea spiritului 
antreprenorial, in special 
prin facilitarea exploatarii 
economice a ideilor noi si 

• Strategia Europa 2020 
identifica  imbunatatirea  
competitivitatii ca factor pentru 
indeplinirea obiectivului de 
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mici si mijlocii, 
a sectorului 
agricol si a 
sectorului 
pescuitului si 
acvaculturii 

prin incurajarea crearii de 
noi intreprinderi, inclusiv 
prin incubatoare de afaceri 

crestere sustenabila  

•  Una dintre Recomandarile 
Specifice de Tara  privind 
masurile economice si reformele 
structurale destinate sa stimuleze 
reluarea cresterii economice la 
nivelul UE in perioada 2013-2014 
vizeaza imbunatatirea si 
simplificarea mediului de afaceri, 
in special prin reducerea sarcinii 
administrative pentru I.M.M.-uri, 
precum si facilitarea si 
diversificarea accesul I.M.M.-
urilor la finantare.  

• Programul National de 
Reforma 2014 vizeaza 
promovarea inovarii si 
imbunatatirea mediului de afaceri, 
prin dezvoltarea antreprenoriatului 
si a serviciilor suport pentru firme 
(incubatoarea de afaceri si 
acceleratoare) pentru a contribui 
la supravietuirea firmelor pe piata. 

• SNI.M.M. identifica 
probleme referitoare la 
supravietuirea firmelor tinere pe 
piata 

• Toate cele 8 PDR 2014-2020 
propun prioritati sau masuri 
dedicate sprijinirii I.M.M.-urilor 

Sprijinirea crearii si 
extinderea capacitatilor 
avansate de productie si 
dezvoltarea serviciilor 

• Una dintre Recomandarile 
Specifice de Tara privind masurile 
economice si reformele structurale 
destinate sa stimuleze reluarea 
cresterii economice la nivelul UE 
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in perioada 2013-2014 vizeaza 
imbunatatirea si simplificarea 
mediului de afaceri, in special prin 
reducerea sarcinii administrative 
pentru I.M.M.-uri, precum si 
facilitarea si diversificarea accesul 
I.M.M.-urilor la finantare.  
• Programul National de 
Reforma 2014 vizeaza 
promovarea inovarii si 
imbunatatirea mediului de afaceri, 
in special pentru sectoarele 
industriale identificate in proiectul 
de Strategie Guvernamentala 
pentru dezvoltarea sectorului 
I.M.M. si imbunatatirea mediului 
de afaceri – Orizont 2020. 
• SNC– formarea masei critice de 
firme competitive prin crearea 
unui mediu atractiv si transparent 
• Toate cele 8 PDR 2014-2020 
propun prioritati sau masuri 
dedicate sprijinirii I.M.M.-urilor 

OT 4 - 
sprijinirea 
tranzitiei catre 
o economie cu 
emisii scazute 
de dioxid de 
carbon in toate 
sectoarele 

Sprjinirea eficientei 
energetice si utilizarea 
energiei regenerabile in 
infrastructura publica, 
inclusiv cladiri publice, si 
in sectorul locuintelor 

• Recomandarile Specifice de 
Tara mentioneaza necesitatea 
imbunatatirii si eficientizarii 
politicilor pentru eficienta 
energetica  
• Tinta nationala pentru 
implementarea Strategiei Europa 
2020 stabilita in cadrul 
Programului National de Reforma, 
respectiv cresterea eficientei 
energetice cu 19% pana in anul 
2020 (circa 10 Mtep) 
• Documentul de pozitie al 
Comisiei Europene subliniaza 
necesitatea imbunatatirea 
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eficientei energetice in 
infrastructurile publice si 
cladirilor rezidentiale 
• Documentele strategice 
nationale (Strategia energetica a 
Romaniei, Planul National de 
Actiune in Domeniul Eficientei 
Energetice, Strategia pentru 
mobilizarea investitiilor in 
renovarea fondului de cladiri 
rezidentiale si comerciale, atat 
publice cat si private, existente la 
nivel national – varianta de lucru) 
recunoaste potentialul mare de 
economisire a energiei in 
domeniul infratructurilor publice 
si cladirilor rezidentiale           
• Sectorul cladirilor, inclusiv 
iluminatul public este un mare 
consumator de energie si 
contribuie major la emisiile de 
gaze cu efect de sera, pe fondul 
performantei energeticefoarte 
scazuta a cladirilor si sistemelor 
de iluminat public. 

Promovarea strategiilor de 
reducere a emisiilor de 
dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritoriu, in 
particular zone urbane, 
inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de 
mobilitate urbana si a unor 
masuri relevante pentru 
atenuarea adaptarilor 

 Strategia Europa 2020 
identifica  reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon ca factor pentru 
indeplinirea obiectivului de 
crestere sustenabila 
 Cresterea  continua a 
numarului de autovehicule pe 
fondul unei infrastructuri urbane 
partial dezvoltate genereaza un 
grad sporit de poluare, blocaje in 
trafic, pierderi economice,  numar 
sporit de accidente, probleme de 
sanatate pentru cetateni precum si 
consumuri mari de carburanti din 
surse neregenerabile.  
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 Gradul de poluare al zonelor 
urbane din Romania ramane 
ridicat, chiar daca anumite masuri 
au inceput sa fie implementate in 
mai multe orase si municipii. 
 Scaderea emisiilor de dioxid de 
carbon poate avea loc prin 
sporirea atractivitatii si 
imbunatatirea accesibilitatii si a 
confortului de utilizare a 
transportului public si a 
mijloacelor de transport 
nemotorizate, astfel incat acestea 
sa ofere o alternativa reala la 
folosirea autoturismelor 
personale.  

OT 6 - 
protectia 
mediului si 
promovarea 
utilizarii 
eficiente a 
resurselor 

Conservarea, protectia,  
promovarea si dezvoltarea 
patrimoniului natural si 
cultural 

 Strategia Nationala de 
Dezvoltare Regionala recunoaste 
rolul patrimoniului natural si 
cultural in dezvoltarea regionala. 
 Romania dispune de un 
patrimoniu cultural si balnear 
valoros (1/3 din apele minerale 
din Europa) si diversificat, 
echilibrat distribuit la nivel 
national, aflat intr-o stare de 
degradare accentuata, care nu 
permite valorficarea optima a 
acestuia. Activitatile de 
conservare, protejarea si 
valorificarea vor permite 
consolidarea identitatii culturale si 
utilizarea eficienta a acestor 
resurse. 

Actiuni pentru 
imbunatatirea mediului 
urban, revitalizarea 
oraselor, regenerarea si 
decontaminarea siturilor 
poluate si promovarea 
masurilor pentru reducerea 
zgomotului 

• Strategia Nationala de 
Dezvoltare Regionala recunoaste 
rolul oraselor in dezvoltarea 
economica regionala. 
• Planurile de Dezvoltare 
Regionala fac referinta la 
necesitatea cresterii calitatii vietii 
populatiei si imbunatatirea 
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mediului urban     
• Majoritatea oraselor din 
Romania se caracterizeaza prin 
existenta unor zone istorice aflate 
in stare avansata de degradare, 
cartiere de blocuri de locuinte fara 
renovari substantiale, zone 
industriale abandonate in ultimii 
ani din cauza incetarii 
activitatilor, spatii publice 
neintretinute, infrastructura 
vetusta sau inexistenta, spatii 
verzi insuficiente sau pe cale de 
disparitie. 

OT 7 - 
promovarea 
sistemelor de 
transport 
durabile si 
eliminarea 
blocajelor din 
cadrul 
infrastructurilor 
retelelor 
majore 

Stimularea mobilitatii 
regionale prin conectarea 
infrastructurilor rutiere 
regionale la infrastructura 
TEN  - T 

 SDTR mentioneaza rolul 
infrastructurii secundare de 
transport in dezvoltarea 
economica regionala. 
 Dinamica redusa a dezvoltarii 
economice in zonele in care 
infrastructura de transport este 
deficitara este subliniata in toate 
cele 8 Planuri de Dezvoltare 
Regionala (care vor fi corelate cu 
Masterplanul de Transport).  
 Gradul de siguranta rutiera 
este de asemenea redus pe aceste 
trasee rutiere regionale, iar 
facilitatile pentru deplasarile 
pietonale sau velo sunt extrem de  
rare. 
 Conectarea infrastructurilor 
regionale, respectiv a drumurilor 
judetene ce vor fi modernizate si 
reabilitate, cu coridoarele majore 
de transport TEN T  va  spori 
accesibilitatea comunitatilor 
locale, in special rurale, stimuland  
cresterea economica prin 
dezvoltarea oportunitatilor de 
afaceri in arealul mentionat si  
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crescand gradul de ocupare al 
fortei de munca disponibile in 
aceste zone prin facilitarea 
navetei catre aglomerarile urbane 
care ofera oportunitati sporite. 

OT 8 - 
promovarea 
ocuparii fortei 
de munca 
sustenabile si 
de calitate si 
sprijinirea 
mobilitatii 
fortei de munca 

Sprijinirea unei cresteri 
favorabile ocuparii fortei de 
munca, prin dezvoltarea 
potentialului endogen ca 
parte a unei strategii 
teritoriale pentru anumite 
zone, care sa includa 
reconversia regiunilor 
industriale aflate in declin, 
precum si sporirea 
accesibilitatii si dezvoltarea 
resurselor naturale si 
culturale specifice 

 O caracteristica importanta 
a turismului romanesc o reprezinta 
faptul ca zonele mai slab 
dezvoltate din punct de vedere 
economic concentreaza cele mai 
importante obiective si atractii 
turistice. Aceste areale pot fi 
revitalizate prin valorificarea 
potentialului lor turistic, 
contribuind totodata la 
promovarea unei dezvoltari 
socio‐economice sustenabile in 
regiunile vizate. 
 Planurile de Dezvoltare 
Regionala, elaborate la nivelul 
fiecarei regiuni de dezvoltare, au 
identificat dezvoltarea turismului 
ca o prioritate de dezvoltare, pe 
baza potentialului turistic existent 
in toate regiunile. Acest potential 
justifica sprijinirea dezvoltarii 
economice prin turism, 
materializat in dezvoltarea 
infrastructurii zonelor turistice, 
valorificarea patrimoniului 
natural, precum si includerea 
acestora in circuitul turistic si 
promovarea lor in scopul atragerii 
turistilor. 

OT 9 - 
promovarea 
incluziunii 
sociale si 
combaterea 
saraciei 

Investitiile in 
infrastructurile sanitare si 
sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel 
national, regional si local, 
reducand ineglitatile in ceea 
ce priveste starea de 
sanatate, precum si trecerea 

 Recomandarile Specifice de 
Tara  pozitioneaza consolidarea 
asistentei medicale primare, ca 
fiind una dintre prioritatile  
Romaniei.  
 Documentul de Pozitie al 
Serviciilor Comisiei prevede 
imbunatatirea capitalului uman, 
inclusiv prin politici mai bune 
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de la servicile institutionale 
la serviciile prestate de 
colectivitatile locale 

privind incluziunea sociala.  
 Strategia Europa 2020  
considera ca, in cazul Romaniei 
trebuie sa existe asigurarea unei 
interactiuni eficiente intre 
sistemul de asistenta sociala si cel 
de ocupare.  
 Toate acestea presupun ca 

premisa existenta unei 
infrastructuri, atat a unei 
infrastructuri medicale de calitate 
cat si a uneia de de servicii sociale, 
in care sa poata fi furnizate servicii  
de calitate, adaptate nevoilor 
beneficiarilor. Sprijinirea 
investitiilor in infrastructura 
medicala si in cea sociala, precum 
si a masurilor de dotare cu 
echipamente moderne, va contribui 
la cresterea accesului la servicii 
medicale si sociale.  

Dezvoltare locala plasata 
sub responsabilitatea  
comunitatii  

 Una dintre tintele  Romaniei 
pentru indeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, este acela 
de scoatere din saracie a unui 
numar de 580.000 de persoane, 
pana in anul 2020.  
 Recomandarile Specifice de 
Tara pozitioneaza reducerea 
fenomenului saraciei, mai ales 
pentru categorii extrem de 
defavorizate, precum romii si 
copiii, printre obiectivele de 
maxima urgenta pe care Romania 
le are de atins.  

OT 10 - 
investitiile in 
educatie, 
competente si 
invatare pe tot 
parcursul vietii 

Investitiile in educatie, 
competente si invatare pe 
tot parcursul vietii prin 
dezvoltarea infrastructurilor 
de educatie si formare   

 Documentul de Pozitie al 
Serviciilor Comisiei Europene 
prevede necesitatea imbunatatirii 
accesului si a participarii la 
educatia si formarea profesionala, 
precum si a calitatii acestora 
 Recomandarile Specifice de 
Tara identifica necesitatea 
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continuarii reformelor incepute in 
domeniul Sanatatii inca din 2011..  
 Strategia Nationala de 
Dezvoltare Regionala si Planurile 
de Dezvoltare Regionala 
formuleaza ca nevoie de 
dezvoltare necesitatea realizarii 
investitiilor in educatiei si 
recunosc rolul acesteia in 
dezvoltarea economica  
 Profilul educational al 
populatiei este o conditie esentiala 
pentru o crestere inteligenta, 
durabila si favorabila incluziunii, 
cu atat mai mult cu cat este 
necesara implicarea sporita in 
activitatile economice a 
persoanelor varstnice. Acest 
deziderat nu se poate realiza insa 
fara o infrastructura adecvata/ 
corespunzatoare ciclurilor 
educationale. 

OT 11 – 
consolidarea 
capacitatii 
institutionale si 
o administratiei 
publica 
eficienta 

Consolidarea capacitatii 
institutionale si o 
administratiei publica 
eficienta 

 In Documentul de Pozitie al 
Serviciilor Comisiei se 
mentioneaza necesitatea 
dezvoltarii unui sistem functional 
de cadastru care sa acopere 
teritoriul tarii.  
 Recomandarile Specifice de 
Tara sublinieaza de asemenea 
faptul ca incertitudinea asupra 
drepturilor de proprietate 
reprezinta o provocare pentru 
mediul de afaceri. Acest 
document evidentieaza rolul 
important al inregistrarii 
proprietatilor asupra dezvoltarii 
zonelor rurale si urbane. De 
asemenea, se mentioneaza faptul 
ca investitiile in infrastructura, 
actiunile asupra mediului, cele in 
materie de locuire, precum si 
piata funciara sunt afectate de 
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lipsa informatiilor asupra 
proprietatilor.  
 

 

1.3. CONTEXT REGIONAL; 

Viziunea strategica a PDR Sud-Est; 

 Regiunea Sud-Est – o regiune atractiva, un spatiu economic stabil si 
diversificat, capabil sa asigure prosperitatea populatiei, in care disparitatile de 
dezvoltare fata de alte regiuni au fost reduse. 

Obiectivul general: 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de 
a promova dezvoltarea durabila si imbunatatirea calitatii vietii populatiei, astfel incat 
aceasta sa devina o regiune competitiva pe termen lung si atractiva pentru investitii, 
cu valorificarea patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate, 
crearea de noi oportunitati de ocupare a fortei de munca si cresterea semnificativa a 
PIB-ului regional pana in 2020, pana la 90% din media nationala.  

Obiective Specifice: 

 Obiectiv specific 1.1: Cresterea atractivitatii si competitivitatii zonelor urbane in 
scopul conservarii, protejarii si dezvoltarii patrimoniului istoric si cultural in 
vederea dezvoltarii regiunii; 

 Obiectiv specific 1.2: Imbunatatirea conditiilor de locuit, a spatiilor publice, a 
calitatii mediului in zonele urbane si dezvoltarea unui transport public urban 
ecologic; 

 Obiectiv specific 2.1: Imbunatatirea accesibilitatii, mobilitatii si conectivitatii 
regionale, prin dezvoltarea unui sistem de transport rutier bazat pe principiile 
durabilitatii, inovarii si securitatii, capabil sa asigure legaturi rapide si eficiente cu 
pietele internationale; 

 Obiectivul specific 2.2: Imbunatatirea accesibilitatii, mobilitatii si conectivitatii 
regionale prin dezvoltarea unui sistem de transport portuar competitiv; 

 Obiectivul specific 2.3: Imbunatatirea accesibilitatii, mobilitatii si conectivitatii 
regionale, prin dezvoltarea unui sistem de transport aerian competitiv; 

 Obiectivul specific 3.1: Dezvoltarea infrastructurii de CDI si a sinergiilor intre 
intreprinderi si aceste centre, prin utilizarea de produse si procese inovative; 

 Obiectivul specific 3.2: Sprijinirea dezvoltarii firmelor in vederea cresterii 
competitivitatii regionale si crearea de noi locuri de munca; 

 Obiectivul specific 4.1: Cresterea nivelului de promovare si a gradului de 
valorificare economica a potentialului turistic local (turism de agreement, turism 
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stiintific, educational, turism pentru vanatoare si pescuit, turism balnear si de 
tratament, turism cultural, turism oenologic si gastronomic, etc...); 

 Obiectivul specific 4.2: Imbunatatirea infrastructurii de turism specifice in vederea 
cresterii atractivitatii regiunii ca destinatie turistica; 

 Obiectivul specific 5.1: Valorificarea eficienta si durabila a patrimoniului natural 
prin crearea / modernizarea infrastructurilor necesare pentru asigurarea alimentarii 
cu apa potabila a populatiei si pentru colectarea si epurarea apelor uzate in vederea 
cresterii calitatii vietii; 

 Obiectivul specific 5.2: Protejarea mediului prin consolidarea si extinderea 
sistemelelor de management integrat al deseurilor, sprijinirea investitiilor care 
promoveaza prevenirea generarii de deseuri, reutilizarea, inclusiv utilizarea lor ca 
materii prime secundare/subproduse in vederea cresterii eficientei utilizarii 
resurselor naturale si prin decontaminarea terenurilor industriale; 

 Obiectivul specific 5.3: Prevenirea si reducerea impactului schimbarilor climatice 
prin implementarea unor masuri de protectie a mediului si de prevenire a riscurilor 
de mediu si dezvoltarea si intarirea serviciilor profesioniste si voluntare pentru 
situatii de urgenta si a centrelor rapide de interventie; 

 Obiectivul specific 5.4: Conservarea si refacerea ecosistemelor naturale prin 
mentinerea/ameliorarea starii factorilor de mediu si prin managementul durabil al 
ariilor protejate; 

 Obiectivul specific 6.1: Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor din sectorul 
rezidential si valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei 
electrice si termice; 

 Obiectivul specific 6.2: Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor din sectorul 
public si a sistemului de iluminat public si valorificarea resurselor regenerabile 
pentru producerea energiei electrice si termice; 

 Obiectivul specific 7.1: Cresterea ratei participarii populatiei in sistemul de 
invatamant prin imbunatatirea serviciilor de educatie si a infrastructurii din 
sistemul educational; 

 Obiectivul specific 7.2: Cresterea calitatii serviciilor medicale si a infrastructurii 
in vederea imbunatatirii starii de sanatate a populatiei; 

 Obiectivul specific 7.3: Cresterea calitatii serviciilor sociale si a infrastructurii de 
servicii sociale pentru combaterea saraciei si incluziunii sociale: 

 Obiectivul specific 7.4: Reducerea gradului de saracie prin asigurarea unor 
conditii imbunatatite de locuit, pentru comunitatile defavorizate, precum si 
asigurarea unor servicii de baza - medicale, educationale, sociale – in vederea 
cresterii gradului de ocupare si incluziune sociala; 

 Obiectivul specific 8.1: Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului 
de intreprinderi, inclusiv din sectorul non-agricol, incurajarea mentinerii si 
dezvoltarii activitatilor traditionale din spatiul rural; 

 Obiectivul specific 8.2: Cresterea competitivitatii si durabilitatii sectorului 
piscicol; 
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 Obiectivul specific 8.3: Cresterea calitatii vietii in zonelor rurale prin dezvoltarea 
infrastructurii rurale inclusiv prin conservarea, protejarea si dezvoltarea 
patrimoniului istoric si cultural; 

 Obiectivul specific 9.1: Imbunatatirea performantei resurselor umane prin 
investitii in infrastructura; 

 Obiectivul specific 9.2: Imbunatatirea serviciilor publice, promovarea 
parteneriatelor la nivel regional/ local si crearea unei piete a fortei de munca 
regionale moderne, flexibile, inclusive in vederea  satisfacerii  nevoilor  pietei; 

 Obiectivul specific 10.1: Sprijinirea dezvoltarii firmelor pentru a implementa 
proiecte in domeniul cooperariinterregionale in vederea cresterii competitivitatii si 
crearea de noi locuri de munca; 

 Obiectivul specific 10.2: Reducerea riscului in zona transfrontaliera prin 
identificarea, evaluarea, monitorizarea si abordarea riscurilor de dezastre si 
consolidarea de avertizare timpurie; 

 Obiectivul specific 10.3: Imbunatatirea capacitatii de cooperare si a eficientei 
administratiilor publice in contextul CBC. 
 

Prioritati de dezvoltare: 

Obiectivele de dezvoltare au conturat urmatoarele prioritati regionale, care sunt 
prezentate intr-o secventa ne-ierarhizata: 

Prioritatea 1. Dezvoltare urbana durabila integrata;  
Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional; 
Prioritatea 3. Imbunatatirea competitivitatii economiei regionale, in contextul 

promovarii specializarii economice inteligente; 
Prioritatea 4. Imbunatatirea calitatii turismului la nivel regional; 
Prioritatea 5. Conservarea si protectia mediului inconjurator;  
Prioritatea 6. Imbunatatirea eficientei energetice si utilizarea resurselor 

regenerabile; 
Prioritatea 7.  Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 

incluziune sociala; 
Prioritatea 8. Valorificarea superioara a resurselor din mediul rural si 

modernizarea economiei rurale; 
Priotitatea 9. Imbunatatirea resurselor umane la nivelul regional, in contextul 

specializarii regionale inteligente; 
Prioritatea 10.  Promovarea cooperarii transfrontaliere si interregionale; 
 

1.4. Principalele obiective de dezvoltare durabilă a judeţului 
Buzău în perioada 2014 – 2020 

1. Dezvoltarea resurselor umane din instituţii publice 
Direcţia de dezvoltare 4.1 Populaţia şi resursa umană 
Direcţia de dezvoltare 4.8 Capacitatea administrativă 
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2. Dezvoltarea infrastructurii de transport 
Direcţia de dezvoltare 4.4 Infrastructura şi utilităţile 
 

3. Valorificarea potenţialului turistic şi creşterea atractivităţii locale 
Direcţia de dezvoltare 4.7 Turismul 

4. Creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 
utilitate publică 
Direcţia de dezvoltare 4.2 Educaţia şi cultura 
Direcţia de dezvoltare 4.3 Sănătatea şi asistenţa socială 
Direcţia de dezvoltare 4.9 Eficienţă energetică 

5. Promovarea diversificării activităţilor economice 
Direcţia de dezvoltare 4.6 Mediul economic 

6. Conservarea, protejarea mediului şi utilizarea resurselor alternative 
Direcţia de dezvoltare 4.5 Mediul şi protecţia mediului 
 
 
2. PREZENTAREA JUDETULUI BUZAU; 
2.1. Date generale; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

54 
 

   

 
 
Judetul Buzau este situat in partea de sud-est a Romaniei, intre 44°44' si 45°49' 

latitudine nordica si intre 26°04' si 27°26' longitudine estica, avand ca vecini judetele 
Brasov si Covasna la nord-vest; Vrancea la nord –est, Braila la est; Ialomita si Ilfov 
la sud si judetul Prahova la vest.  

 
Suprafata judetului este de 6.102,6 km2 (17% din suprafata Regiunii Sud-Est si 

2,6 % din suprafata tarii). 
 
Judetul Buzau se intinde pe aproape tot bazinul hidrografic al raului Buzau 

care izvoraste din curbura Carpatilor. Dupa marime, judetul ocupa locul 3 pe Regiune 
(dupa Tulcea si Constanta) si locul 17 pe tara. 

 
Din punct de vederea al provinciilor istorice, Buzaul se afla in Muntenia, 

invecinandu-se cu celelalte doua mari provincii romanesti - Moldova si Transilvania, 
pozitie geo-politica  care a influentat de-alungul timpului evolutia si dezvoltarea 
judetului.  

 
Legatura judetului cu celelalte regiuni din tara se face prin: 

 
● DE 85 (sau DN 2) dinspre Bucuresti spre Suceava, Bacau, Focsani; 
 
● DN 1B spre Ploiesti; 
 
● DN 10 spre Brasov; 
 
● DN 2B spre Braila. 
 

Regiunea Sud-Est este strabatuta de coridoarele de transport: 
 
● IV (Berlin –Bucuresti – Constanta – Salonic),  
  
● VII (Bratul Sulina – Canalul Dunare Marea Neagra),  
 
● IX (Helsinki – Bucuresti –Alexandroupolis). 
 

E85 strabate Grecia si Bulgaria, intra in tara prin Giurgiu si strabate Regiunea 
Sud-Est prin partea de nord-vest, trecand prin Buzau si Focsani. 

 
Judetul este strabatut de magistrala feroviara – linia 500 – de importanta 

europeana pe ruta Bucuresti –Ploiesti – Buzau – Focsani – Bacau - Suceava. Inca din 
secolul XIX gara Buzau era un important nod feroviar, cu linii nationale spre Braila, 
Galati, Constanta si Brasov, precum si o linie locala spre Nehoiu.  
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Calea ferata are o lungime de 252 km, din care 113 km electrificati. Densitatea 

liniilor ferate este de 41,3km / 1000 kmp. Judetul Buzau beneficiaza de existenta, in 
regiune, a transportului naval (maritim si pe canale navigabile) prin cele 3 porturi 
maritime (Constanta, Mangalia si Midia) si 4 porturi fluvial-maritime (Braila, Galati, 
Tulcea si Sulina). 
 

2.2. Istoric; 
 

Cercetarile arheologice au scos la iveala urme ale prezentei umane pe terasele 
inalte ale raurilor, in adaposturile de sub stanci sau in pesteri inca din paleoliticul 
mijlociu. Unelte si arme din oase sau pietre cioplite au fost scoase la lumina in cateva 
locuri pe teritoriul judetului, dar si obiecte ceramice din neolitic si epoca bronzului 
apartinand Culturilor Boian, Gumesti si Monteoru. 

 
 

„Numele Buzau isi are originea in radicalul tracic <BUZE>, care se gaseste si 
la noi, pentru ca si noi ne tragem din traci - <BUZEOS>. La aceasta s-a mai adaugat 
sufixul greco-latin AIOS-EUS, care nu mai este astazi activ decat in formatiile culte, 
de neologisme latinizate, dar care atunci nu putea da decat BUZEOS-BUZAU.” 
(Vasile Parvan, istoric).  

 
De la apa raului Buzau isi iau numele muntii Buzaului si, ulterior, orasul 

Buzau. De la acestea isi ia numele apoi si judetul Buzau. 
 
Prima atestare documentara a Buzaului dateaza din secolul al IV - lea d.H.; 

intr-o scrisoare trimisa de lunnius Soranus, guvernatorul Scythiei Minor lui Vasile cel 
Mare, arhiepiscopul crestin al Cesareei Capadociei se relateaza despre martirizarea in 
apropierea Buzaului a unui misionar crestin, Sava, inecat la 12 aprilie 372 d.Hr de 
gotii necrestinati condusi de Athanaric, in raul Mousaios, care trecea pe langa polis-ul 
cu acelasi nume. Documentul „Patimirea Sfantului Sava”, redactat in anul 376 d.Hr., 
se pastreaza in copii la Vatican si Biblioteca „San Marco” din Venetia, datand din 
anul 912, respectiv 916. (o copie a ei se afla la Muzeul Judetean de Istorie Buzau). 

 
 Ziua de 12 aprilie a ramas in calendarul crestin-ortodox ca data de praznuire a 

Sfantului Mucenic „Sava de la Buzau”. Din luna mai 1996, „Sfantul Sava” devine 
patronul spiritual al meleagurilor buzoiene.  

 
 In anul 1991 se pune piatra de temelie a Catedralei Ortodoxe Municipale 

„Sfantul Sava de la Buzau” de catre Episcopul Buzaului si Vrancei de atunci, 
Epifanie Norocel. Prin stradania neostenitului preot prof. dr. Mihail Milea, va fi 
sfintit acest lacas. 
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Vestigiile din Epoca Bronzului descoperite in regiunea de dealuri (podoabele si 

obiectele de aur de la Pietroasa - tezaurul Closca cu puii de aur si obiectele de 
podoaba din bronz de la Parscov, Gheraseni, Posta Calnau, Chiojdu), impreuna cu 
ruinele campului roman de la Pietroasele si ale altor cateva asezari dacice stau 
marturie a continuitatii vietii si civilizatiei pe acest teritoriu. 

 
 

Diviziunile teritoriale - Judetele - apar in Principatele Romane din vechi 
timpuri. Dupa intemeierea Tarii Romanesti (1330), tara era impartita in judete 
conduse de judeti, parcalabi si vornici, care sunt totodata dregatori ai oraselor 
principale din judete si ai judetelor insesi.  

 
Prima mentiune documentara a Buzaului ca targ si punct de vama apare intr-un 

document intern emis de Dan al II-lea (1420-1431), la 30 ianuarie 1431.  
 
Centru comercial si mestesugaresc stravechi, targul Buzaului este mentionat ca 

atare intr-un document emis de cancelaria domneasca in anul 1431, indicand asezarea 
ca punct vamal, centru de schimb si tranzit comercial. In timpul domniei lui Radu cel 
Mare, la 1500, Buzaul devine resedinta episcopala, avand un rol important in 
dezvoltarea spirituala a judetului. 

 
Bania Buzaului a jucat un rol foarte important in viata sociala a Tarii 

Romanesti, culminand cu ridicarea, in anul 1532, a lui Vlad Vintila Voda in scaunul 
Domniei. Tot de origine buzoiana a fost si Doamna Neaga, sotia lui Mihnea Turcitul. 
 

Municipiul Rm. Sarat a fost atestat documentar in 1439 si amintit ca oras intr-
un document din 1574. Dupa ce in 1659 orasul este ars de turci, ruinat in 1793 si 
distrus de razboi in 1796, la sfarsitul secolului XlX - inceputul secolului XX Rm. 
Sarat avea infatisarea unui targ modest. Intre 1690-1969 Constantin Brancoveanu si 
unchiul sau, Constantin Cantacuzino, au construit Manastirea Adormirea Maicii 
Domnului pe locul unei biserici de lemn. Cu ocazia cercetarilor arheologice de la 
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aceasta manastire au fost gasite in stratul de cultura medieval fragmentele unui vas 
care apartine epocii neolitice. 

  
Ca forma de organizare, judetul Buzau a aparut in epoca medievala, odata cu 

formarea statului medieval al Tarii Romanesti. Prima harta administrativa a Tarii 
Romanesti alcatuita de stolnicul Constantin Cantacuzino in anul 1700, cuprindea un 
17 judete, dintre care judetele Buzau, Ramnic si Sacuieni se suprapun teritorial cu 
actualul judet Buzau. Pana in anul 1844, judetul se intindea din munti pana la campie 
sub forma unei fasii, marginita de cursurile de apa ale Buzaului si Ramnicului, avand 
aproximativ jumatate din intinderea actuala. Dupa 1844, prin inglobarea partiala a 
judetului Sacuieni (desfiintat) acesta judetul s-a intins spre vest si spre nord, 
incluzand cea mai mare parte din muntii si Subcarpatii Buzaului, Mizilului si partial 
Campia Gherghitei. Regulamentul Organic al Tarii Romanesti, reprezentand de facto 
prima constitutie moderna, confirma existenta a 18 judete, intre care si Buzaul. 
 

La 2 aprilie 1864, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Legea 
administrativa, in baza careia erau organizate Consiliile judetene, unitatile teritoriale 
din judete fiind comuna si plasa. La 6 decembrie 1950, prin Legea nr.5, o noua 
impartire administrativa inlocuieste judetele existente cu 28 de regiuni. Judetul Buzau 
este desfiintat, fiind organizata o regiune cu sediul la Ploiesti, care cuprindea mai 
multe raioane. 

 
Prin reorganizarea administrativ-teritoriala din anul 1968, judetul Buzau se 

reinfiinteaza in limitele actuale, incorporand si 18 comune din fostul judet Ramnicu 
Sarat, iar orasul Buzau a devenit municipiu. 

 
Judetul Buzau cuprinde azi 87 unitati administrativ-teritoriale grupate astfel: 
 

● 2 municipii: Buzau (resedinta de judet) si Ramnicu-Sarat,  
● 3 orase: Nehoiu, Patarlagele si Pogoanele si  
● 82 de comune cu 482 de sate; 
 

Evolutia localitatilor pe cele doua planuri principale - asezari de campie si 
asezari de deal si de munte - a fost caracterizata de o serie de factori specifici - etnici, 
culturali, economici, politici, administrativi. 

 
2.3. Relieful;  
 
Este variat si dispus in trei trepte: la nord-vest se gasesc Muntii Buzau, parte a 

Carpatilor de Curbura; la sud-est se gaseste campia, apartinand Campiei Romane, iar 
la mijloc, o regiune de dealuri acoperite cu livezi. Unele dealuri coboara spre sud, 
ceea ce le confera un climat sud-mediteranean favorabil viticulturii, regiunea 
Pietroasele fiind renumita pentru vinurile sale. 
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Zona de munte cuprinde muntii Buzaului (mai putin masivul Ciucas) si o 

portiune din versantul apusean al muntilor Vrancei, identice ca structura si aspect 
geografic. Muntii Buzaului cuprind masivele Ivanet, Penteleu, Podul Calului, Siriu si 
Monteoru.Muntii Vrancei cuprind versantul apusean al masivelor Lacauti, Goru, 
Giurgiu si Furu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masivul Penteleu. Este 

denumit “Regele muntilor Buzaului". Altitudinea maxima in Varful Penteleu este 
1772 m. Se afla intre raurile Basca Mare si Basca Mica. Cele cinci culmi: Cernetu, 
Coraiu, Zanoaga, Piciorul Caprei, Viforata - se unesc in Varful Penteleu. 

 
Masivul Podu Calului. Este cuprins intre raurile Basca Mare si Buzau. 

Inaltimea maxima este de 1440 m. Este strabatut de cursuri de apa avand praguri, iar 
pe raul Casoca se afla Cascada Casoca - (Pruncea), 11 m si „Ascunzatoarea 
haiducului Gheorghelas”. Padurile acestui masiv adapostesc cerbi.  

 
Masivul Siriu. Este cuprins intre vaile raurilor Buzau, Crasna si Siriu. Cele mai 

inalte varfuri sunt Malaia (1663 m) si Bocarnea (1659 m). La baza acestor varfuri se 
afla Lacul Vulturilor (sau „Lacul fara fund”).  

Aici vin vulturii sa isi invete puii sa zboare. Lacul Vulturilor si caprele negre 
ce se afla pe versantii abrupti ai varfurilor Bocarnea si Malaia fac ca aici sa fie un 
peisaj de vis. In afara de capre negre si vulturi, aici gasim si caprioare, ursi, lupi, 
mistreti, viezuri, jderi, pisici salbatice, rasi, cerbi. 

 Sa nu uitam cocosii de munte, pasari tainice, ce impresioneaza prin ritualul de 
imperechere.  

 
Masivul Monteoru. Situat in partea de sud a Muntilor Siriu. Inaltimile cele mai 

mari se afla in varfurile Monteoru (1345 m) si Catiasu (1014 m). 
 
Masivul Ivanetu. Se afla la sud de Basca Rozilei. Altitudinea maxima a acestui 

munte este de 1190 m - in varful Ivanetu. In acest masiv se gasesc Asezarile 
Rupestre, bisericuta si Chiliile in piatra din Bazinul Bozioru-Nucu-Ruginoasa-Alunis-
Colti. 

 

 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

59 
 

   

Ca structura geologica, muntii sunt alcatuiti din roci putin dure, de varsta 
paleogena, adica din alternante de gresii, marne, sisturi, ceea ce explica altitudinea lor 
redusa, cuprinsa intre 1191 m (Ivanet) si 1784 m (Goru).  

 
Zona montana cuprinde bazinele depresionare intramontane Nehoiu – Nehoiasi 

- Basca, Gura Teghii, unde, in ciuda eroziunilor si a instabilitatii solului, s-au format 
centre rurale cu o populatie numeroasa. 
 

Dealurile Buzaului cuprind o succesiune spectaculoasa de culmi si depresiuni, 
fiind constituita din formatiuni geologice neogene, cutate, unde predomina argile, 
marne, nisipuri, gresii, iar in unele parti calcare sarmatice si conglomerate. 

 
Subcarpatii Buzaului se afla intre vaile raurilor teleajen (jud. prahova) si 

slanicul de buzau. Dealurile Buzaului au la nord Muntii Buzaului, iar la sud campia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amintim:  

- subcarpatii dintre Buzau - Slanic, cu dealuri cuprinse intre 400-820 m.  
 
- subcarpatii dintre vaile raurilor Buzau si Teleajen - au inaltimi si de peste 700 m; 
cuprind dealurile Salciei si Ciolanului (740 m), dealul Istritei (759 m) si Dealul Mare 
(609 m). Pe pantele lor se afla podgorii si pomi fructiferi.  
 
- subcarpatii Vrancei - sunt cuprinsi intre vaile raurilor Slanic si Ramnicu Sarat. 
Culmea Bisocei (970 m) se afla la nord. Spre sud sunt dealurile Blajani (483 m) si 
Capatanii (592 m). Aici se gasesc Vulcanii Noroiosi de la Berca - Scortoasa, grunjul 
de la Manzalesti, pesterile aflate in sare de la Meledic, precum si Lacul de apa dulce 
pe un deal sarat, Focul Viu de la Terca-  Lopatari.  

 
Subcarpatii din zona Buzaului sunt grupati in patru unitati deluroase, delimitate 

de apele curgatoare si individualizate prin structura geologica si pozitie geografica: 
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● Grupa centrala - intre vaile Buzaului si Slanic, cu altitudini maxime in 
Dealul Blidisel - 821 m si Varful Botanul - 799 m. Eroziunea produsa de apele 
Saratel, Balaneasa, Sibiciu si Rusavatul a dus la divizarea in dealurile Muscelului, 
Dilma, Bocului si Paclelor unde se afla vulcanii noroiosi. Din aceasta grupa face 
parte si culoarul depresionar Ratesti – Scortoasa - Vintila Voda. 
 

● Grupa sudica de dealuri este reprezentata prin Dealul Istrita (750 m - calcare 
si gresii sarmatice) si Dealul Ciolanul, intre care se afla depresiunea Niscovului, 
strabatuta de raul Niscov; 
 

● Grupa estica de dealuri este delimitata de vaile Slanic si Ramnic, intre care 
se afla dealurile Bisocii (970 m), Blajanilor, Budei si Capatanei; 
 

● Grupa vestica este constituita din dealuri relativ inalte si cu structura 
geologica diferita: Cornetel (827 m), Priporul (823 m) si culmea Salcia (717 m). 
 

La Subcarpatii Buzaului se adauga depresiunile Patarlagele, Cislau, Parscov si 
in extremitatea nordica depresiunea Sibiciu - Lopatari, care separa Subcarpatii de 
zona montana. 

 
Zona de campie se afla in sudul si sud-estul judetului, avand o altitudine de 40 

m pe raul Calmatui si 120 m in Campia Buzaului, Campia Ramnicului, Campia 
Gherghitei (Saratei), Campia Calmatuiului, Campia Padinei (parte din Baragan).  

 
Campia acopera sudul si estul judetului prin urmatoarele subdiviziuni ale 

Campiei Romane: Campia Gherghitei, Campia Baraganului de Mijloc, Campia 
Buzaului, Campia Calmatuiului si Campia Ramnicului. Trecerea la zona colinara se 
face lent la est de Buzau si mai brusc la vest prin pantele abrupte ale Dealului Istrita. 

 
2.4. Clima;  
 
Buzaul se incadreaza in zona de clima temperat continentala de tranzitie, avand 

un grad mai mare de ariditate in partea de sud a judetului, corespunzatoare arealului 
de campie. Climatul specific al Muntilor Buzau a imprimat celorlalte componente 
fizicogeografice numeroase diferentieri.  

 
Astfel, climatul montan al specific Carpatilor de Curbura. este caracterizat prin 

diferentieri evidente intre versantii cu expozitie sud-estica, expusi circulatiei aerului 
continental, si cei cu expunere nord-vestica, cu influente oceanice. 

 
Culmile inalte cu temperaturi medii anuale de sub -2°C si precipitatii de 900 

mm corespund etajului subalpin al tufarisurilor. Domeniul forestier din Muntii 
Buzaului se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale de 2-4°C, iar precipitatiile 
medii anuale ajung la valori de 800-900 mm. Subcarpatii Curburii au un climat de 
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dealuri joase (in depresiuni) si de dealuri inalte (la altitudini mai mari), fiind incadrati 
in sectorul cu nuanta de ariditate. 

 
Temperaturile medii anuale variaza intre 12°C si 14°C. Temperaturile medii 

anuale variaza intre 2°-6°C in zona montana, 8°-10°C in zona de deal si 12°-13°C la 
campie. Zilele de vara, cu temperaturi de peste 25°C se inregistreaza in circa 95-105 
zile, iar zile tropicale, cu temperaturi de peste 30°C in 20-30 zile. Temperaturile 
maxime se inregistreaza in luna iulie, pana la 37°C, in timp ce temperaturile minime 
se inregistreaza in luna februarie - 26°C.  

 
Temperatura maxima absoluta de 39,6°C in anul 1951, iar minima absoluta a 

avut valoarea de -29,4°C, in anul 1952, ambele inregistrate in municipiul Buzau. 
 
Cantitatea medie de precipitatii are valori situate intre 400 mm si 500 mm, cu 

450 mm/an in zona de campie si 1000 mm/an in zona montana. Crivatul predomina in 
tot cursul anului, din nord-est si sud-vest, provocand numeroase viscole. Austrul sufla 
de la sud-vest, aducand uscaciune si caldura vara si temperaturi scazute iarna. 
Ambele vanturi influenteaza clima judetului, circulatia dominanta a maselor de aer 
fiind cea vestica. 

 
2.5. Reteaua hidrografica; 

 
Cuprinde in principal raul Buzau, care, pe o lungime de 140 km, traverseaza 

judetul de la nordvest la sud-est, adunand numerosi afluenti, printre care Crasna, 
Valea Neagra, Siriul Mare si Nehoiu (pe dreapta); Zabratau, Hartagu, Casca si Basca 
Rosilei (pe stanga); in zona subcarpatica, pe partea dreapta Basca Chiojdului si 
Niscovul, iar pe stanga Sibiciul, Balaneasa, Saratelul, Slanicul si Calnaul. 

 
In zona de ses afluentii au un debit extrem de scazut. Al doilea rau important 

ca marime este Ramnicul care strabate estul judetului pe o lungime de 28 km. 
 
Resursele de apa teoretice au fost estimate la 639,7 milioane mc, din care 384,5 

milioane mc – resurse de suprafata si 255,2 milioane mc – resurse din subteran. 
Resursele de apa tehnic utilizabile au fost estimate la 343,3 milioane mc din care 
174,8 milioane mc – resurse de suprafata si 168,5 milioane mc – resurse din subteran. 

 
Lacuri: 
 

Nr. Lacuri de 
acumulare 

Caracteristici tehnice 

1 Acumularea 
Siriu 

- amplasata pe raul Buzau, hm 638, loc. Gura Siriului; 
- lungime lac: 12.5 km; 
- suprafata lac la NNR: 500 ha; 
- adancime lac: 52 m; 
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- volum lac: 168 mil.mc; 
- normal de retentie: 555,00 mdMB; 
- baraj din anrocamente cu nucleu de argila; 
- lungime coronament baraj: 570m; 
- latime coronament baraj: 12m; 
- h baraj: 122m; 
- principala sursa de apa pentru baut si pentru irigatii; 
- asigura un debit de 2,5 mc/s pentru apa de baut, nevoi 
industriale si irigarea a 50.000 ha de zona agricola din 
Valea Buzaului; 

2 Acumularea 
Candesti 

- amplasata pe raul Buzau, la 19 km amonte de orasul 
Buzau; 
- nivel prag deversor: 133,40 mdMB; 
- volum lac: 3,7 mil.mc; 
- volum energetic: 1,5 mil mc; 
- normal de retentie: 146,40,00 mdMB; 
- baraj din anrocamente cu nucleu de argila; 
- lungime coronament baraj: 570m; 
- latime coronament baraj: 12m; 
- nivel minim exploatare pentru irigatii: 137.00mdMB; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Lac Descriere 
1 Lacul Vulturilor - supranumit si „Lacul fara fund”; 

- situat pe raza comunei Siriu; 
- lac periglaciar (crio-nival); 
- altitudine: 1420 m; 
- adancime maxima: 2,5m; 
- suprafata: 0,9 ha; 
- considerat cel mai de jos lac de munte din tara; 

2 Lacul Meledic - situat pe raza comunei Manzalesti; 

 

Lacul Siriu 
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- lac cu apa dulce; 
- adancime: 20m; 
-suprafata: 4 ha; 

3 Lacul Mocearu - situat pe raza comunei Chiliile; 
- lac carstic cu apa dulce; 
- adancime: 12m; 
- suprafata: 10 ha; 
-situat la 780 m altitudine; 

4 Balta Alba - situat pe raza comunei Balta Alba; 
- liman fluviatil; 
- lac cu apa dulce; 
- deosebita importanta balneo-curativa; 
- suprafata: 1,167 ha; 

 
 
In zona de campie sunt prezente si alte limanele fluviatile: Glodeanu Sarat, 

Boldu si Amara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Solurile; 
 
Terenurile arabile fertile reprezinta 45% din suprafata judetului. 

 

 

Lacul 
Meledic 

Lacul 
Mocearu ↑ ← 

 

Lacul Balta 
Alba 
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In zona montana predomina solurile podzolice, unde se gasesc podzolurile 

humice - feriiluviale, solurile brune argilo-humice, solurile brune acide, iar in luncile 
raurilor soluri aluvionare. Aceste tipuri de soluri sunt favorabile culturilor pomilor 
fructiferi si pajistilor. 

 
Solurile din cadrul dealurilor subcarpatice sunt brune podzolice, caracteristice 

pentru zonele depresionare. Soluri intrazonale legate de roca, in special rendzine si 
pcadorendzine sunt caracteristice masivelor Istrita si Ciolanu. Pe pantele cu umezeala 
accentuata s-au format solurile gleice si humico-gleice. Alunecarile de teren si 
rupturile de panta au dus la o degradare masiva a solurilor pe vaile Balaneasa, 
Saratel, Slanic, Chiojdu. In luncile raurilor solurile sunt de lunca. Solurile din zona 
dealurilor au fertilitate medie si sunt favorabile culturilor de cereale paioase, in si 
canepa pentru fibra, plante furajere fibroase, plantatii de vita-de-vie si pomi fructiferi, 
in special meri. 

 
Campiile sunt formate in special din cernoziomuri. Zona de la poalele Istritei, 

in piemontul Ramnicului si zona interfluviului dintre Calmatui si Hainta predomina 
cernoziomurile levigate. Partea de sud si est a campiei are in componenta 
cernoziomurile ciocolatii si castanii. In Valea Calmatuiului si Valea Saratei, in zona 
localitatii Stilpu, se intalnesc solurile sarate, soluri cu o fertilitate mai scazuta. In 
sudul campiei Calmatuiului se gasesc cernoziomurile levigate nisipoase, acestea 
stabilizandu-se in vaile Buzaului, Cilnaului, Slanicului si Ramnicului. 

 
Cernoziomurile se preteaza culturilor de floarea-soarelui, sfecla de zahar si 

plante medicinale, iar de-a lungul albiei raului Buzau se cultiva legume. In terasa 
Cilnaului panza freatica este la mare adancime, productiile agricole fiind, din aceasta 
cauza, foarte mult conditionate de precipitatii.  

 
2.7. Resursele naturale; 
 
Principala bogatie montana o constituie lemnul. Padurile alcatuiesc una dintre 

importantele bogatii naturale ale judetului, zona montana concentrand cea mai mare 
parte din suprafata acoperita cu paduri si totodata cel mai insemnat volum de masa 
lemnoasa, flora si fauna caracteristice acestei zone. 

 
Masivele forestiere inchegate se extind din varful Lacaut si pana in culmea 

Siriului. Din produsele secundare ale padurii sunt valorificate plantele medicinale si 
fructele de padure. 

 
Potentialul hidrografic este reprezentat de raul Buzau, pe cursul caruia exista 

doua amenajari hidroenergetice: barajul Siriu, cu centrala hidroelectrica Nehoiasu si 
barajul Candesti, cu amenajarea hidroenergetica Candesti-Vernesti-Simileasca. Pe 
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langa acestea mai exista 5 centrale hidroelectrice de mica putere, amplasate pe raurile 
Basca fara Cale, Basca cu Cale, Basca si Slanic. 

 
Judetul Buzau are al doilea potential eolian al tarii, dupa zona Dobrogea, 

neexploatat pana in prezent. 
 
Subsolul este bogat in depozite de origine organica (petrol, carbune, 

chihlimbar, calcar) si minerala (sare, gresie, argila, nisipuri, pietrisuri). Petrolul 
constituie in prezent principal bogatie a judetului, in zonele Berca si Monteoru 
gasindu-se singurul depozit la suprafata din Europa. In sud-estul judetului se gasesc 
gaze naturale, exploatate de aproximativ 40 de ani. Carbunele are putere calorica 
slaba, gasindu-se in cantitati mici, ceea ce il face neexploatabil. Calcarele din zona 
subcarpatica (Istrita Magura) au fost exploatate in numeroase cariere, cele mai mari 
fiind la Ciuta si Viperesti. In zona Patarlagele se extrag nisipuri cuartoase si 
diatomita. 

 
La nord-est de municipiul Buzau (Simileasca), la Berca (Satuc) si in sud-vestul 

municipiului Ramnicu Sarat se exploateaza argila, de calitate superioara, folosita in 
industria materialelor de constructie. In albia Buzaului, a Ramnicului si a altor rauri 
se gasesc rezerve importante de pietrisuri si nisipuri, in multe locuri existand 
balastiere. 

 
Zacaminte de sare se gasesc la Manzalesti, Bisoca, Bratilesti, Goidesti; alaturi 

de acestea se afla gipsuri si chihlimbar. 
 
Chihlimbarul, datorita varietatii de nuante si dimensiunilor mari ale bucatilor 

extrase, a fost cautat inca din secolul trecut, fara a constitui o operatie permanenta. Se 
gaseste in depozitele oligocene din perimetrul Mlajet – Sibiciu – Colti – Bozioru – 
Plostina - Terca. 

 
Dimensiunile elementelor variaza de la cateva grame pana la cateva kilograme, 

cele mai mari exemplare fiind gasite in albia Sibiciului, in apropiere de Colti. 
 

Ape minerale sulfuroase, feruginoase, clorosodice, uneori bogate in iod, se afla 
la Siriu, Nehoiu, Monteoru, Fisici, Balta Alba, Strajeni, Nifon, Lopatari. Izvoarele de 
la Siriu-Bai, cu o temperatura medie de 300C si un debit de aproape 4000 l/h ofera 
posibilitati de tratament in boli reumatismale. Namolul de la Balta Alba, cu un 
procent redus de substante organice, cu o concentratie in saruri de 12471,9 mg/kg (in 
care predomina ionii de clor, sodiu, magneziu), desi cunoscut de foarte mult timp 
pentru valoarea sa terapeutica, este in mai mica masura folosit. 

 
2.8. Flora;  
Prezinta variatii si elemente specifice pentru fiecare din cele trei tipuri de 

relief: campie, deal, munte.  
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La campie se dezvolta o vegetatie caracteristica stepei si silvostepei. 
 
In stepa vegetatia a fost inlocuita pe mari intinderi prin plante cultivate. 

Terenurile, cu exceptia islazurilor, vailor si saraturilor, sunt cultivate cu cereale, 
floarea soarelui, leguminoase si, mai putin, cu pomi fructiferi si vita de vie. Vegetatia 
naturala este reprezentata de specii ierboase: pelinita, palamida, pelinul, ciulinul, 
coada soricelului, colilia, scaietele, spinul, brusturul. Vegetatia lemnoasa este rara, 
reprezentata mai ales de salcam, dud, ulm, plop, tei si arbusti ca macesul. In 
silvostepa, pe langa terenurile ocupate de culturi, apar paduri limitate la arii mai 
restranse, ramasite ale codrilor de altadata, cum sunt cele de la Rusetu, Bradeanu, 
Valeanca, Crangul Buzaului, Frasinu, Spataru si cele de la nord-est de orasul 
Ramnicu Sarat. La sudvest de municipiul Buzau, in campie, se afla padurea Spataru, 
rezervatie floristica cu o suprafata de 165 ha, unde predomina frasinul pufos 
(Fraxinus pallisae), stejarul (Quercus robur), stejarul pedunculat (Quercus 
pedunculiflora), jugastrul (Acer campestre), parul 
paduret (Pirus piraster), artarul tataresc (Acer tataricum). 

 
Specii asemanatoare vegeteaza si in padurea Frasinu, rezervatie cu suprafata de 

158 ha. 
 

Padurea este de tip frasinet de depresiune din silvostepa, numai aici gasindu-se 
impreuna cele doua specii de frasin: Fraxinus palissae si Fraxinus angustifolia. 
Padurea Bradeanu, rezervatie forestiera cu suprafata de 2,1 ha, reprezinta un rest al 
vegetatiei lemnoase din silvostepa Munteniei, apartinand, din punct de vedere 
fitogeografic, padurilor de stejar brumariu. 

 
Zona dealurilor subcarpatice si zona de munte sunt ocupate de paduri etajate 

astfel: etajul stejarului, etajul fagului, etajul coniferelor si etajul tufarisurilor sau 
subalpin. Zona subcarpatica este acoperita predominant de stejar in amestec cu fagul. 
Sub influenta fohnului si datorita unor conditii topoclimatice specifice, in zona 
colinara se intalnesc specii de nuanta submediteraneeana-pontica: carpinita (Carpinus 
orientalis), scumpia (Cotinus coggygria), liliacul salbatic (Syringa vulgaris), 
mojdreanul (Fraxinus ornus), stejarul pufos (Quercus pubescens), cerul (Quercus 
cerris), garnita (Quercus fraenetto), aliorul de stepa (Euphorbia steposa), migdalul 
pitic (Amigdalus nana), carcelul (Ephedra distachia), jalesul plecat (Salvia nutana), 
unghia gaii (Astragalus dasyantus), maciuca ciobanului (Echinops ruthenicus). 
Intre 600 -1200 m altitudine se gaseste regiunea dealurilor inalte unde cresc fagul, 
carpenul, teiul alb, paltinul, mesteacanul, darmozul (Viburum lantana), crusinul 
(Rhamnus frangula) si lianele Hedera helix si Clematis Vitalba. In luminisuri se afla 
o speciile de flori sabiuta (Gladiolus imbricatus), pana zburatorului (Cynanchum 
vincetoxicum), sanziana (Galium odoratum), aliorul (Euphorbia amigdaloides), 
trepadatoarea (Mercurialis perennis); in fanetele de pe Basca Mare: murul (Rubus 
sulcatus), fragul (Fragaria vesca), navalnicul 
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(Pteridium aquilinum) s.a. 
 
In padurile de fag si de brad, in locuri umbroase si umede, cresc diverse specii 

de ciuperci, muschi si ferigi (Driopteris filix-mas, Equisetum). In unele sectoare peste 
jumatate din arboret il constituie bradul. La aceasta altitudine, in padurea de fag cresc 
anemone, pochivnic (Asarum europaeum), leurda (Allium ursinum), socul rosu. In 
locuri cu exces de umiditate se pot intalni Athyrium filix-femina, Myosotis palustre, 
Filipendula ulmaria, Equisetum silvaticum, briofitele Mnium punctatum, Fissidens 
cristatus – plante hidrofile. 

 
Etajul zonei subalpine este reprezentat de pajisti intinse cu ierburi si tufarisuri. 

Pe versantii nordici predomina ienuparul pitic (Juniperus communis). Pe versantii 
sudici si sud-estici cresc afinul (Vaccinium myrtillus), merisorul (Vaccinium 
vitisidaea) si - spre poale, pe terenuri abrupte si umede - arinul verde (Alnus viridis), 
care formeaza aici grupuri masive, cu sistem radicular bine dezvoltat, care opreste 
declansarea eroziunilor si alunecarilor de teren. 
 

2.9. Fauna;  
 
Buzaului nu prezinta specii caracteristice, dar este foarte variata. Printre 

nevertebratele terestre intalnite aici se numara o serie de moluste (Helicella, Helix 
pomatia, Ena montana), insecte, arahnide diverse, printre care o mentiune aparte o 
merita scorpionul carpatic (Euscorpius carpathicus). Vertebratele terestre sunt 
reprezentate de amfibieni (broasca bruna de pamant, salamandra, brotacelul, broasca 
rosie de munte), reptile (soparla cenusie, gusterul, soparla de munte, serpi neveninosi 
si, mai rar, vipera), pasari (vrabia, bufnita, cucuveaua, soimul, grangurul, gaita, 
pupaza, pitigoiul, sitarul, cucul, ciocanitoarea pestrita, ciocanitoarea verde 
romaneasca, mai rar intalnita in restul tarii, privighetoarea, mierla, forfecuta, corbul 
(Corvus corax) - ocrotit de lege, eretele, acvila de munte (Aquila chrysaetos) - 
ocrotita de lege, cocosul de galmunte (Tetrao uro.lue – ocrotit), mamifere (orbetele, 
popandaul, harciogul, cartita, liliacul, soarecele de camp, soarecele de padure, 
dihorul, iepurele, veverita, pisica salbatica, rasul (Lynx Lynx), bursucul, lupul, 
vulpea, mistretul, cerbul, ursul (Ursus arctos–ocrotit). 

In apele curgatoare si in lacuri sunt multe specii de viermi moluste, crustacee, 
amfibieni si pesti (caras, crap, biban si chiar pastrav si lipan). 

 
2.10. Ariile protejate; 
 

A. Rezervatii naturale de interes national declarate prin Legea nr. 5/2000 

Cod 
national 

Denumirea 
rezervatiei 

Suprafata 
(ha) 

Unitate teritorial 
administrativa 

Anul 
decla
rarii 

2.261. Vulcanii Noroiosi de 18,80 Comuna Scortoasa 2000 
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la 
Paclele Mari 

(jud. Buzau) 
 

2.262. 
 

Vulcanii Noroiosi de 
la 

Paclele Mici 

13,23 Comuna Scortoasa 
(jud. Buzau) 

2000 

2.270. 
 

Padurea cu tisa 197 
 

Comuna Chiojdu, orasul 
Nehoiu (jud. Buzau) 

2000 

2.271. 
 

Balta Alba* 
 

1167 
 

Comuna Balta Alba 
(jud. Buzau), comuna 
Gradistea (jud. Braila) 

2000 

2.269. 
 

Dealul cu Lilieci 
Cernatesti 

 

10,59 
 

Comuna Cernatesti 
(jud. Buzau) 

2000 

2.267. 
 

Platoul Meledic 
 

157 
 

Comunele Manzalesti, 
Lopatari (jud. Buzau) 

2000 

2.265. 
 

Padurea Crivineni 
 

15,44 
 

Oras Patarlagele 
(jud. Buzau) 

2000 

2.272. 
 

Balta Amara 
 

814 
 

Comuna Balta Alba 
(jud. Buzau), comuna 
Visani (jud. Braila) 

2000 

2.266 Padurea Bradeanu 5,8 Comuna Bradeanu (jud. 
Buzau) 

2000 

2.268 Padurea Lacurile - 
Bisoca 

10 Comuna Bisoca (jud. 
Buzau) 

2000 

 
La Ariile Protejate mai sus mentionate se adauga inca doua de mare importanta 

aflate in custodia Consiliului Judetean Buzau din 24 februarie 2010:  
 
● Siriu (Cod national: 1229); 
● Penteleu (Cod national: 0190); 

 
B. Monumente ale naturii de interes national declarate prin Legea nr. 5/2000: 

Cod 
national 

Denumirea 
monumentului naturii 

Suprafata 
(ha) 

Unitate teritorial 
administrativa 

Anul 
declararii 

2.263. 
 

Sarea lui Buzau 
 

1,77 
 

Comuna 
Viperesti 

(jud. Buzau) 

2000 

2.275. 
 

Chihlimbarul de Buzau 
 

2,46 Comuna Colti 
(jud. Buzau) 

2000 

2.274. 
 

Piatra Alba "La Grunj" 
 

0,03 
 

Comuna 
Manzalesti 

(jud. Buzau) 

2000 
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2.264. 
 

Blocurile de calcar de la 
Badila 

3,02 
 

Comuna 
Viperesti 

(jud. Buzau) 

2000 

2.273. 
 

Focul Viu - Lopatari 
 

0,25 
 

Comuna 
Lopatari 

(jud. Buzau) 

2000 

 
2.11. PUNCTE DE ATRACTIE; 

 
• Vulcanii noroiosi de la Berca si Scortoasa; 
 
Se gasesc in zona Berca-Scortoasa. Se intind pe o ariede 25,4 ha. Inaltimea lor 

este de 6-7 m. Seafla la o altitudine de 300-550 m. La PacleleMici-Scortoasa se 
gasesc Vulcanii Noroiosicei mai mari si sunt cei care se viziteaza deobicei. Plante 
rare care cresc in jurulvulcanilor: gardurarita, colilia, pirul stepic,iarba de sadina, 
ruscuta de primavara,saschiul, stejarul pufos, gorunul, scumpie,carpinita, mojdreanul, 
catina si liliacul. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Chihlimbarul de Colti;  

Este cunoscut sub denumirea de Rumanitromanit. Are o vechime de 40-60 
milioane de ani. Prin colorit, peste 160 de culori, si prin calitate, chihlimbarul de 
Colti este cel mai valoros din lume. Chihlimbarul de la Colti si Closca cu puii de aur 
au facut a Romani Colectia de chihlimbar de la Colti: 
 
 
 
 
 
 

a  

 
 
• Barajul natural de la Siriu; 
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Barajul de la Siriu este realizat din anrocamente - al doilea din lume dupa cel 
din Retezat (tot in Romania), construit fara a fi folosit cimentul. Are o inaltime de 155 
m. Lacul are o capacitate de peste 150 milioane metri cubi si o lungime de 14 km. 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
• Ansamblul de asezari rupestre de la Alunis-Colti-Bozioru (mileniul V i.Hr. - 

sec. XVIII) - unice in Europa: 
 
In Muntii Buzaului se gaseste cea mai mare concentrare de schituri si locuinte 

monahale din spatiul romanesc. In zona Alunis-Nucu-Fisici-Ruginoasa, aflate pe raza 
comunelor Colti, Bozioru, Braesti, precum si in localitatile Cozieni, Catina si 
Pietroasele, au fost descoperite un numar mare de asezari rupestre, locuite din 
preistorie, altele folosite drept chilii de sihastri sau amenajate ca lacasuri de cult 
crestin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Masa lui Bucur sau „Masa Ciobanului Bucur” de la Plesi-Bisoca;  

 
 
Se afla la 1000 m altitudine si are 150 tone. De aici a plecat ciobanul Bucur, 

cel care a infiintat orasul Bucuresti, azi capitala Romaniei.  

   



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

71 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Closca cu Puii de aur – Tezaurul de la Pietroasa (azi, Pietroasele); 

 
Dateaza din sec. al IV-lea. Este descoperit in anul 1837 de doi sateni, Stan 

Avram (socru) si Ion Lemnaru (ginere), in timp ce extrageau piatra pentru constructia 
Seminarului Teologic din Buzau. Initial, tezaurul se compunea din 22 de piese, din 
care au ramas 12, iar din cele 27 kg (dupa altii, 40 kg), azi au mai ramas doar 18,795 
kg. Pana la descoperirea lui Tutankamon, in 1923, Closca cu puii de aur a fost 
principalul tezaur din aur al lumii. A participat la Expozitia Universala de la Paris din 
1867, fiind prima iesire in lume a Romaniei. In 1895, Paul Telge restaureaza Closca 
la Berlin si declara: „Astfel restaurata, ar deveni ceea ce trebuie sa fie, adica monu-
mentul cel mai stralucit si frumos al artei antice”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Casa de be bani de la Chiojdu;  
 
In comuna Chiojdu din judetul Buzau se regaseste casa taraneasca tipica (a caei 

copie se afla si la muzul satului din Bucaresti), pe care putem sa o vedem pe bancnota 
de 10 lei (si 100.000 lei in emisiunea monetara din 2001) – “Casa de be bani”: 
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• Fenomenul „Cer straniu” - zona Bozioru-Fisici-Nucu. Este cunoscuta de 

specialisti drept zona „Cer straniu”, datorita faptului ca cerul capata o intensitate ce 
nu poate fi descrisa in cuvinte, pe care oamenii de stiinta o masoara in grade Kelvin 
(peste 23.000 grade Kelvin). Azurul cerului deasupra marilor orase masoara 16.000 
grade Kelvin. „Aici simti cum se deschid portile energetice ale Universului, cand 
toata fiinta devine spirit”. 

 
• Casa cu Blazoane de la Chiojdu; 
 
In comuna Chiojdu se afla “Casa cu blazoane”, monument aflat in patrimoniul 

UNESCO; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Statiunea Sarata-Monteoru;  
 
Statiunea Sarata-Monteoru ii datoreaza statutul de statiune balneoclimaterica, 

comerciantului grec Grigore Stavri, devenit peste ani boierul Grigore Constantinescu 
Monteoru.  

 
Statiunea este situata la 86 m altitudine, la doar 18 km de orasul Buzau, 

inconjurata de dealuri impadurite si terase pe care se cultiva vita-de-vie.  
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Factorii terapeutici naturali sunt reprezentati de izvoare cu ape minerale sarate, 
iodurate, bromurate, calcice, magneziene, sulfuroase si de namolul mineral de 
depunere din izvoarele naturale sulfuroase.  

 
Rezultate remarcabile sunt obtinute in special la tratarea afectiunilor aparatului 

locomotor (reumatismale degenerative, articulare, posttraumatice), afectiunilor 
ginecologice, gastro-intestinale si hepato-biliare.  

 
Baza de tratament a statiunii ofera facilitati pentru: bai calde cu apa minerala si 

bazine aflate in aer liber, hidroterapie, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, 
aerohelioterapie, cure interne cu apa minerala, gimnastica medicala, masaj, activitati 
sportive. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
• Focul Viu de la Terca – Lopatari; 
 
Este cunoscut si cu denumirea de „Focul Nestins”. Se intinde pe o suprafata de 

25 mp si arde cu o flacara de 1,5 m inaltime, zi si noapte.  
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• Tabara de Sculptura in aer liber de la Magura (1970-1985); 
  

Este cea mai mare din tara si este una din cele mai mari tabere de sculptura in 
piatra din lume. A avut 16 editii a 16 lucrari, adica 256 de sculpturi. Cele 16 editii 
semnifica 16 secole de atestare documentara a municipiului Buzau (376-1976), de la 
martirizarea Sfantului Sava de la Buzau (Sava „Gotul”), la 12 aprilie 372, zi marcata 
in Calendarul Crestin Ortodox - cruce rosie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Blocurile de calcar de la Badila (comuna Parscov), rezervatie 

geologica,paleontologica (1 ha), situata pe ValeaBuzaului, intre Rusavatu (com. 
Viperesti) siBadila (com. Parscov); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sarea lui Buzau (comuna Viperesti),rezervatie geologica si botanica (0,8 ha). 

Se afla in apropierea blocurilor de calcar de laViperesti - cca 500 m; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

75 
 

   

 
 
• Padurea Milea - Viforata (din muntii Penteleu) - are o suprafata de 165 ha, 

formata din brazi si molizi seculari cu talie oarte mare - peste 40 m inaltime si 
diametru de cca 1 m; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Rezervatia Culmile Siriului (85 ha), avand caracter geologic, botanic, 

forestier, zoologic. Sunt protejate caprele negre, smardarul (bujorul de munte), 
rouacerului, bumbacarita; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Padurea Hartagu - situata in masivul Podu Calului. Are o suprafata de 191 ha, 

alcatuita din fag si brad, cu varsta si dimensiuni foarte mari; 
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• Crangul Buzaului - 189 ha, in partea de vest a orasului Buzau. Este o ramasita 

a codrilor Vlasiei. Raritate: laleaua de crang si stejarii seculari; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
• Padurea Spataru - situata in satul Spataru, comuna Costesti, acolo unde 

Calmatuiul iese la suprafata. Are 165 ha. Este formata din frasin pufos, frasin de 
lunca, stejar peduncular, stejar brumariu, ulm, artar, jugastru; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Padurea Frasinu (comuna Tintesti), la 5 km de orasul Buzau. Are 158 ha, 

ramasita din fostii codri ai Vlasiei. Specii de frasin pufos, frasin de lunca, stejar, 
sangerul, lemnul cainesc; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Branişte domnească atestată de pe 
vremea lui Radu cel Mare (1496-
1508), rămăşiţă a Codrilor Vlăsiei. 
Are o suprafaţă de 189 ha. Aici 
întâlnim stejari seculari şi plante 
rare: Sica (Statice Gmelini)şi 
Laleaua de Crâng; 
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• Grunjul de sare, situat in comuna Manzalesti, la confluenta raului Slanic cu 

paraul Jgheab. Ocupa o suprafata de 0,0025 ha. Este format din tuf vulcanic, marne 
albe cineritice; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Platoul Meledic (Manzalesti) -rezervatie geologica, zoologica, speologica 

(67,5 ha), cu 27 de pesteri, din care una (in sare), este a doua ca marime in lume; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Padurea „Lacurile Bisoca” (comuna Bisoca), rezervatie forestiera (10 ha); 
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• Lacul Balta Alba (comuna Balta Alba) - rezervatie botanica si zoologica (600 

ha); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Balta Amara (comuna Balta Alba) - rezervatie geologica (900 ha); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Padurea Crivineni (Patarlagele) - rezervatie forestiera (14,10 ha) situata la 

nord de Patarlagele, unde gasim stejarul pufos (Quercus pubescens); 
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• Dealul cu lilieci Cernatesti (comuna Cernatesti) - rezervatie botanica si 
zoologica (3 ha), pe dreapta raului Slanic; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Padurea cu Tisa (comuna Chiojdu), rezervatie forestiera (150 ha), situata in 

bazinul superior al Vaii Nehoiului; 
 
• Padurea Bradeanu comuna (Bradeanu), rezervatie forestiera (5,8 ha), cu 

paduri pure de stejar brumariu; 
 
 
• Stejarul secular din vremea lui Mircea cel Batran (1386-1418), situat in 

municipiul Buzau, str. Crizantemelor nr. 1 vis-a-vis de parcul de langa Biserica 
Banului); 

 
• Platanul din parcul central almunicipiului Ramnicu Sarat, care impresioneaza 

prin dimensiuni si varsta; 
 
• Un alt element de atractie poate fi elemental etnografic distinct - portul 

popular specific zonei - care poate fi admirat astazi mai mult in colectiile muzeale, el 
fiind utilizat cu deosebire la sarbatori, in zonele cu traditii folclorice.  

In ansamblul sau, costumul popular buzoian se inscrie in tipul carpatic, ale 
carui origini se afla in portul populatiei dacice. Costume populare intr-o forma 
nealterata se mai gasesc in zonele de munte (Gura Teghii, Chiojdu, Catina si Calvini), 
pe Valea Ramnicului (Podgoria, Pardosi, Puiesti). 

 
• Produsele traditionale buzoiene care au fost atestate, prin inscriere in 

Registrul National, conform Ordonantei 690/2004, sunt urmatoarele:  
 

● carnatii de Plescoi; 
● pastrama de Plescoi; 
● babicul sarbesc de Buzau; 
● covrigii de Buzau produsi de SC Boromir SA; 
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● branzeturile din lapte de capra; 
● cascaval si branza de burduf al SC Euroferma SA; 
● varzovul de pastrav produs de Vasile Manole din Sageata; 
● vinul Tamaioasa Romaneasca a Statiunii Pietroasele; 
● tuica de Patarlagele produsa de Viorel Stefan; 
● painea taraneasca a SC Ginar Prod din Buzau; 

 
2.12. ANALIZA S.W.O.T. – CADRUL NATURAL AL JUDETULUI 

BUZAU; 
 

 
Puncte tari 

 
- Suprafata mare a judetului - 6.102,6 km2 (17% din suprafata 
Regiunii Sud-Est si 2,6 % din suprafata tarii); 
- Prezenta pe suprafata judetului a tuturor formelor de relief si 
dispunerea unitara a acestora; 
- Bazin hidrologic dezvoltat, in principal raul Buzau; 
- 2 amenajari hidroenergetice, 5 centrale hidroelectrice de mica 
putere, 26 de acumulari de mici dimensiuni; 
- Fond forestier important; 
- Pozitie geo-politica strategica, la locul de intalnire al celor trei 
provincii istorice Muntenia, Transilvania si Moldova; 
- Pozitie strategica din punct de vedere al comunicatiilor si 
transportului atat rutier cat si feroviar; 
- Cai de comunicatie si acces rapid catre toate regiunile istorice 
ale Romaniei (catre Transilvania, prin DN 10 Buzau – Brasov, 
catre Moldova, prin Euro85 Buzau-Focsani, catre Bucuresti, 
prin Euro85 si prin DN1 Buzau – Ploiesti, catre Dobrogea, 
etc...) 
- Pozitie strategica din punc de vedere al apropierii de capitala 
Bucuresti, implicit fata de cel mai mare aeroport al Romaniei – 
aeroportul Otopeni (aproximativ 100 km); 
- Pozitie strategica din punct de vederea al apropierii de Dunare 
(aproximativ 120 km) si de Marea Neagra, indeosebi fata de cel 
mai mare port al Romaniei -  portul Constanta (aproximativ 225 
km); 
- Existenta, in regiune, a transportului naval prin 3 porturi 
maritime si 4 porturi fluvial-maritime; 
- Apropierea de trei coridoare de transport europene (IV, VII, 
IX), din care unul maritim, care strabat Regiunea; 
- Judetul este strabatut de 3 drumuri nationale (DN 1B, DN 10, 
DN 2B) si unul european (DE 85); 
- Judetul este strabatut de magistrala 500 (de importanta 
europeana); 
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- Gara Buzau este un nod feroviar important; 
- Existenta unui aeroport strategic militar pe raza comunei 
Cochirleanca, la aproximativ 20 km de municipiul Buzau; 
- Apropierea de cea mai dezvoltata zona petroliera si de 
prelucrare a petrolului – orasul Ploiesti (aproximativ 70 km); 
- Prezenta de ape minerale sulfuroase, feruginoase, clorosodice, 
bogate in iod; 
- Statiune balneoclimaterica la Balta Alba; 
- Detinerea in custodia Consiliului Judetean Buzau a doua arii 
protejate de o mare importanta: ROSCI 0190 Penteleu si 
ROSCI 0229 Siriu; 
- numeroase specii de peste in raurile si lacurile de pe suprafata 
judetului; 
 

 
Puncte slabe 

 
- Prezenta geografica a judetului Buzau in Zona I de risc 
seismic din Romania; 
- Eroziuni si instabilitate a solului in bazinele depresionare 
intramontane Nehoiu - Nehoiasu - Basca, Gura Teghii; 
- Temperaturi extreme inregistrate atat iarna cat si vara; 
- 20-30 zile pe an au temperaturi de peste 30°C (zile tropicale);  
- Crivatul predomina in tot cursul anului, provocand numeroase 
viscole; 
- Grad mare de ariditate in partea de sud a judetului; 
- In zona de ses afluentii au un debit extrem de scazut; 
 

 
Oportunitati 

 
- Pozitia geo-politica strategica, la locul de intalnire al celor trei 
provincii istorice Muntenia, Transilvania si Moldova, accesul 
usor catre toate directiile din Romania, proximitatea capitelei, 
aeroportului Otopeni si posibilitatilor navigabile pot conduce la 
dezvoltarea economiei, comertului si turismului; 
- Potential eolian important (al doilea pe tara) prin prezenta 
Crivatului si Austului in tot cursul anului; 
- Numar mare de zile insorite pe an; 
- Posibilitatea dezvoltarii agriculturii in zona de sud; 
- Posibilitatea cresterii animalelor si a fructelor de padure in 
zona de centru si nord; 
- Dealuri insorite cu dispunere sudica favorabile cresterii vitei 
de vie; 
- Datorita zonei de deal si de munte si a fondului forestier bogat 
rezulta existenta unor cantitati insemnate de deseuri de lemn si 
rumegus rezultate din exploatarea lemnului; 
- Cresterea gradului de utilizare a resurselor de energie 
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regenerabila care duc la crestere economica si introducerea de 
noi tehnologii; 
- Posibilitetea mentinerii si protejarii biodiversitatii prin 
custodia celor doua arii protejate de o mare importanta: ROSCI 
0190 Penteleu si ROSCI 0229 Siriu; 
 

 
Amenintari 

 
- Risc mare seismic; 
- Risc mare de producere a inundatiilor si a alunecarilor de 
teren; 
- Risc de producere a inghetului, incendiilor (mai ales cele 
forestiere) si a avalanselor de zapada si de grohotis. 
- Lipsa exploatarii durabile si inteligente a pozitiei geografice si 
strategice a judetului Buzau; 
 

 
 
 

3. PERCEPTIA POPULATIEI;  
3.1. APLICAREA CHESTIONARULUI LOCUITORILOR 

JUDETULUI BUZAU (ANEXA 3);  

In perioada august – septembrie 2014 a fost aplicat un chestionar locuitorilor 
din toate localitatile judetului Buzau, numarul acestora diferind in functie de 
insemnatatea localitatii si numarul de locuitori:  

50 – Municipiul Buzau; 

25 – Municipiul Ramnicu Sarat;  

10 – Orasul Nehoiu, Orasul Pogoanele, Orasul Patarlagele  

10 – Comunele judetului Buzau; 

5 – Comuna Pardosi, Comuna Valea Salciei.  

 

Numarul total de chestionare aplicate: 915; 

Model de chestionar aplicat: 

 

CHESTIONAR DE CONSULTARE A POPULATIEI 

ORASUL/COMUNA:________________________; 
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Care considerati ca ar trebui sa fie prioritatile comunei/orasului in 
care locuiti pentru perioada 2014-2020? 

□  Drumuri; 

□  Asistenta sociala; 

□  Gradinite/Scoli; 

□  Spital/Asistenta medicala; 

□  Dezvoltarea mediului de afaceri; 

□  Dezvoltarea sistemului agricol; 

□  Cresterea animalelor; 

□  Instruire si reconversie profesionala; 

□  Dezvoltarea turismului si agroturismului; 

□  Protectia mediului; 

□  Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice; 

 

Altele:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

3.2. ANALIZA REZULTATELOR;  

3.2.1. ORASUL BUZAU; 

Chestionare aplicate: 50; 
Drumuri: 37; 
Asistenta sociala: 12; 
Gradinite/Scoli: 8; 
Spital/Asistenta medicala: 23; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 22; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 9; 
Cresterea animalelor: 3; 
Instruire si reconversie profesionala: 13; 
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Dezvoltarea turismului si agroturismului: 18; 
Protectia mediului: 26; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 19; 

Altele: 1 – Calitatea apei potabile; 

3.2.2. ORASUL RAMNICU SARAT; 

Chestionare aplicate: 25; 
Drumuri: 22; 
Asistenta sociala: 5; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 16; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 6; 
Cresterea animalelor: 1; 
Instruire si reconversie profesionala: 13; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 16; 
Protectia mediului: 17; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 0; 

3.2.3. ORASUL NEHOIU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 5; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 8; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 0; 
Cresterea animalelor: 6; 
Instruire si reconversie profesionala: 6; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 8; 
Protectia mediului: 6; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 1 – Reabilitarea fabricii de mobila; Prelucrarea lemnului; Gatere; 

3.2.4. ORASUL PATARLAGELE; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 8; 
Asistenta sociala: 6; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 3; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
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Dezvoltarea sistemului agricol: 4; 
Cresterea animalelor: 6; 
Instruire si reconversie profesionala: 5; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 0; 

3.2.5. ORASUL POGOANELE; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 8; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 10; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 10; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 5; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 3 – Utilaje agricole performante; Construirea unui hotel; Apa/Canal; 

3.2.6. COMUNA AMARU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 3; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 9; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 6; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 0; 
Protectia mediului: 2; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 2 – Siloz de cerale; Legumicultura; 

3.2.7. COMUNA BALTA ALBA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 7; 
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Gradinite/Scoli: 9; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 1; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 1; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 1; 
Protectia mediului: 3; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 9; 

Altele: 4 – Apa/Canal; Pisicultura; Vanatoare; 

3.2.8. COMUNA BALACEANU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 10; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 6; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 9; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 5; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 3; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 2 – Apa/Canal; Amnajarea baltilor de peste din comuna; 

3.2.9. COMUNA BECENI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 7; 
Asistenta sociala: 3; 
Gradinite/Scoli: 4; 
Spital/Asistenta medicala: 7; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 3; 
Cresterea animalelor: 2; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 9; 
Protectia mediului: 7; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 2; 

Altele: 0; 
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3.2.10. COMUNA BERCA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 7; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 7; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 2; 
Cresterea animalelor: 3; 
Instruire si reconversie profesionala: 8; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 3; 
Protectia mediului: 6; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 3; 

Altele: 0; 

3.2.11. COMUNA BISOCA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 7; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 43; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 0; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 10; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 0; 

3.2.12. COMUNA BLAJANI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 8; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
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Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 1 – Viticultura (recunoasterea vinului „Rosu de Blajani”); Subventii; 

3.2.13. COMUNA BOLDU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 10; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 1; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 3; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 0; 

3.2.14. COMUNA BOZIORU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 1; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 3; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 5; 
Protectia mediului: 2; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 0; 

3.2.15. COMUNA BRADEANU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 3; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
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Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 0; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 0; 

3.2.16. COMUNA BRAESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 9; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 2; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 2; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 6; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 1 – Utilaje; TAF-uri; 

3.2.17. COMUNA BREAZA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 8; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 1; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 8; 
Instruire si reconversie profesionala: 1; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 8; 
Protectia mediului: 3; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 2 – Agropensiuni; Deguteri de vinuri; Viticultura; Subventii; 

3.2.18. COMUNA BUDA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 8; 
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Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 2; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 0; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 3; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 0 

3.2.19. COMUNA C.A. ROSETTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 3; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 6; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 0; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 1 – Utilaje agricole; 

3.2.20. COMUNA CALVINI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 3; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 8; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 0; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 10; 

Altele: 0; 
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3.2.21. COMUNA CANESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 8; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 3; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 3; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 7; 
Protectia mediului: 7; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 1 – Combaterea animalelor salbatice; 

3.2.22. COMUNA CATINA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 6; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 2; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului:10; 
Protectia mediului: 6; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 1 – Apa/Canal; Fructe de padure; 

3.2.23. COMUNA CERNATESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 5; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 8; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 4; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 5; 
Cresterea animalelor: 2; 
Instruire si reconversie profesionala: 5; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 8; 
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Protectia mediului: 9; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 0; 

3.2.24. COMUNA CHILIILE; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 8; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 3; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 1; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 6; 
Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 9; 

Altele: 0; 

3.2.25. COMUNA CHIOJDU; 

Chestionare aplicate: 11; 
Drumuri: 11; 
Asistenta sociala: 11; 
Gradinite/Scoli: 2; 
Spital/Asistenta medicala: 11; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 6; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 0; 
Cresterea animalelor: 11; 
Instruire si reconversie profesionala: 6; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 11; 
Protectia mediului: 7; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 2 – Fructe de padure; Fabrica de dulceata; Ferma ecologica; 

3.2.26. COMUNA CILIBIA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 8; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 3; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
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Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 2; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 0; 

3.2.27. COMUNA CISLAU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 6; 
Asistenta sociala: 4; 
Gradinite/Scoli: 5 
Spital/Asistenta medicala: 5; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 5; 
Cresterea animalelor: 4; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 7; 
Protectia mediului: 3; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 4; 

Altele: 0; 

3.2.28. COMUNA COCHIRLEANCA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 7; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 10; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 8; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 7; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 6; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 1 – Utilaje agricole; Siloz de cereale; 

3.2.29. COMUNA COLTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 6; 
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Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 3; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 3; 
Cresterea animalelor: 8; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 6; 
Protectia mediului: 6; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 0; 

3.2.30. COMUNA COSTESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 2; 
Spital/Asistenta medicala: 6; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 10; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 9; 
Cresterea animalelor: 6 
Instruire si reconversie profesionala: 7; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 4; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 10; 

Altele: 0; 

3.2.31. COMUNA COZIENI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 0; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 2; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 1 – Asistenta persoanelor vartnice; 
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3.2.32. COMUNA FLORICA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 8; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 1; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 0; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 0; 

3.2.33. COMUNA GALBINASI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 1; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 1; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 0; 
Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 10; 

Altele: 0;  

3.2.34. COMUNA GHERASENI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 4; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 6; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 1; 
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Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 10; 

Altele: 0; 

3.2.35. COMUNA GHERGHEASA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 9; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 2; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 1; 
Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 2 – Canalizare; 

3.2.36. COMUNA GLODEANU SARAT; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 9; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 9; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 1; 
Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 2 – Legumicultura; 

3.2.37. COMUNA GLODEANU-SILISTEA; 

Chestionare aplicate: 9; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 1; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 9; 
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Cresterea animalelor: 8; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 0; 

3.2.38. COMUNA GREBANU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 6; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 9; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 9; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 3; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 0; 

3.2.39. COMUNA GURA TEGHII; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 8; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 4; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 3; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 0; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 9; 
Protectia mediului: 4; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 2 – Fabrica de mobila; Fructe de padure; Gater; 

3.2.40. COMUNA LARGU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 8; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 6; 
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Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 7; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 9; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 6; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 0; 
Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 1 – Piscicultura; 

3.2.41. COMUNA LOPATARI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 5; 
Gradinite/Scoli: 4; 
Spital/Asistenta medicala: 5; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 7; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 3; 
Cresterea animalelor: 4; 
Instruire si reconversie profesionala: 5; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 10; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 4; 

Altele: 0; 

3.2.42. COMUNA LUCIU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 8; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 3; 
Spital/Asistenta medicala: 8; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 7; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 3; 

Altele: 2 – Piscicultura; 
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3.2.43. COMUNA MAGURA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 7; 
Asistenta sociala: 5; 
Gradinite/Scoli: 5 
Spital/Asistenta medicala: 7; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 7; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 6; 
Cresterea animalelor: 4; 
Instruire si reconversie profesionala: 7; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 7; 
Protectia mediului: 7; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 0; 

3.2.44. COMUNA MARACINENI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 4; 
Asistenta sociala: 5; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 1; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 6; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 8; 
Cresterea animalelor: 8; 
Instruire si reconversie profesionala: 5; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 9; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 1; 

Altele: 0; 

3.2.45. COMUNA MARGARITESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 10; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 3; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 0; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 6; 
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Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 0; 

3.2.46. COMUNA MANZALESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 2; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 1; 
Cresterea animalelor: 5; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 8; 
Protectia mediului: 4; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 3; 

Altele: 0; 

3.2.47. COMUNA MEREI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 10 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 4; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 1; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 1 – Viticultura; 

3.2.48. COMUNA MIHAILESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 7; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 8; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 8; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
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Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 3; 
Protectia mediului: 2; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 4; 

Altele: 0; 

3.2.49. COMUNA MOVILA BANULUI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 1; 
Protectia mediului: 2; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 0; 

3.2.50. COMUNA MURGESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 10; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 4; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 2; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 5; 
Protectia mediului: 2; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 9; 

Altele: 0; 

3.2.51. COMUNA NAIENI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 9; 
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Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 8; 
Instruire si reconversie profesionala: 0; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 10; 
Protectia mediului: 3; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 3 – Viticultura; Crame de vin; 

3.2.52. COMUNA ODAILE; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 8; 
Spital/Asistenta medicala: 8; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 2; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 1; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 1; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 5; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 0; 

3.2.53. COMUNA PADINA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 9; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 8; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 3; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 0; 
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3.2.54. COMUNA PARDOSI; 

Chestionare aplicate: 5; 
Drumuri: 5; 
Asistenta sociala: 5; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 5; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 1; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 0; 
Cresterea animalelor: 5; 
Instruire si reconversie profesionala: 0; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 4; 

Altele: 2 – Protejarea padurilor (se taie ilegal); Combaterea animalelor salbatice; 

3.2.55. COMUNA PANATAU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 9; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 3; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 2; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 10; 

Altele: 0; 

3.2.56. COMUNA PARSCOV; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 6; 
Gradinite/Scoli: 3; 
Spital/Asistenta medicala: 4; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 4; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 4; 
Cresterea animalelor: 4; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 9; 
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Protectia mediului: 10; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 4; 

Altele: 1 – Apa; 

3.2.57. COMUNA PIETROASELE; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 5; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 4; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 7; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 8; 
Protectia mediului: 2; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 3; 

Altele: 4 – Viticultura; Subventii pentru viticultura; Utilaje agricole pentru vie; 
Crame de vin; Turism viticol; 

3.2.58. COMUNA PODGORIA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 8; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 8; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 9; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 9; 
Cresterea animalelor: 6; 
Instruire si reconversie profesionala: 6; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 7; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 1 – Viticultura; 

3.2.59. COMUNA POSTA CALNAU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 5; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 8; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 9; 
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Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 5; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 3; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 9; 

Altele: 0; 

3.2.60. COMUNA PUIESTI; 

Chestionare aplicate: 11; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 11; 
Gradinite/Scoli: 9; 
Spital/Asistenta medicala: 11; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 6; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 11; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 5; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 2; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 10; 

Altele: 2 – Deseuri; Mori de vant; Panouri solare; Alt primar; 

3.2.61. COMUNA RACOVITENI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 8; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 8; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 5; 
Protectia mediului: 6; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 0; 

3.2.62. COMUNA RAMNICELU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 10; 
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Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 6; 
Instruire si reconversie profesionala: 5; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 2; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 9; 

Altele: 2 – Apa/Canal; Seminte pentru rasaduri; 

3.2.63. COMUNA ROBEASCA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 6; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 4; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 1 – Siloz de cereale; Urilaje agricole; 

3.2.64. COMUNA RUSETU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 7; 
Gradinite/Scoli: 68; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 6; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 3; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 4; 

Altele: 2 – Siloz de cereale; Subventii pentru agricultura; Pensiune pentru echitatie; 
Proiect pentru herghelie; 
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3.2.65. COMUNA SAGEATA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 9; 
Spital/Asistenta medicala: 5; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 9; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 4; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 9; 

Altele: 2 – Utilaje agricole; Alt primar; 

3.2.66. COMUNA SAHATENI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 7 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 8; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 2; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 2 – Viticultura; 

3.2.67. COMUNA SAPOCA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 8; 
Asistenta sociala: 3; 
Gradinite/Scoli: 8; 
Spital/Asistenta medicala: 4; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 6; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 7; 
Cresterea animalelor: 8; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 9; 
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Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 4; 

Altele: 0; 

3.2.68. COMUNA SARULESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 6; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 7; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 2; 
Cresterea animalelor: 5; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 9; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 5; 

Altele: 0; 

3.2.69. COMUNA SCORTOASA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 7; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 2; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 2; 
Cresterea animalelor: 8; 
Instruire si reconversie profesionala: 1; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 8; 
Protectia mediului: 3; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 2 – Subventii pentru animale; Alt primar; 

3.2.70. COMUNA SCUTELNICI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 4; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
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Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 2; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 1 – Sa nu se mai puna sonde pentru extragerea gazelor de sist; 

3.2.71. COMUNA SIRIU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 8; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 2; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 2; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 9; 
Protectia mediului: 6; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 3; 

Altele: 2 – Fabrica de mobila; Fructe de padure; Gater; 

3.2.72. COMUNA SMEENI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 8; 
Gradinite/Scoli: 3; 
Spital/Asistenta medicala: 7; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 6; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 6; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 1; 
Protectia mediului: 6; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 0; 

3.2.73. COMUNA STALPU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 8; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 5; 
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Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 2; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 0; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 1 – Utilaje agricole; 

3.2.74. COMUNA TISAU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 4; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 2; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 3; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 7; 
Protectia mediului: 1; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 4; 

Altele: 1 – Subventii; 

3.2.75. COMUNA TOPLICENI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 8; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 7; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 9; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 7; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 4; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 0; 
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3.2.76. COMUNA TINTESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 4; 
Spital/Asistenta medicala: 6; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 4; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 0; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 0; 
Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 0; 

3.2.77. COMUNA ULMENI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 8; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 7; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 7; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 2 – Viticultura; Utilaje agricole; 

3.2.78. COMUNA UNGURIU; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 6; 
Asistenta sociala: 6; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 4; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 7; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 3; 
Cresterea animalelor: 3; 
Instruire si reconversie profesionala: 6; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 8; 
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Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 2; 

Altele: 0; 

3.2.79. COMUNA VADU PASII; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 7; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 9; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 10; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 9; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 2; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 1 – Utilaje agricole; Legumicultura; 

3.2.80. COMUNA VALEA RAMNICULUI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 10; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 8; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9 
Instruire si reconversie profesionala: 7; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 1 – Irigatii; Siloz de cereale; 

3.2.81. COMUNA VALEA SALCIEI; 

Chestionare aplicate: 5; 
Drumuri: 3; 
Asistenta sociala: 5; 
Gradinite/Scoli: 2; 
Spital/Asistenta medicala: 5; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 2; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 0; 
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Cresterea animalelor: 5; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 5; 
Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 0; 

Altele: 0; 

3.2.82. COMUNA VALCELELE; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 1; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 9; 
Instruire si reconversie profesionala: 1; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 0; 
Protectia mediului: 0; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 8; 

Altele: 0; 

3.2.83. COMUNA VERNESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 5; 
Asistenta sociala: 5; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 3; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 8; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 88; 
Cresterea animalelor: 6; 
Instruire si reconversie profesionala:5; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 9; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 1 – Drumuri laterale; 

3.2.84. COMUNA VINTILA VODA; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 5; 
Gradinite/Scoli: 3; 
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Spital/Asistenta medicala: 8; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 6; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 1; 
Cresterea animalelor: 4; 
Instruire si reconversie profesionala: 2; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 10; 
Protectia mediului: 5; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 2; 

Altele: 0; 

3.2.85. COMUNA VIPERESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 7; 
Asistenta sociala: 6; 
Gradinite/Scoli: 5; 
Spital/Asistenta medicala: 5; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 3; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 4; 
Cresterea animalelor: 2; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 6; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 1 – Ghebe (Cioperci); 

3.2.86. COMUNA ZARNESTI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 10; 
Asistenta sociala: 10; 
Gradinite/Scoli: 6; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 5; 
Protectia mediului: 3; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 7; 

Altele: 0; 
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3.2.87. COMUNA ZIDURI; 

Chestionare aplicate: 10; 
Drumuri: 9; 
Asistenta sociala: 9; 
Gradinite/Scoli: 7; 
Spital/Asistenta medicala: 10; 
Dezvoltarea mediului de afaceri: 5; 
Dezvoltarea sistemului agricol: 10; 
Cresterea animalelor: 10; 
Instruire si reconversie profesionala: 4; 
Dezvoltarea turismului si agroturismului: 4; 
Protectia mediului: 4; 
Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice: 6; 

Altele: 3 – Irigatii; Utilje agricole; 
 

3.3. CENTRALIZATOR;  

C - Chestionare aplicate; 
1 - Drumuri; 
2 - Asistenta sociala; 
3 - Gradinite/Scoli; 
4 - Spital/Asistenta medicala; 
5 - Dezvoltarea mediului de afaceri; 
6 - Dezvoltarea sistemului agricol; 
7 - Cresterea animalelor; 
8 - Instruire si reconversie profesionala; 
9 - Dezvoltarea turismului si agroturismului; 
10 - Protectia mediului; 
11 - Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice; 
12 - Altele; 
 

• Zona de munte; 

• Zona de campie; 

• Zona de deal; 
 
 
Nr Localitate C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Buzau 50 37 12 8 23 22 9 3 13 18 26 19 1 

2 Rm. Sarat 25 22 5 5 10 16 6 1 13 16 17 6 0 

3 Nehoiu 10 10 8 7 5 8 0 6 6 8 6 5 1 
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4 Patarlagele 10 8 6 6 3 5 4 6 5 4 5 7 0 

5 Pogoanele 10 10 10 8 10 10 10 9 10 5 5 6 3 

6 Amaru 10 10 10 7 10 3 9 9 6 0 2 7 2 

7 Balta Alba 10 10 7 9 10 1 10 10 1 1 3 9 4 

8 Balaceanu 10 10 10 10 10 6 9 0 5 3 5 8 2 

9 Beceni 10 7 3 4 7 5 3 2 2 9 7 2 0 

10 Berca 10 7 8 6 7 5 2 3 8 3 6 3 0 

11 Bisoca 10 10 7 7 10 4 0 10 4 10 5 7 0 

12 Blajani 10 8 10 7 9 5 10 10 2 4 0 6 1 

13 Boldu 10 10 9 10 10 1 10 10 2 3 1 5 0 

14 Bozioru 10 10 9 6 10 1 3 10 2 5 2 6 0 

15 Bradeanu 10 10 9 6 10 3 10 10 3 0 1 8 0 

16 Braesti 10 10 10 9 10 2 2 9 4 6 1 5 1 

17 Breaza 10 10 10 8 10 1 10 8 1 8 3 7 2 

18 Buda 10 9 9 8 10 2 0 10 2 4 3 7 0 

19 C.A. Rosetti 10 9 10 7 10 3 10 10 6 0 1 7 1 

20 Calvini 10 9 10 3 10 8 0 10 3 2 0 10 0 

21 Canesti 10 10 8 8 9 3 3 10 3 7 2 7 1 

22 Catina 10 10 10 6 10 6 2 10 4 10 6 6 1 

23 Cernatesti 10 9 5 5 8 4 5 2 5 8 9 5 0 

24 Chiliile 10 10 10 8 10 3 1 10 4 6 0 9 0 

25 Chiojdu  11 11 11 2 11 6 0 11 6 11 7 4 2 

26 Cilibia 10 10 9 8 10 3 10 10 4 2 2 5 0 

27 Cislau 10 6 4 5 5 5 5 4 4 7 3 4 0 

28 Cochirleanca 10 7 10 10 10 8 10 10 7 4 6 7 1 

29 Colti 10 10 9 6 9 3 3 8 2 6 2 8 0 

30 Costesti 10 10 9 2 6 10 9 6 7 2 4 10 0 

31 Cozieni 10 10 8 7 9 0 2 10 2 4 1 5 1 

32 Florica 10 9 9 8 9 1 10 10 2 0 1 6 0 

33 Galbinasi 10 9 9 7 9 1 10 10 1 0 0 10 0 

34 Gherseni 10 10 8 7 10 4 10 9 6 1 0 10 0 

35 Ghergheasa 10 10 8 9 9 2 10 10 3 1 0 8 2 

36 Gl.Sarat 10 9 10 9 10 9 10 9 3 1 0 5 2 

37 Gl. Silistea  9 9 8 7 9 1 9 8 4 2 1 7 0 

38 Grebanu 10 9 9 7 10 6 9 9 9 2 3 6 0 

39 Gura Teghii 10 8 9 4 10 3 0 10 4 9 4 7 2 

40 Largu 10 8 8 6 10 7 9 9 6 0 0 6 1 

41 Lopatari 10 10 5 4 5 7 3 4 5 10 5 4 0 

42 Luciu 10 8 10 3 8 7 10 9 3 2 0 3 2 

43 Magura 10 7 5 5 7 7 6 4 7 7 7 5 0 

44 Maracineni 10 4 5 5 1 6 8 8 5 4 9 1 0 

45 Margaritesti 10 10 10 10 10 3 0 10 2 6 0 5 0 

46 Manzalesti 10 10 2 5 9 5 1 5 4 8 4 3 0 
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47 Merei 10 10 10 10 9 4 10 10 1 2 1 8 1 

48 Mihailesti 10 7 10 5 8 8 10 10 4 3 2 4 0 

49 Mov. Banului 10 9 9 6 10 5 10 10 3 1 2 5 0 

50 Murgesti 10 10 10 10 10 4 2 10 3 5 2 9 0 

51 Naieni 10 9 10 9 10 5 10 8 0 10 3 6 3 

52 Odaile 10 10 8 8 8 2 1 10 1 5 1 7 0 

53 Padina 10 10 8 7 10 9 10 9 8 2 3 8 0 

54 Pardosi  5 5 5 5 5 1 0 5 0 2 1 4 2 

55 Panatau 10 10 10 9 10 3 2 10 3 4 0 10 0 

56 Parscov 10 10 6 3 4 4 4 4 2 9 10 4 1 

57 Pietroasele 10 5 10 4 10 7 10 9 4 8 2 3 4 

58 Podgoria 10 8 10 6 8 9 9 6 6 7 5 7 1 

59 Posta Calnau 10 5 9 8 9 9 10 10 5 3 5 9 0 

60 Puiesti 10 10 11 9 11 6 11 10 5 2 2 10 2 

61 Racoviteni 10 10 8 8 10 5 8 9 4 5 6 6 0 

62 Ramnicelu 10 9 10 7 10 5 10 6 5 2 2 9 2 

63 Robeasca 10 10 6 6 9 4 10 10 2 2 5 6 1 

64 Rusetu 10 10 7 8 10 6 10 9 3 2 3 4 2 

65 Sageata 10 10 9 9 9 5 10 10 2 2 4 9 2 

66 Sahateni 10 7 10 5 10 8 10 10 4 2 2 7 2 

67 Sapoca 10 8 3 8 4 6 7 8 2 9 5 4 0 

68 Sarulesti 10 10 6 6 10 7 2 5 3 9 5 5 0 

69 Scortoasa 10 9 7 5 9 2 2 8 1 8 3 8 2 

70 Scutelnici 10 10 9 5 9 4 10 9 3 2 6 8 1 

71 Siriu 10 9 8 6 8 2 2 9 2 9 6 3 2 

72 Smeeni 10 8 9 3 7 6 10 9 6 1 6 6 0 

73 Stalpu 10 8 10 5 9 2 10 10 4 0 1 6 1 

74 Tisau 10 10 9 6 10 4 2 10 3 7 1 4 1 

75 Topliceni 10 8 9 6 7 9 10 7 2 4 4 6 0 

76 Tintesti 10 10 10 4 6 4 10 10 0 0 0 8 0 

77 Ulmeni 10 10 9 5 10 8 10 9 7 4 7 7 2 

78 Unguriu 10 6 6 5 4 7 3 3 6 8 5 2 0 

79 Vadu Pasii 10 7 10 6 9 10 10 9 9 2 5 8 1 

80 Valea Ramn. 10 9 10 10 10 8 10 9 7 4 5 8 1 

81 Valea Salciei    5 3 5 2 5 2 0 5 2 5 0 0 0 

82 Valcelele 10 10 9 7 10 1 10 9 1 0 0 8 0 

83 Vernesti 10 5 5 6 3 8 8 6 5 4 9 6 1 

84 Vintila Voda 10 10 5 3 8 6 1 4 2 10 5 2 0 

85 Viperesti 10 7 6 3 5 3 4 2 4 4 6 6 1 

86 Zarnesti 10 10 10 6 10 5 10 10 4 5 3 7 0 

87 Ziduri 10 9 9 7 10 5 10 10 4 4 4 6 3 

  915 809 720 560 760 449 570 697 352 406 322 549 72 
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3.4. ANALIZA; 

3.4.1. Date generale (87 localitati, 915 chestionare); 

  

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Prioritatea numarul unu a locuitorilor judetului Buzau o constituie Drumurile (88%). 
Infrastructura de acces este veche, in mare parte nereabilitata, exista si in momentul 
de fata multe drumuri neasfaltate: pietruite si de pamant. Acesul la anumite localitati, 
mai ales in conditii atmosferice deosebite (ploaie sau ninsoare abundenta) se face 
foarte greu, iar in anumite momente este complet restrictionat. 
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 Pe locul doi se afla pioritatea Spital si asistenta medicala (83%). Aceasta 
prioritate strange un procent impresionant in zona rurala, unde serviciile de asistenta 
medicala oferite populatiei sunt restranse, iar in mare parte din localitati lipsesc. Cum 
infrastructura de acces in multe cazuri este greu accesibila, accesul populatiei la acest 
tip de servicii este limitat si uneori restrictionat. 

 Pe locul al treilea se afla prioritatea Asistenta sociala(78%). Nivelul de trai de 
pe intreaga suprafata a judetului Buzau este scazut, ceea ce face ca aceasta prioritate 
sa stranga un procent considerabil. In acelai timp, exista si o mentalitate gresita, mai 
ales in mediul rural, oamenii preferand ajutoarele, de orice fel, in locul unui loc de 
munca. Acesata metalitate, de multe ori, este sprijinita si de catre autoritatile publce 
locale, prin acordarea facila a ajutoarelor. 

 Pe locul patru intalnim Cresterea animalelor (74%). Observam ca si in zona de 
campie si in zona de deal si in zona de munte cresterea animlelor este o activitate 
importanta si dezvoltarea acestei activitati este foarte importanta pentru locuitorii 
judetului Buzau. Observam chiar si in mediul urban un procent important al 
populatiei care doreste dezvoltarea acestui segment. 

 Locul cinci este ocupat de Sistemul agricol si dezvoltarea sa (62%). Suprafata 
mare de campie si implicit suprafata mare agricola, cu pamant de buna calitate 
(cernoziom), impune dorinta populatiei de dezvoltate a acestui segment, impreuna cu 
activitatile adiacente specifice: dezvoltarea segmentului de utilaje agricole 
performante, subventiilor, legumiculturii, viticulturii, pisciculturii, etc... 

 Urmatoarea pozitie, a sasea, este ocupata de dezvoltarea segmentului de 
Gradinite si scoli (61%). Aceasta activitate este o prioritate mai ales in mediul rural, 
unde accesul la serviciile de invatamant este mai greu, atat datorita infrastructurii de 
acces si particularitatilor geografice, cat si scaderii natalitatii si abandonului scolar 
timpuriu. 

 Pozitia a saptea este ocupata de Imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice. 
60% din locuitorii judetului Buzau considera ca trebuie imbunatatit standardul 
autoritatilor publice si al deciziilor luate de acestea. Acest procent deriva si din 
nemultumirea populatiei referitoare nu neaparat la adresa administratiei ci, mai ales la 
adresa clasei politice. 

 Spre coada clasamentului, pe pozitia a opta, gasim Dezvoltarea mediului de 
afaceri (49%). Doar jumatate din locuitorii judetului Buzau doresc pornirea sau 
dezvoltarea unei afaceri.  

 Pozitia a noua este ocupata de Dezvoltarea turismului si agroturismului (44%). 
Acest procent relativ mic este in stransa legatura si cu procentul mic de locuitori ce 
doresc dezvoltarea mediului de afaceri. Totodata, existenta unei zone intinse cu 
suprafata agricola, de campie (aproximativ jumatate din suprafata judetului) si 
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implicit cu un potential turistic scazut, aduce de la sine si dezinteresul locuitorilor 
pentru dezvoltarea acestui segment de activitati. 

 Penultima pozitie este ocupata de Instruire si reconversie profesionala (38%). 
Dezinteresul populatiei pentru aceasta sectiune nu se datoreaza unui conservatorism 
excesiv, ci neintelegerii necesitatii,  lipsei de constientizare si lipsei de preocupare a 
pupulatiei, mai ales in randul tinerilor, pentru formare, instruire si reinstruire. 

 Ultima pozitie este ocupata de Protectia mediului (35%). Cetatenii judetului 
Buzau nu sunt interesati de protectia mediului. Acest lucru impune un mare semnal 
de alarma adresat autoritatilor si institutiilor publice, ONG-urilor si tuturor celor 
interesati. Este necesara demararea unui amplu program de campanii de informare si 
de constientizare a populatiei si mai ales de incercare a schimbarii mentalitatii in 
acest sens. 

 Doar 8% din locuitorii judetului Buzau au propus Alte activitati, in afara celor 
propuse de chestionar. Acestea au fost propuse aleatoriu, in diverse zone ale 
judetului, in comune diferite, neexistand situatii in care o propunere sa fie sustinuta 
de comunitati, de grupuri de oameni, sau care sa provoace un impact major. Printre 
acestea enumeram: prelucrerea lemnului, rebilitarea fabricilor de mobila, fructe de 
padure, ciuperci, utilaje grele(TAF-uri), cultivarea vitei de vie, vinificare si 
promovare a vinurilor, construirea de crame, utilaje agricole pentru vie, apa si 
canalizare, utilaje agricole preformante pentru agricultura, subventii, legumicultura, 
piscicultura, rasaduri, alt primar, o interventie privind herghelia de la Rusetu si o 
interventie privind fabrica de mobila de la Nehoiu. 

3.4.2. Mediul urban (105 chestionare); 
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3.4.3. Mediul rural (810 chestionare); 
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Analiza comparata mediul urban/mediul rural: 

Se observa o diferentiere a prioritatilor intre mediu urban si mdiul rural. Daca 
in mediul urban prima pozitie o ocupa Drumurile (83%), urmate de Mediul de afaceri 
(58%), in mediul rural prima pozitie o ocupa tot Drumurile (89%) dar aproape acelasi 
interes exista pentru Spital/Asistenta medicala (88%), Asistenta sociala (84%) si 
Cresterea animalelor (83%).  

Se observa o trecerea de la inclinatia catre afaceri si dezvoltarea acestora 
(mediul urban) catre necesitatea serviciilor, in primul rand de asistenta medicala, si 
catre cresterea animalelor (mediul rural). 

De asemenea, putem remarca si un interes comun: Drumurile, segment ce 
ocupa prima pozitie si in mediul urban si in mediul rural, cu un procent apropiat: 83% 
in mediul urban; 89% in mediul rural. Putem remrca faptul ca procentul este mai 
mare in mediul rural. 

In schimb, daca analizam partea cea mai scazuta a optiunilor, observam ca cea 
mai mica pondere o au: Cresterea animalelor (24%) si Sistemul agricol (28%), in 
mediul urban si Protectia mediului (32%) si Instruirea si reconversia profesionala 
(38%), in mediul rural. 

Totodata putem observa o pondere mica a dorintei de dezvoltare a Turismului 
si agroturismului: 49% in mediul urban si 44% in mediul rural.   

Protectia mediului nu are un procentaj bun nici in mediul urban (56%), iar in 
mediul rural, dupa cum se observa mai sus este pe ulimul loc (32%); 

Daca in mediul urban, locuitorii au oarecum incredere in deciziile alesilor 
locali si in capacitatea administrativa (41%), nu acelasi lucru se poate spune si in 
mediul rural, unde aceasta incredere scade (62%); 

Nu au existat localitati in care locuitorii sa isi dorasca in mod masiv alte lucruri 
decat cele mentionate in chestionar, ci doar cazuri izolate in care anumite persoane, in 
mod aleatoriu, au mentionat si alte domenii in care s-ar putea interveni. 
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3.4.4. Zona de munte (32 localitati, 311 chestionare); 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Zona de munte include si o parte urbana, reprezentata de doua orase: Nehoiu si 
Patarlagele. 

Drumurile reprezinta prioritatea zonei de munte si, acestea constituind, de 
altfel, o prioritate generala. Aici, datorita specificului zonei, aceasta prioritate acopera 
un procent aproape maxim (92%). In zona de munte a judetului Buzau sunt multe 
localitati, iar marea lor majoritate sunt rasfirate. Datorita terenului accidentat si 
accesului dificil in anumite zone, precum si datorita vechimii drumurilor si a starii 
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accentuate de degradare, acolo unde ele exista, infrastructura de acces si reteaua de 
drumuri reprezinta principalul domeniu de interventie in viziunea locuitorilor acestei 
zone. 

 Legat de aceasta problema, a drumurilor, deriva si urmatoarea optiune: Spital si 
asistenta medicala (83%). Locuitorii zonei de munte doresc aceste servicii in 
proximitate, datorita distantei mari si accesului dificil la aceste servicii. 

 O alta prioritate, de altfel specifica zonei de munte, este Cresterea animalelor 
(78%). 

 Sistemul agricol ocupa ultimul loc (19%), urmat de Protectia mediului (35%). 

Alte activitati (6%)propuse de cetatenii acestor zone: prelucrerea lemnului, 
rebilitarea fabricilor de mobila si prelucrarea lemnului, fructe de padure, ciuperci, 
utilaje (TAF-uri). 

3.4.5. Zona de deal (15 localitati, 150 chestionare); 
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 Zona de deal nu include nici o parte urbana, ci numai mediu rural. Aceasta 
zona este zona cea mai mica din punct de vedere al numarului de localitati. 

In zona de deal a judetului Buzau observam ca Drumurile nu mai constitiue 
prioritatea numarul 1. Aici observam ca pe primul loc se situeaza prioritatea Spital si 
asistena medicala (87%). Si in acest caz, locuitorii acestei zone doresc acordarea 
acestor servicii in proximitate, cat mai aproape de locurile in care traiesc. 

 Aceasta prioritate este strans legata de infrastructura de acces la aceste servicii, 
mai ales Drumurile care se situeaza pe al doilea loc cu un procent de 83%, la egalitate 
cu acordarea altor servicii si anume cele de Asistenta sociala. 

 La distanta foarte mica se situeaza Sistemul agricol, a carui dezvoltare o doresc 
82% din locuitorii acestei zone. 

 La antipod se regasesc Instruirea si reconversia (40%) si Protectia mediului 
(43%), dar, desi acestea se stueaza pe ultimile doua locuri, procentul este mult mai 
mare decat cel general sau al celorlalte zone geografice ale judetului. 

 Tot in zona de deal observam cel mai mare procent al locuitorilor ce au propus 
Alte activitati (10%) decat cele din chestionar, in general legate de cultivarea vitei de 
vie, vinificare si promovare a vinurilor, construirea de crame, utilaje agricole (in 
special pentru vie) si subventii. 

3.4.6. Zona de campie (40 localitati, 464 chestionare); 
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 Zona de campie a judetului Buzau include o zona urbana importanta: cele doua 
municipii, Buzau si Ramnicu Sarat, si orasul Pogoanele. Acesta zona este cea mai 
mare din punct de vedere al numarului de localitati, cea mai intinsa ca suprafata si cu 
cel mai mare numar de locuitori. 

 Pe primul loc in zona de campie regasim Drumurile, intr-un procent foarte 
mare (88%). Desi zona este mult mai accesibila, totusi, locuitorii zonei de campie a 
judetului Buzau isi doresc drumuri. 

 La distanta foarte mica, logic de altfel, se gaseste Sistemul agricol (86%). Zona 
intinsa, care in mare parte face parte din Campia Baraganului, cu pamant de o buna 
calitate, conduce la dorinta oamenilor de a devolta cat mai mult segmentul agricol. 

 Un procent important il ocupa si prioritatea Spital si asistenta medicala (82%). 
Desi in aceasta zona, infrastructura de acces este mult mai accesibila si, desi in 
aceasta zona se regasesc cele doua municipii, Buzau si Ramnicu Sarat, unde exista un 
spital judetean si un spital municipal, locuitorii acestei zone doresc intr-un procent 
urias dezvoltarea acestui tip de servicii. 
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 Procente importante strang si prioritatile Asistenta socala (78%) si Cresterea 
animalelor (77%), acesta din urma cu preponderenta in zona rurala. 

 Nici in aceasta zona nu exista interes pentru Protectia mediului (32%), aceasta 
ocupand un penultim loc. 

 Ultimul loc il ocupa Turismul si agroturismul (23%). Daca in zona de munte 
exista potential demonstrat pentru dezvoltarea acestui tip de activitati, in zona de 
campie, neexistand acest potential, automat nu exista nici interesul cetatenilor in acest 
sens. 

 Alte activitati (8%) propuse de cetatenii zonei de campie: utilaje agricole (cel 
mai des intalnit), subventii, legumicultura, piscicultura, rasaduri si o interventie 
privind herghelia de la Rusetu. 

 

 4. PLANUL DE ACTIUNI (IN FUNCTIE DE 
PRINCIPALELE DIRECTII DE DEZVOLTARE SI 
ANALIZA SWOT);  

PRINCIPALELE DIRECTII DE DEZVOLTARE SI 
ANALIZELE S.W.O.T.; 

Principalele directii de dezvoltare ale judetului Buzau identificate prin 
documentul strategic „Principalele directii de dezvoltare si analiza SWOT a judetului 
Buzau pentru perioada 2014-2020” sunt urmatoarele: 

4.1 Populaţia şi resursa umană 

4.2 Educaţia şi cultura 

4.3 Sănătatea şi asistenţa socială 

4.4 Infrastructura şi utilităţile 

4.5 Mediul şi protecţia mediului 

4.6 Mediul economic 

4.7 Turismul 

4.8 Capacitatea administrativă 

4.9 Eficienţă energetică 
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• Populatia si resursa umana; 
 
ANALIZA S.W.O.T.; 
 

 
Puncte tari 

 
- Numarul relativ mare de locuitori ai judetului Buzau, acesta 
ocupand locul 17 din 41; 
- Forta de munca flexibila, ieftina, calificata si disponibila; 
- Rata relativ apropiata a somajului in mediul urban fata de 
mediul rural; 
- Densitatea populatiei este egala cu cea a tarii (78,2 loc/kmp); 
- Populatia este alfabetizata intr-un grad ridicat si omogena din 
punct de vedere social, economic si religios; 
- Mortalitatea infantila inregistreaza scaderi in ultimii ani; 
- Ponderea populatiei in segmental de varsta 30-40 de ani; 
- Exista localitati prezente in toate formele de relief; 
- Nu exista localiati izolate; 
- Mobilitatea si adaptabilitatea cetatenilor pe piata muncii, si la 
noile posibilitati aparute odata cu evolutia tehnicii; 
 

 
Puncte slabe 

 
- Numar mic de municipii (2) si orase (3); 
- 6 comune sub 1000 de locuitori; 
- Procentul mare de populatie din mediul rural (61,39%) fata de 
cel din mediu urban (38,61%)– grad mic de urbanizare; 
- Indicele de natalitate este scazut fata de media pe tara; 
- Indicele de imbatranire este crescut fata de media pe tara; 
- Rata mare a mortalitatii infantile, peste indicele pe tara; 
- Se observa o scadere a populatiei fata de anii precedenti; 
- Se constata o migratie demografica a populatiei in regiune, in 
tara si mai ales in strainatate, in cautarea unui loc de munca mai 
bun; 
- Se constata o migratie demografica a populatiei din mediul 
urban in mediul rural, datorita reducerii locurilor de munca 
datorata crizei economice; 
- Sporul natural este negativ si inferior fata de cel al tarii; 
- Scaderea populatiei totale, active si ocupate; 
- Rata somajului mare; 
- Salarizare nesatisfacatoare fata de anumite domenii de 
activitate; 
- Nivel redus al formarii profesionale; 
- Nevoia imediata de reconversie profesionala a populatiei si 
lipsa de cursuri de recalificare; 
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- Accesul limitat dar si lipsa de preocupare legata de 
posibilitatea accesarii de consultanta si credite sau accesarii de 
fonduri europene pentru inceperea unei activitati lucrative pe 
cont propriu sau demararea unei  afaceri familiale;  
- Reticenta si rigiditatea  anumitor persoane, in special a celor 
mai in varsta la reconversie profesionala; 
- Acces limitat la informatiile privind legislatia; 
 

 
Oportunitati 

 
- Forta de munca flexibila, ieftina, calificata si disponibila; 
- Cresterea cererii de servicii destinate persoanelor si firmelor; 
- Finantari in domeniul resurselor si capacitatii umane; 
- Reducerea somajului prin reconversie profesionala si 
adaptarea fortei de munca existente la necesitatile de pe piata 
muncii; 
- Repartitie echilibrata a localitatilor pe toate formele de relief; 
- Repartitie echilibrata a asezarilor urbane pe suprafata 
judetului; 
- Existenta unor exemple de buna practica in cadrul comunitatii; 
 

 
Amenintari 

 
- Lipsa locurilor de munca; 
- Migratia fortei de munca datorita salarizarii 
necorespunzatoare; 
- Somajul de lunga durata; 
- Riscul uzarii morale; 
- Cresterea ponderii muncii la negru; 
- Scaderea demografica prin scaderea natalitatii datorita 
instabilitatilor de toate tipurile, ideosebi financiare; 
 

 
• Educatia si cultura; 
 
ANALIZA S.W.O.T.; 
 

 
Puncte tari 

 
- Procent bun de pooplatie alfabetizata; 
- Procent bun de educatie infantila si de implementare a 
formelor de educatie alternativa; 
- Procent bun de populatie absolventa de liceu si scoli 
profesionale; 
- Prezenta institutiilor si formelor de invatamant special si 
pentru persoane cu dizabilitati; 
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- Pastrarea relativ egala a numarului de unitati de invatamant 
fata de perioada 2008-2009; 
- Cresterea numarului total de elevi in scoli fata de anul scolar 
2008-2009; 
Cresterea numarului total de elevi in invatamantul special fata 
de anul scolar 2008-2009; 
- Numar redus de abandon scolar; 
- Cresterea calitatii actului educational in mediul urban; 
- Numar suficient de gradinite si scoli, atat in mediul urban, cat 
si in mediul rural; 
- La nivelul judetului Buzau exista filiale ale universitatilor din 
invatamantul superior din Romania; 
- Cresterea numaruli de baze sportive si sali de sport cu 
standarde de exploatare si dotari corespunzatoare; 
- Numar ridicat de vizitatori atat la nivelul bibliotecilor cat si al 
muzeelor; 
- Cresterea masiva in ultimii ani a numarului de vizitatori on-
line atat la nivelul bibliotecilor cat si al muzeelor; 
- Cresterea avtivitatii culturale; 
- Cresterea avtivitatii culturale in mediul rural; 
- Biblioteci publice in aproape toate localitatile judetului; 
- Fond bogat de carte in cadrul bibliotecilor; 
- Existenta in subordinea Consiliului Judetean Buzau a 
Centrului de conservare a culturii traditionale; 
- Muzeu judetean, reabilitat din fonduri europene are in 
administrare peste 60000 de obiecte de patrimoniu, din care 401 
sunt clasate in categoria “Tezaur National”.  
- Campanii anuale de sapaturi arheologice (mai ales tinand cont 
de istoricul bogat si unic al descoperirilor arheologice de pe 
teritoriul judetului Buzau); 
- 7 case de cultura; 
- Existenta unui teatru activ de sine statator si a unui 
cinemtograf modern 3D; 
- Accesul facil la institutiile religioase si acoperirea foarte buna 
a teritoriului judetului cu biserici (crestin-ortodoxe); 
 

 
Puncte slabe 

 
- Procent slab de populatie calificata in urma studiilor 
universitare si postuniversitare; 
- Procent slab de revenire a populatiei calificata, in urma 
studiilor universitare si postuniversitare, in cadrul activitatilor 
din judetul Buzau;  
- Scaderea drastica a elevilor din scolile profesionale si de 
meserii; 
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- Procent slab de alfabetizare in randul populatiei rome; 
- Numar mic de copii implicati in activitatile educative extra-
scolare; 
- Buget subdimensionat alocat ISJ pentru activitatile specifice 
pe care acesta le desfasoara; 
- Scaderea calitatii actului educational in mediul rural; 
- Judetul Buzau nu este centru universitar si de cercetare; 
- 19 biblioteci nu au bibliotecar; 
- Existenta multor zone in cadrul judetului Buzau cu potential 
etnografic putin sau deloc valorificat; 
- Casele de cultura nu au sedii proprii si intampina probleme in 
ceea ce priveste resursele si finantarile privind dotarea specifica 
si personalul de specialitate al caselor de cultura; 
- Activitate culturala saraca in mediul urban, in municipiul 
Buzau, comparativ cu alte resedinte de judet; 
- Activitate culturala aproape inexistenta in mediul urban, in 
municipiul Ramnicu Sarat si in cele 3 orase; 
- Lipsa managerilor culturali; 
- Intretinere precara a cladirilor si monumentelor de patrimoniu, 
indeosebi a celor din mediul rural; 
- Legislatie stufoasa, depasita si nestimulativa in domeniul 
cultural; 
 

 
Oportunitati 

 
- Cresterea pe viitor a sumelor alocate pentru dezvoltarea 
sistemului de educatie; 
- Posibilitatea accesarii de fonduri europene in urmatoarea 
perioada de programare 2014-2020 destinate resurselor umane 
si capacitatii umane (POCU); 
- Posibilitatea accesarii unor programe de schimburi de buna 
practica si transfer de “know-how” intre institutii de invatamant 
atat din tara cat si din strainatate; 
- Posibilitatea accesarii de catre elevii buzoieni a programelor si 
burselor de invatamant in strainatate; 
- Revitalizarea traditiilor si a mestesugurilor traditionale locale; 
- Nivelul existent este destul de atractiv pentru a atrage  
investitori in vederea imbunatatirii si dezvoltarii acestuia; 
- Promovarea judetului prin patrimoniul cultural unic si 
atragerea de turisti si investitori; 
 

 
Amenintari 

 
- Scaderea pe viitor atat a numarului de copii care vor merge la 
scoala cat si a numarului de dascali; 
- Abandonul scolar si dezalfabetizarea ca urmare a reducerii 
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veniturilor populatiei sau a lipsei infrastructurii de invatamant 
deja depreciata si insuficienta;  
- Scaderea calitatii actului educational atat in mediul urban cat 
si in mediul rural; 
- Scaderea drastica a elevilor din scolile profesionale si de 
meserii poate conduce la disparitia acetei categorii de 
invatamant in viitorul apropiat; 
- Subfinantarea educatiei si culturii ca urmare a procesului de 
descentralizare; 
- Dezinteresul autoritatilor in ceea ce priveste educatia si 
cultura, mai ales in mediul rural; 
- Accentuarea starii de degradare in care se afla scolile, 
caminele culturale, bibliotecile sau monumentele si cladirile de 
patrimoniu; 
 

 
• Sanatate si asistenta sociala; 
 
ANALIZA S.W.O.T.; 
 

 
Puncte tari 

 
- Cresterea numarului de unitati sanitare din sectorul privat; 
- Odata cu inmultirea unitatilor sanitare din sectorul privat a 
crescut si standardul serviciilor medicale oferite populatiei; 
- Odata cu inmultirea unitatilor sanitare din sectorul privat a 
avut loc o crestre importanta de personal in mediu privat, in 
toate specializarile existente; 
- Existenta unui numar relativ suficient de unitati sanitare la 
nivelul judetului; 
- Existenta unui Spital Judetean de Urgenta ce are in 
componenta sa toate tipurile de sectii si personal medical 
specializat pe toate segmentele; 
- Administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Buzau de catre 
Consiliul Judetean Buzau, avand astfel acces la finantari si 
investitii; 
- Existenta a 8 ambulatorii integrate, dintre care cel de la 
Spitalul Judetean Buzau, modernizat la cele mai inalte 
standarde; 
- Acces la servicii medicale paraclinice moderne (laboratoare 
medicale); 
- Stadiul avansat al lucrarilor la sectia maternitatii, finalizarea si 
punerea acesteia in functiune in scurt timp intr-un spatiu nou, la 
cele mai inalte standarde internationale; 
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- Implementarea de proiecte cu finantare europeana si atragerea 
de investitii din alte surse (parteneriate, investitii private, 
etc…); 
- Proximitatea multor cabinete (in special private) in toate 
domeniile si specializarile, mai ales in sectorul stomatologic; 
- Existenta Serviciului de Ambulanta al Judetului Buzau dotat 
corespunzator cu 8 substatii; 
- Existenta tuturor tipurilor de servicii in vederea protectiei 
copilului si adultului ( servicii de ingrijire de zi, servicii de tip 
rezidential, etc.....); 
- Implementarea standardelor de calitate privind furnizarea de 
servicii sociale furnizate atat adultului cat si copilului; 
- Implementarea standardelor de calitate in centrele de tip 
rezidential (mai ales in cele de tip rezidential destinate 
persoanelor cu handicap); 
- Implementarea de proiecte cu finantare europeana 
nerambursabila; 
 

 
Puncte slabe 

 
- Subfinantarea sectorului sanitar majoritar de stat; 
- Migratia demografica a specialistilor din domeniul medical 
spre tari mult mai atractive din punct de vedere al salarizarii; 
- Scaderea numarului de unitati sanitare publice, in special in 
mediul rural; 
- Odata cu inmultirea unitatilor sanitare din sectorului privat au 
crescut si costurile serviciilor medicale oferite populatiei; 
- Odata cu inmultirea unitatilor sanitare din sectorului privat a 
avut loc o scadere importanta de personal in mediu public, in 
toate specializarile existente; 
- Desi exista un numar relativ suficient de unitati sanitare la 
nivelul judetului, in unele zone mai izolate ale judetului, in 
special in zona rurala de munte, accesul populatiei la serviciile 
medicale este greoi; 
- Disfunctionalitati in circuitul de ingrijire al bolnavului; 
- Disfunctionalitati ale fluxului informational intre institutiile in 
domeniu; 
- In momentul de fata sectia exterioara a Maternitatii 
functioneaza intr-un spatiu neconform si insuficient, iar dotarile 
acestei sectii sunt uzate si deteriorate; 
- Nefinalizarea procedurilor de dotare a sectiei exterioare a 
Maternitatii desi este finalizata constructia  spatiului la cele mai 
inalte standarde internationale; 
- Necesitatea reactualizarii Strategiei judetului Buzau pentru 
asistenta sociala a adultilor si copiilor pentru urmatoarea 
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perioada de programare 2014-2020; 
- Dificultati in procesul de recrutare a personalului de 
specialitate, mai ales in mediul rural; 
- Necompetitivitarea infrastructurilor specifice de toate felurile 
pentru persoanele cu handicap; 
- Probleme in insertia profesionala si incadrarea in munca a 
persoanelor cu handicap; 
- Gradul redus al terapiei culturale si a terapiei ocupationale atat 
al copiilor cat si a adultilor institutionalizati, mai ales al celor cu 
handicap; 
- Stimularea insuficienta a populatiei in ceea ce priveste luarea 
in ingrijire si adoptiile; 
- Numarul insuficient de stabilimete si azile pentru batrani; 
- Numar mare de copii ai caror parinti sunt plecati la munca in 
strainatate; 
- Responsabilitate scazuta a actorilor sociali; 
 

 
Oportunitati 

 
- Crestera standardelor serviciilor medicale oferite populatiei 
prin cresterea unitatilor sanitare din sectorul privat; 
- Crestera numarului de locuri de munca in domeniu prin 
cresterea unitatilor sanitare din sectorul privat; 
- Posibilitatea accesarii de fonduri cu finantare europeana 
nerambursabile in urmatoarea perioada de programare 2014-
2020 avand ca destinatie dezvoltarea sectorului sanitar; 
- Finalizarea si punerea in functiune a sectiei exterioare a 
Maternitatii intr-un spatiu si cu dotari la cele mai inalte 
standarde internationale; 
- Introducerea si dezvoltarea sistemului de Profilaxie in sistemul 
medical buzoian; 
- Accelerarea procesului de descentralizare; 
- Posibilitatea accesarii de fonduri cu finantare europeana 
nerambursabile in urmatoarea perioada de programare 2014-
2020, avand ca destinatie domeniul social si protectia copilului 
si a adultului; 
- Posibilitatea accesarii de fonduri cu finantare europeana 
nerambursabile in urmatoarea perioada de programare 2014-
2020 avand ca destinatie persoanele cu handicap; 
- Posibilitatea dezvoltarii si diversificarii terapiilor culturale si 
ocupationale ale persoanelor institutionalizate si ale persoanelor 
cu handicap; 
- Posibilitatea campaniilor de infoarmare si constientizare a 
populatiei, mai ales a populatiei de etnie roma; 
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Amenintari 

 
- Datorita subfinantarii sectorului sanitar de stat se vor inchide 
din ce in ce mai multe unitati sanitare, in special in mediul 
rural; 
- Crestera costurilor serviciilor medicale oferite populatiei 
datorita cresterii unitatilor sanitare din sectorul privat; 
- Scaderea dramatica a personalului specializat in sectorul 
public datorita migratiei demografice a acestor specialisti spre 
mediul privat si spre tari mult mai atractive din punct de vedere 
al salarizarii; 
- Scaderea vizibila a calitatii actului medical in sectorul public 
de stat datorita migratiei demografice a specialistilor din 
domeniul medical spre mediul privat si spre tari mult mai 
atractive din punct de vedere al salarizarii; 
- Subfinantarea sectorului sanitar majoritar de stat poate 
conduce la diminuarea numarului de paturi din cadrul spitalelor, 
in special din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau si 
chiar la desfiintarea unor sectii; 
- Accesul populatiei judetului din ce in ce mai greu la serviciile 
medicale din cauza insuficientei financiare, a imposiblitatii de a 
cotiza la sistemele de asigurari de sanatate, atat publice cat si 
private, si a includerii sistemului de coplata la serviciile 
medicale; 
- Subfinantarea anumitor domenii datorita descentralizarii si 
realocarilor financiare; 
- Imbolnavirea populatiei, in special cu boli cronice, datorita 
insuficientei financiare dar si lipsei de informare si 
constientizare; mai ales in domeniul stomatologiei;  
- Imbolnavirea sepecifica a populatiei, datorita insuficientei 
financiare dar si lipsei de informare si constientizare in 
domeniul stomatologiei;  
- Cresterea continua a mortalitatii specifice; 
- Dezinteresul fata de domeniul social datorita lipsei 
campaniilor de informare si constientizare atat al autoritatilor 
cat si al populatiei; 
- Cresterea dezinteresului pana la renuntarea totala in ceea ce 
priveste luarea in ingrijire si adoptiile, din cauza stimularii 
insuficiente a populatiei; 
- Cresterea cazurilor de abandon social si crestera cazurilor de 
rele tratamente in cazul minorilor, mai ales in cadrul populatiei 
sarace si de etnie roma; 
- Continuarea si inmultirea traditiilor cutumare ale populatiei de 
etnie roma in ceea ce priveste casatoria si natalitatea la varste 
fragede; 
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- Cresterea mortalitatii specifice in cadrul persoanelor varstnice 
datorita lipsei de locuri in stabilimente si azile pentru batrani; 
- Scaderea incluziunii sociale si cresterea somajului in cazul 
persoanelor cu handicap; 
 

 
• Infrastructura si utilitatile; 
 
ANALIZA S.W.O.T.; 
 

 
Puncte tari 

 
- Localizarea strategica a judetului Buzau, ca important nod 
regional intre cele trei regiuni istorice (Moldova, Muntenia si 
Transilvania); 
- Localizarea strategica a judetului Buzau, ca important nod 
rutier si feroviar intre cele trei regiuni istorice; 
- Obtinerea de finantari europene nerambursabile ce au condus 
la modernizarea, atat a infrastructurii de drumuri, cat si a 
retelelor de utilitati din judetul Buzau; 
- Apropierea judetului Buzau de capitala Bucuresti si aeroportul 
Otopeni, prcum si de porturile la Dunare din Galati si Braila si 
de portul Constanta, atat printr-un sistem modern de drumuri, 
cat si prin reteaua de cale ferata; 
- Densitate buna atat a drumurilor publice ( peste media pe tara) 
cat si a cailor ferate; 
- 44% din liniile ferate sunt electrificate; 
- Numar suficient de operatori de transport in comun, care 
acopera intreaga suprafata a judetului Buzau; 
- Acces facil la reteaua de transport in comun atat in mediul 
urban cat si in mediul rural; 
- Marcajele pietonale, semnele pietonale si semnele de 
circulatie sunt bine semnalizate in mediul rural; 
- Reteaua de transport in comun, mai ales cea din Municipiul 
Buzau, face fata solicitarilor, mai ales in orele de varf; 
- Numar suficient al statiilor de autobuz in mediul rural; 
- Grad mare de acoperire a distributiei de energie electrica; 
- Nu exista localitati fara energie electrica; 
- Iluminat public asigurat in proportie de aproximativ 80%; 
- Potential energetic ridicat din surse hidrologice; 
- Exista un parc eolian producator de energie alternativa; 
- Existenta retelei de gaze naturale atat in mediul urban cat si in 
mediul rural; 
- Sistem modern de alimentare cu apa, la cele mai inalte 
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standarde europene, atat in mediul urban cat si in mediul rural; 
- 4 surse de apa de adancime; 
- 7 fronturi de captare; 
- Reteaua de distributie a apei potabile insumeaza aproape 1900 
km de conducte, amplasate in totalitate pe sistemul stradal din 
care aproximativ 400 km in mediul urban (220 in municipiul 
Buzau); 
- Laboratoarele speciale moderne, atat pentru analiza apei 
potabile, cat si pentru analiza apei uzate; 
- Existenta  de servicii specializate de transport al deseurilor si 
spatii de depozitare special amenajate; 
- Groapa ecologica la cele mai inalte standarde la Galbinasi; 
- Cresterea semnificativa a gradului de colectare selectiva; 
- Retea de telefonie si de acoperire a semnalului telefoniei 
mobile bine dezvoltata; 
- Investitii in infrastructura de telefonie, mai ales telefonie 
mobila, realizate in principal de operatorii privati de telefonie; 
- Dezvoltarea infrastructurii de televiziune prin cablu si satelit, 
mai ales in mediul rural; 
- Crestrerea numarul de abonati radio si tv, mai ales in mediul 
rural; 
 

 
Puncte slabe 

 
- In anul 2013, 206,800 km de drumuri au stare tehnica 
mediocra,  25,600 km au stare tehnica rea si 31,500 km sunt 
impracticabili; 
- Exista inca la nivelul judetului Buzau drumuri pietruite si 
drumuri de pamant; 
- Resurse financiare insuficiente pentru lucrarile de intretinere, 
reparatii si reabilitari ale drumurilor judetene si comunale; 
- Capacitate redusa a autoritatilor publice de a gestiona 
infrastructura (planificarea si executia drumurilor); 
- Degradarea accelerata a drumurilor datorita transportului 
agabaritic; 
- Trotuarele din mediul urban sunt intr-o stare avansata de 
degradare; 
- Lipsa transportului ecologic in mediul urban: tamvai si 
troleibuz; 
- Parcul existent al mijloacelor de transport in comun necesita 
investitii de modernizare; 
- Satele izolate, mai ales pe timpul iernii, au accesul ingreunat 
la transportul in comun; 
- Lipsa la nivelul judetului Buzau a unui aeroport public; 
- Marcajele pietonale, semnele pietonale si semnele de 
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circulatie sunt insuficiente in mediul urban; 
- Tendinta utilizarii preponderenta a transportului rutier fata de 
cel feroviar; 
- Exista o parte a populatiei neracordata inca la sistemul de 
energie electrica; 
- Procentul foarte mic a energiei obtinuta din mijloace 
alternative (hidro, eoliana, fotovoltaica); 
- Procentul mic de racordare a populatiei la reteaua de gaze 
naturale; 
- Procentul foarte mic de alimentare cu energie termica a 
populatiei; 
- Mare parte a populatiei din judetul Buzau nu este racordata la 
sistemele de apa si canalizare; 
- Costul ridicat al tarifelor pentru apa si canal (in primele 5 din 
tara); 
- Prognozele indica o crestere de 50% de cerere a apei pana in 
2037; 
- Prognozele indica o triplare a gradului de poluare a apei pana 
in 2037; 
- Procentul foarte mic de colectare selectiva; 
- Transport direct al deseurilor in anumite zone din mediul rural 
cu mijloace si catre depozite neconforme; 
-Dificultati de colectare a deseurilor in zona rurala, in zonele cu 
densitate mica de populatie si cu drumuri greu practicabile; 
- Depozitare neconforma a deseurilor in zonele rurale (cursuri 
de apa, camp, gropi improprii); 
- Gradul mare de umplere al gropii ecologice de la Galbinasi si 
lipsa unei alternative la nivelui judetului Buzau; 
- Grad mic de constientizare al populatiei in ceea ce priveste 
modul de gestionare a apei si deseurilor; 
- Acces redus la internet in mediul rural; 
- Marimea supraferei de spatii verzi este insuficienta, mai ales 
in mediul urban; 
 

 
Oportunitati 

 
- Posibilitatea accesarii de fonduri europene nerambursabile ce 
se adreseaza infrastrucrurii si utilitatilor; 
- Valorificarea localizarii strategice a judetului Buzau, ca 
important nod rutier si feroviar intre cele trei regiuni istorice, si 
posibilitatea mare de proximitate a urmatoarelor autostrazi ce se 
vor construi; 
- Posibilitatea dezvoltarii si extinderii retelei de drumuri; 
- Posibilitatea dezvoltarii si extinderii retelor de utilitati deja 
existente; 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

139 
 

   

- Posibilitatea dezvoltarii si modernizarii transportului in comun 
si a celorlalte servicii oferite populatiei; 
- Posibilitatea implementarii sistemelor de transport in comun 
nepoluante (tramvai, troleibuz) la nivelul Municipiului Buzau; 
- Investitiile in infrastructura si in utilitati vor atrage investitii si  
vor impulsiona mediul de afaceri; 
- Posibilitatea acoperirii in anii ce urmeaza, in procent de 100%, 
a populatiei racordata la energie electrica; 
- Posibilitatea cresterii in anii ce urmeaza a procentului de 
racordare a populatiei la gaze, sistemul de colectare a 
deseurilor, apa si canalizare, telecomunicatii; 
- Dezvoltarea segmentului de energie regenerabila, in special al 
celui eolian, datorita pozitiei geografice a judetului Buzau in 
regiunea subcarpatica unde este vant tot timpul (judetul Buzau 
are al doilea potential eolian din Romania, dupa Dobrogea); 
- Posibilitatea parteneriatelor, mai ales cu parteneri privati 
straini, in domeniul dezvoltarii si modernizarii infrastructurii si 
utilitatilor din judetul Buzau; 
- Posibilitatea implementarii de strategii si campanii de 
informare si constientizare a populatiei judetului Buzau; 
 

 
Amenintari 

 
- Scaderea investitiilor publice in domeniul infrastructurii si 
utilitatilor datorita lipsei de fonduri; 
- Incapacitatea si dezinteresul, atat al autoritatilor cat si a 
investitorilor, de a dezvolta segmentul de energie regenerabila 
alternativa; 
- Imposibilitatea de a implementa proiecte mari eolinene, 
datorita existentei in anumite locuri, a culoarului de migratie a 
pasarilor calatoare; 
- Lipsa unei alternative la nivelul judetului Buzau in cazul 
umplerii si inchiderii gropii de gunoi de la Galbinasi; 
- In cazul neadoptarii unei strategii viabile sau a lipsei de 
fonduri, poate lua nastere fenomenul de stagnare sau chiar 
regres al calitatii vietii in judetul Buzau, datorita nedezvoltarii 
sistemului de racordare a populatiei la retelele de electricitate, 
gaze, colectarea deseurilor, apa, canal sau telecomunicatii; 
- Datorita scaderii locurilor de munca si a nivelului de trai, 
precum si a cresterii somajului si procentului de populatie cu 
venituri mici, judetul Buzau se poate confrunta cu debransari 
voluntare ale populatiei de la sistemele de utilitati, din motivul 
incapacitatii de plata a acestora; 
- Reducerea pana la disparitia spatiilor verzi, mai ales in mediul 
urban; 
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• Mediul si protectia mediului inconjurator; 
 
ANALIZA S.W.O.T.; 
 

 
Puncte tari 

 
- Valori mici ale poluarii aerului; 
- Infiintarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa, 
corespunzatoare din puncte de vedere tehnic;  
- Sistem de alimentare cu apa modern, la cele mai inalte 
standarde europene, atat in mediul urban cat si in mediul rural; 
- Sistem de alimentare cu apa standardizat la cel mai inalt nivel 
european din punct de vedere al normelor de mediu; 
- Existenta laboratoarelor speciale moderne atat pentru analiza 
apei potabile cat si pentru analiza apei uzate; 
- Lipsa ploilor acide; 
- Lipsa unui segment dezvoltat al industriei, in special al 
industriei grele, si mai ales al industriei chimice, mare poluant 
ala aerului, apei si solului; 
- Existenta segmentului de productie a energiei regenerabile 
nepoluante (hidro si eoliana); 
- Existenta  de servicii specializate de transport al deseurilor si 
spatii de depozitare special amenajate; 
- Existenta statiilor de sortare si a statiilor de transfer al 
deseurilor; 
- Groapa ecologica la cele mai inalte standarde la Galbinasi; 
- Cresterea semnificativa a gradului de colectare selectiva; 
- Existenta la nivelul judetului Buzau de firme specializate in 
colectarea si prelucratea deseurilor rezultate din activitati 
medicale; 
- Existenta parcului Crang in Municipiul  Buzau; 
- Existenta rezervatiilor naturale si a monumemtelor ale naturii 
de interes national; 
- Existenta intr-un procent ridicat pe suprafata judetului Buzau a 
regiunilor biogeografice Natura 2000; 
- Aproximativ 10% din duprafata judetului se afla sub protectie; 
- Realizarea de investitii ale agentilor economici ce-si 
desfasoara activitatea in judetul Buzau, ce sustin protectia 
mediului; 
- Existenta la nivelul judetului Buzau a unui bogat si diversificat  
fond forestier si a unei mari suprafete impadurite; 
- Custodia Consiliului Judetean a ariilor protejate ROSCI 0190 
Penteleu si ROSCI 0229 Siriu; 
- Implementarea mai multor proiecte cu finantare europeana din 
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POS Mediu;  
- Implementarea mai multor proiecte cu finantare europeana din 
POS Mediu in ariile protejate; 
- Implementarea de masuri la nivelul judetului Buzau avand ca 
scop reducerea poluarii; 
- Experienta domeniului institutional in atragerea fondurilor 
europene; 
- Experienta domeniului institutional in implementarea 
proiectelor cu finantare europeana; 
 

 
Puncte slabe 

 
- Porobleme de mediu datorita factorilor naturali si antropici; 
- Resurse financiare insuficiente pentru lucrarile specifice de 
conservare a mediului; 
- Probleme de poluare in mediul urban, mai ales datorita 
traficului auto; 
- Insuficienta statiilor automate de monitorizare a calitatii 
aerului; 
- Existenta unui segment de agenti economici poluatori ai 
aerului, apei si solurilor; 
- In mai mult de 30% din comunele judetului Buzau, nivelul de 
nitrati este peste nivelul legal.; 
- Inexistenta alternativei unei statii de epurate moderne; 
- Mare parte a populatiei din judetul Buzau nu este racordata la 
sistemele de apa si canalizare; 
- Prognozele indica o triplare a gradului de poluare a apei pana 
in 2037;  
- Rata de infiltrare este de circa 30%; 
- Nu sunt luate suficiente masuri pentru tratarea si depozitarea 
namolurilor; 
- Procentul foarte mic de colectare selectiva; 
- Transport direct al deseurilor in anumite zone din mediul rural 
cu mijloace si catre depozite neconforme; 
- Dificultati de colectare a deseurilor in zona rurala, in zonele cu 
densitate mica de populatie si cu drumuri greu practicabile; 
- Depozitare neconforma a deseurilor in zonele rurale (cursuri 
de apa, camp, gropi improprii); 
- Gradul mare de umplere al gropii ecologice de la Galbinasi si 
lipsa unei alternative la nivelui judetului Buzau; 
- La nivelui judetului Buzau, impactul activitatilor intensive din 
sectorul agricol asupra mediului, se manifesta in special prin 
soluri afectate de reziduuri, atat zootehnice, dar mai ales de 
reziduuri chimice; 
- Grad mic de constiantizare al populatiei in ceea ce priveste 
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modul de protectie al mediului; 
- Procentul foarte mic al energiei obtinuta din mijloace 
alternative (hidro, eoliana, fotovoltaica); 
- Instabilitatea terenurilor din zonele de deal si de munte 
datorita despaduririlor; 
- Insuficienta spatiilor verzi si a parcurilor, mai ales in mediul 
urban; 
 

 
Oportunitati 

 
- Interesul major manifestat de Uniunea Europeana pentru 
protectia mediului; 
- Majoritatea agentilor economici din judetul Buzau, mai ales 
din mediul urban, sustin protectia mediului; 
- Existenta fondurilor specifice cu finantare europeana; 
- Existenta altor fonduri cu finantare nerambursabila cu 
destinatie specifica (Exemplu: Fondul norvegian); 
- Program de protejate a biodiversitatii; 
- Implicarea autoritatilor publice in managementul ariilor 
protejate; 
- Existenta in custodia Consiliului Judetean Buzau a ariilor 
protejate ROSCI 0190 Penteleu si ROSCI 0229 Siriu; 
- Posibilitatea cresterii in anii ce urmeaza a procentului de 
racordare a populatiei la sistemul de colectare a deseurilor, apa 
si canalizare; 
- Dezvoltarea segmentului de energie regenerabila, in special al 
celui eolian, datorita pozitiei geografice a judetului Buzau in 
regiunea subcarpatica unde este vant tot timpul timpul (judetul 
Buzau are al doilea potential eolian din Romania, dupa 
Dobrogea); 
- Posibilitatea parteneriatelor, mai ales cu parteneri privati 
straini, in domeniul protectiei mediului; 
- Posibilitatea implementarii de strategii si campanii de 
informare si constientizare a populatiei judetului Buzau in ceea 
ce priveste biodiversitatea si protectia mediului inconjurator; 
 

 
Amenintari 

 
- Neimplementarea standardelor de protectie a mediului pana la 
expirarea perioadei de tranzitie acordata de Comisia Europeana; 
- Cresterea numarului operatorilor economici din industriile 
poluante; 
- Incapacitatea si dezinteresul, atat al autoritatilor cat si a 
investitorilor, de a dezvolta segmentul de energie regenerabila 
alternativa; 
- Imposibilitatea de a implementa proiecte mari eolinene 
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datorita existentei in anumite locuri a culoarului de migratie a 
pasarilor calatoare; 
- Numarul insuficient de echipamente si conditia tehnica a 
acestora, precum si gradul redus de accesabilitate in anumite 
zone, pot duce la nerespectarea programului de ridicare a 
desurilor; 
- Lipsa unei alternative la nivelul judetului Buzau in cazul 
umplerii si inchiderii gropii de gunoi de la Galbinasi; 
- Introducerea intentionata sau involuntara de specii straine in 
ecosistemele naturale sau agricole; 
- Fragmentarea habitatelor si intreruperea conectivitatii 
longitudinale (bararea cursurilor de apa) si laterale (indiguiri), 
precum si blocarea si restrangerea rutelor de migratie a speciilor 
de pesti si a accesului la locurile potrivite pentru reproducere si 
hranire; 
- Nerepectarea de catre turisti si localnici a regulilor de 
comportare si exploatare a ariilor protejate; 
- Disparitiea unor specii de flora sau fanua; 
- Reducerea pana la disparitia spatiilor verzi, mai ales in mediul 
urban; 
 

 
• Mediul economic; 
 
ANALIZA S.W.O.T.; 
 

 

Puncte tari 

 

- Diversitatea mare a ramurilor economice specifice economiei 
nationale; 

- Cresterea vizibila in 2010 a PIB-lui fata de anul de criza 
economica 2009, de la 7297,0 mil. lei la 7820,9 mil. lei; 

- Jutetul Buzau ocupa locul al treilea in Regiunea Sud-Est ca 
numat de comercianti inregistrati, fiind depasit de Constanta si 
Galati; 

- Atractivitatea economica mare a judetului Buzau, datorita 
pozitiei sale geografice de nod de comunicatii intre cele trei 
regiuni istorice, apropierii de Bucuresti (si implicit de 
aeroportul Otopeni) si apropierii de porturile la Dunare din 
Braila si Galati si mai ales de portul Constanta (toate in 
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Regiune); 

- Numar mare de reprezentante al marilor firme nationale si 
internationale; 

- Cresterea numarului de societati comerciale active; 

- Cresterea numarului de societati comerciale private; 

- Cresterea numarului de microintreprinderi si I.M.M.-uri; 

- Cresterea societatilor comerciale in constructii, transport, 
depozitare si comunicatii, sanatate si asistenta sociala; 

- Numar mare de investitii straine; 

- Industrii competitive la export; 

- Forta de munca ieftina, disponibila si bine pregatita in domenii 
diversificate; 

- Traditie in domeniul industriei; 

- In judet functioneaza multe intreprinderi, in toate ramurile 
industriale; 

- Judetul Buzau este sungurul loc din tara unde se fabrica 
anumite produse competitive: aparate de cale ferata, tirfoane de 
cale ferata, traverse metalice, garnituri de frana si elemente de 
etansare pentru autovehicule, cord metalic pentru  armarea 
pneurilor; pulberi metalice pentru compozitia electrozilor de 
sudura, cat si pentru sinterizarea unor piese mecanice sau pentru 
reconditionarea de piese uzate, echipamente si sisteme 
complexe de purificare a apei, precum si a altor fluide 
alimentare, marca Aquator, care inglobeaza cartuse filtrante sau 
filtrant-absorbante in combinatie cu alte tehnologii de filtrare 
(dionizare, oxidare cu lumina ultravioleta, ultrafiltrare);  

- Pentru alte cateva produse  Buzaul ocupa un loc important in 
economia nationala: electrozi de sudura, parbrize pentru 
autovehicule, filtre de aer si de ulei pentru autovehicule, organe 
de asamblare (suruburi, saibe, piulite, nituri, prezoane etc...),  
produse ale industriei de echipamente electrice si optice, 
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productie de malt, productie de bere; 

- Restructurarea activitatii colosilor industriali a determinat 
aparitia unor societati industriale noi care au continuat 
activitatea industriala si au  introdus noi ramuri industriale in 
circuitul economic; 

- Industria locala de Galle-uri cuprinde peste 85% dintre firmele 
de profil din tara, aproape toata productia locala mergand la 
export; 

- Relief variat, calitate deosebita a stratului fertil si conditii 
climatice favorabile agriculturii; 

- Profil agricol diversificat; 

- Cultivarea aproape a tuturor soiurilor de plante specifice zonei 
si climei Romaniei; 

- Sectorul privat detine o pondere mare a terenului agricol din 
judetul Buzau (peste 90%); 

- Sectorul privat detine o pondere mare din productia agricola 
(atat cresterea plantelor cat si cresterea animalelor), (peste 
90%); 

- Crestere constanta a numarului de societati agricole; 

- Tendinte de concentrare a unor suprafete relativ mari de 
terenuri si  procurarea utilajelor agricole moderne; 

- Densitatea si accesul facil la materie prima pentru industria 
alimentara; 

- Suprafa agricola mare; 

- Suprafata arabila mare, cu pamant de cea mmai buna calitate 
(cernoziom de Baragan caliatatea I); 

- Plantatii importante de pomi fructiferi; 

- Cresterea suprafetei de pasuni naturale;  

- 5 statiuni de cercetare si productie in agricultura; 
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- Productie mare de struguri, atat pentru vin cat si pentru masa; 

- Regiunea are un extraordinar potential viticol, in judetele 
Vrancea, Constanta, Buzau si Galati, in primele 3 judete 
amintite existand si podgorii renumite in intreaga tara si in 
strainatate (Cotesti, Odobesti, Pietroasele, Mulfatlar); 

- Cresterea suprafetelor patrimoniului viticol; 

- Podgorii renumite cultivate cu soiuri de calitate (Pietroasele, 
Budureasca, Domeniile Franco-Romane);  

- Vinuri premiate la concursuri internationale (Tamaioasa 
Romaneasca, Fetreasca Neagra); 

- Mentinerea suprafetelor fondului funciar dupa modul de 
folosinta, incepand cu 2005; 

- Statiune de cercetare viticola la Pietroasele; 

- Creterea semificativa a fermelor de animale si a numarului de 
capete; 

- Creterea semificativa a unitatilor de procesare a produselor 
agricole si zootehnice; 

- Numar mare de firme specializate in prestarea serviciilor; 

- 2 herghelii – la Cilsau si Rusetu; 

- Experienta mare obtinuta prin implementarea programelor 
Sapard si Phare, precum si a altor programe nationale si 
internationale; 

- Traditie domeniul comertului; 

- Infrastructura dezvoltata in domeniul comertului; 

- Numar mare de firme de comert; 

- 10 produse inregistrate ca produse traditionale: carnatii de 
Plescoi, pastrama de Plescoi, babicul sarbesc de Buzau, covrigii 
de Buzau, branzeturile din lapte de capra, cascaval si branza de 
burduf, varzovul de pastrav, vinul Tamaioasa Romaneasca, 
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tuica de Patarlagele, painea taraneasca; 

- Existenta unui numar mare de hipermarketuri: Carrefour, 
Kaufland, Lidle, Penny Market, Le Big, Praktiker, Dedeman, 
WinMarkt, Aurora Mall, Orhidea Mall; 

- Conservarea obiceiurilor si traditiilor, a cantecelor stramosesti 
in forme aproape nealterate; 

- Decoratiuni de interior (Lopatari si Manzalesti) intre care se 
remarca tesaturile din par de capra; 

- Port popular specific zonei, cu origini in portul populatiei 
dacice, pastrat nealterat in zonele de munte; 

- Potential turistic demonstrat si diversificat cu locuri, rezervatii 
naturale, asezari religioase, asezari, situri si monumente ale 
naturii unice in Europa; 

 

 

Puncte slabe 

 

- Judetul Buzau a realizat in anul 2010 o valoare a PIB-ului de 
7820,9 mil. lei situandu-se din acest punct de vedere pe locul 28 
in ierarhia judetelor tarii; 

- Numarul redus de unitati ce-si desfasoara activitatea in 
industrie, constructii si agricultura; 

- Reduceri de salariati in silvicultura, pescuit si constructii; 

- Evolutia radierilor de societati comerciale prezinta fluctuatii 
foarte mari, cu cresteri spectaculoase inainte de declansarea 
crizei economice , reduceri semnificative in perioada de criza si 
o usoara crestere dupa 2011; 

- Criza financiara a afectat intr-o masura mai mare orasele 
Ramnicu Sarat, Nehoiu, si Pogoanele; 

- Trendul ca majoritatea investitiilor importante in judetul 
Buzau sa se faca prin achizitii, nu prin investitii pe loc gol, - 
companiile, atat romanesti, dar mai ales cele straine, preferand 
aceasta modalitate datorita mediului de afaceri instabil si riscant 
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din Romania; 

- Resurse umane reduse si slab pregatite in mediul rural datorita 
migratiei demografice in ceea ce priveste piata muncii; 

- Scaderea numarului de intreprinderi mari; 

- Pondere foarte mare a microintreprinderilor in totalul 
societatilor comerciale active; 

- Utilizarea tehnologiilor invechite – uzura fizica si morala a 
masinilor si utilajelor; 

- Indici de productivitate si productie industriala mici, sub 
jumatate din media europeana, fapt ce indica un management 
neperformant, tehnologii neadecvate, forta de munca 
ineficienta; 

- Mutarea aproape totala a industriei de LON, in Republica 
Moldova si Ucraina, odata cu intrarea Romaniei in spatiul 
comunitar; 

- Insuficienta preocupare pentru calitate; 

- Tendinta populatiei de a cumpara pooduse importate, de o 
caliate proasta (made in China), decat de produse autohtone, 
mai scumbe, dar mult mai bune calitativ; 

- Branduri locale reduse; 

- Precipitatii insuficiente si vanturi puternice care provoaca mari 
daune; 

- Cresteri importante de ingrasaminte chimice; 

- Scaderi importante de ingrasaminte naturale; 

- Scaderea suprafetei agricole; 

- Scaderea suprafetei arabile; 

- Scaderea vizibila suprafetei patrimoniului pomicol; 

- Scaderea suprafetei de fanete; 
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- Disparitia plantatiilor de arbusti fructiferi; 

- Cuantumul mic al subventiilor pentru agricultura; 

- Scaderea aproape in totalitate a suprafetei de duzi; 

- Productia de masa verde a scazut continuu datorita neaplicarii 
lucrarilor de intretinere si de imbunatatire; 

- Scaderea suprafetelor cu vie altoita pe rod; 

- Cresterea vizibila a suprafetelor cu vii hibride pe rod; 

- Structuri agricole fragmentate sau parasite; 

- Suprafete mari de teren ramase necultivate; 

- Reducerea lucrarilor de combatere a eroziunii; 

- Productivitate slaba a muncii agricole; 

- Pondere mare a exploatatiilor de subzistenta; 

- Mecanizare insuficienta in domeniul agriculturii; 

- Slaba dezvoltare a sectorului industriei alimentare; 

- Disparitia culturilor de in pentru seminte, in pentru fibra si 
canepa; 

- Numar redus de centre de colectare zonale; 

- Probleme financiare ale statiunilor de cercetare si productie in 
agricultura; 

- Pregatire profesionala redusa a lucratorilor in agricultura; 

- Interes scazut al generatiei tinere pentru activitati agricole; 

- Populatia imbatranita din agricultura (mediul rural); 

- Aparitia fenomenului de “Culturi pentru infometare”, adica a 
instalarii pe suprafete mari destinate agriculturii a panourilor 
forovoltaice de producere a energiei alternative; 

- Slaba valorificare a produselor secundare ale padurii; 

- Numarul redus si calitatea precara si invechita a sistemelor de 
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irigatii; 

- Unitatile locale in domeniul comertului detin cea mai mare 
pondere, ca si numar, ceea ce indica un grad de atractivitate 
redus pentru investitorii straini; 

- Raportat la numarul de societati comerciale cu participare 
straina de capital inregistrate pe total tara, judetul Buzau detine 
o pondere redusa; 

- Pondere mare a comercializarii produselor pe plan local; 

- Scaderea societatilor de tranzactii imobiliare; 

- Lipsa promovarii produselor traditionale locale; 

- Lipsa continuitatii si a unei strategii de sustinere a 
comercializarii produselor mestesugaresti, vanzarile importante 
fiind facute cu ocazia targurilor populare ce se organizeaza de 
cateva ori pe an; 

- Lipsa campaniilor de reinsertie profesionala a fortei de munca 
in domenii cautate pe piata muncii; 

- Lipsa de campanii de informare si pregatire a fortei de munca; 

- Lipsa campaniilor si metodelor de ajutor pentru micii 
intreprinzatori si pentru cei ce vor sa demareze afaceri; 

- Grad mare de fiscalitate; 

- Legislatie lacunara si deficitara; 

 

Oportunitati 

 

- Atractivitatea economica mare a judetului Buzau, datorita 
pozitiei sale geografice de nod de comunicatii intre cele trei 
regiuni istorice, apropierii de Bucuresti (si implicit de 
aeroportul Otopeni) si de apropierea de porturile la Dunare din 
Braila si Galati si mai ales de portul Constanta (toate in 
Regiune); 

- Atragerea de finantari nerambursabile din fondurile europene 
si din alte fonduri nationale si internationale, ce au ca obiect 
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dezvoltarea mediului de afaceri si a tehnologiilor; 

- Implementarea de politici si strategii pentru dezvoltarea si 
imbunatatirea segmentului de afaceri la nivelul judetului Buzau; 

- Sprijinirea sectorului privat, ce ofera oportunitati reale de 
dezvoltarea durabila; 

- Existenta A.P.I.A. si A.R.P.D.R.P.; 

- Existenta Camerelor agricole; 

- Imbunatatirea cadrului institutional privind sistemele de 
control ale calitatii; 

- Revitalizarea unor zone traditionale din judetul Buzau 
(Ramnicu Sarat, Nehoiu); 

- Declararea unor orase sau zone din judetul Buzau ce 
indeplinesc conditiile, ca zone defavorizate, in conformitate cu 
prevederile legale, in vederea obtinerii de facilitati fiscale 
pentru producatori; 

- Societatile aparute in urma restructurarii colosilor industriali 
sunt mai flexibile; 

- Posibilitatea infiintarii de parcuri industriale; 

- Cooperarea intre agentii economici si formarea clusterelor 
industriale; 

- Existenta programelor nationale si europene pentru sustinerea 
dezvoltarii, inovarii, cercetarii si transferului de tehnologie; 

- Cresterea gradului de utilizare a resurselor de energie 
regenerabila duce la crestere economica si introducerea de noi 
tehnologii; 

- Posibilitata infiintarii de Asociatii agricole, pe cat mai mari, cu 
atat mai eficiente; 

- Posibilitatea de concentrare a terenurilor agricole; 

- Cerere de produse agricole ecologice; 
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- Cresterea numarului de investitii straine care pot determina o 
crestere a competitivitatii prin transfer tehnologic si inovare; 

- Existenta zonelor care au pastrat traditii si obiceiuri populare; 
- Cresterea cererii de servicii destinate persoanelor si firmelor; 

- Promovarea produselor alimentare locale, traditionale; 

- Organizarea de campanii de reinsertie profesionala a fortei de 
munca in domenii cautate pe piata muncii; 

- Organizarea de campanii de informare si pregatire a fortei de 
munca; 

- Organizarea de campanii, precum si gasirea de noi metode si 
implementarea acestor metode, cu scopul ajutorului si sustinerii 
micilor intreprinzatori sau al acelora care vor sa demareze o 
afacere; 

-  Reducerea gradului mare de fiscalitate; 

 

 

Amenintari 

 

- Cresterea TVA-ului; 

- Scumpirea carburantilor si a materiilor prime generate de 
aceasta; 

- Costurile mari de conformare ale agentilor economici la 
standardele de mediu; 

- Procedurile dificile de obtinere a avizelor (Exemolu: avizul de 
mediu) de catre societatile comerciale; 

- Fenomenul globalizarii / integrarii poate marginaliza anumite 
sectoare ale economiei si chiar sa duca la disparitia acestora (ex. 
industria textila, industria usoara, prelucrarea produselor 
alimentare etc...); 

- Accentuarea procesului de dezindustrializare; 

- Scaderea fortei de munca din agricultura, atat migratiei 
demografice (urban – rural), cat si a imbatranirii generale a 
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populatiei din mediul rural; 

- Capacitate redusa a gospodariilor taranesti si a fermelor de a 
concura cu produsele comunitare; 

- Riscul delocalizarii unor sectoare industriale catre locatii 
externe (Exemplu: Republica Moldova si Ucraina), din cauza 
costurilor mai reduse de acolo; 

- Accesarea greoaie a creditelor bancare; 

- Migratia demografica a fortei de munca catre zone si regiuni 
mai atractive din punct de vedere al salarizarii; 

- Pierderea clientilor, incasarile incerte si scaderea cifrei de 
afaceri la nivelui I.M.M.-urilor din judetul Buzau; 

- Simtirea inca a efectelor crizei economice si declansarea unei 
noi crize; 

- Slaba absorbtie a finantarilor nerambursabile din fondurile 
europene si din alte fonduri nationale si internationale ce au ca 
obiect dezvoltarea mediului de afaceri si a tehnologiilor; 

- Gradul mare de fiscalizare; 

- Cadrul legislativ lacunar, deficitar si instabil; 

 
• Turismul; 
 
ANALIZA S.W.O.T.; 
 

 

Puncte tari 

 

- Localizarea strategica a judetului Buzau, ca important nod 
regional intre cele trei regiuni istorice (Moldova, Muntenia si 
Transilvania) si ca nod principal de tranzit al turistilor; 

- Potential turistic demonstrat si diversificat cu locuri, rezervatii 
naturale, asezari religioase, asezari, situri si monumente ale 
naturii unice in Europa; 

- Romania (si implicit judetul Buzau), nu se afla in nici o zona 
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de risc in ceea ce priveste calatoriile si turismul (zona cu risc de 
calamitati, risc de razboi, risc de atentate teroriste si rapiri, 
etc...); 

- Practicarea turismului in forme variate: turism de circulatie, de 
sejur, viticol, rural, ecologic si cultural;  

- Numeroase trasee tematice turistice; 

- Existenta surselor de apa in cadrul traseelor turistice din 
Muntii Buzaului, spre deosebire de traseele montane din alte 
zone (sursa de apa de o calitate inalta – izvoare de munte – la 
cel mult o ora de mers de la una la alta); 

- Posibilitatea turismului ecologic in ariile protejate, mai ales al 
turismului cu bicicleta; 

- Statiunea balneoclimaterica Sarata-Monteoru; 

- Rrezervatii naturale: Siriu, Penteleu, Vulcanii noroiosi, 
Chihlimbarul de Buzau, Padurea Lacurilor, Dealul cu lilieci, 
etc; 

- Asezari religioase: biserici si chilii rupestre; Episcopia 
Buzaului; Manastirea Ciolanu; ansamblul fostei manastiri 
Adormirea Maicii Domnului; Manastirea Ratesti; 

- Monumente ale naturii: Focul viu; Piatra Alba “La grunj”; 
asezari si necropole din epoca bronzului: fortificatii dacice, 
cultura Monteoru, castrul postroman si termele de la 
Pietroasele; 

- Parcuri dendrologice: Parcul Monteoru, Parcul Marghiloman; 

- Statiuni si situri: Sarata-Monteoru, tabara de sculptura 
Magura; 

- Muzee si colectii; 

- Cresterea numarului de structuri de primire; 

 - Infiintarea unui numar mare de pensiuni rurale si urbane; 

- Cresterea numarului total de turisti; 
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- Cresterea numarului de turisti cazati la pensiuni urbane si 
rurale; 

- Cresterea resurselor destinate turismului; 

- Ponderea ridicata a proprietatii private in domeniul turistic, 
mai ales in domeniul hotelier si al restaurantelor; 

- Conservarea obiceiurilor si traditiilor, a cantecelor stramosesti 
in forme aproape nealterate; 

- Decoratiuni de interior (Lopatari si Manzalesti) intre care se 
remarca tesaturile din par de capra; 

- Port popular specific zonei, cu origini in portul populatiei 
dacice, pastrat nealterat in zonele de munte; 

- Baza tehnico-materiala a turismului buzoian este completata 
cu spatii de agrement si distractie: terase, baruri, piscine, 
discoteci, terenuri de sport, cluburi, majoritatea situate in jurul 
marilor unitati hoteliere si nu numai; 

 

Puncte slabe 

 

- Caracter sezonier al turismului; 

- Diferente mari de circulatie turistica intre lunile de vara si de 
iarna; 

- Implementarea Strategiilor de vizitare in cadrul ariilor 
protejate, ale caror norme si reguli interzic turismul off-road cu 
mijloace motorizate (autoturisme de teren, atv-uri) pe suprafata 
acestor situri; 

- Majoritatea structurilor de cazare se gasesc departe de 
atractiile turistice; 

- Ponderea mica a unitatilor de cazare de patru sau cinci stele 
(doar in orasul Buzau exista doua hoteluri de patru stele, iar in 
judetul Buzau nu exista nici o suructura turistica de cinci stele); 

- Absenta unor politici si programe coerente de dezvoltare a 
turismului; 
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- Promovare insuficienta a potentialului turistic; 

- Numar mic de parcari si grupuri sanitare in vecinatatea 
obiectivelor turistice; 

- Acces redus al persoanelor cu dizabilitati la obiectivele 
turistice si la structurile de cazare; 

- Numar redus de centre de informare turistica; 

- Semnalizare deficitara a obiectivelor si atractiilor turistice; 

- Lipsa personalului specializat in turism; 

- Lipsa planurilor de dezvoltare turistica integrata a oraselor si 
statiunilor; 

- Lipsa parteneriatelor si colaborarilor public - private in turism; 

- Utilizare redusa a mijloacelor informatice si a internetului 
pentru informare, marketing si rezervare turistica; 

- Prezenta redusa pe site-urile de specialitate des utilizate 
(Booking.com, Tripadvisor.com, etc); 

 

Oportunitati 

 

- Interes crescut la nivel international pentru promovarea 
turismului durabil; 

- Castigarea unui segment special de turisti prin implementarea 
Strategiilor de vizitare ale ariilor protejate; 

- Dezvoltarea interesului pentru turismul ecologic si tematic, 
mai ales luand in calcul interesul major manifestat de Uniunea 
Europeana pentru protectia mediului; 

- Dezvoltarea interesului pentru agroturism si turism rural; 

- Existenta la nivelul judetului Buzau a fenomenelor, 
monumentelor ale naturii si a altor obiective unice in Europa 
(Vulcanii noroiosi de la Berca si Scortoasa, Mina de chihlimbar 
de la Colti, Barajul natural de la Siriu); 

- Existenta la nivelul judetului Buzau a fenomenelor, 
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monumentelor ala naturii si altor obiective de interes national, 
unele unice in Romania; 

- Existenta la nivelul florei si faunei judetului Buzau de plante 
(Garduralnita) si animale (Scorpionul de Buzau, Salamandra) 
unice in lume, precum si monumente ale naturii de interes 
national si international; 

- Oferta turistica generoasa la nivelul judetului Buzau; 

- Zone care au pastrat traditii si obiceiuri populare; 

- Zone cu valori de patrimoniu natural si construit; 

- Servicii si dotari moderne in pensiunile noi; 

- Diversificare serviciilor turistice (wellness, spa); 

- Existenta fondurilor specifice cu finantare europeana; 

- Posibilitatea dezvoltarii turismului de afaceri si a turismului de 
conferinta, capabile sa elimine caracterul sezonier al turismului 
buzoian; 

- Existenta altor fonduri cu finantare nerambursabila, cu 
destinatie specifica; 

- Posibilitatea parteneriatelor, mai ales cu parteneri privati 
straini, in domeniul turismului; 

- Posibilitatea pregatirii personalului din turism la cele mai 
inalte standarde; 

- Posibilitatea implementarii de strategii si campanii de 
informare si constientizare a populatiei judetului Buzau in ceea 
ce priveste biodiversitatea si protectia mediului inconjurator, 
avand ca scop promovarea agroturismului si turismului 
ecologic; 

- Posibilitatea implementarii unei strategii durabile in ceea ce 
priveste turismul; 
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Amenintari  

- Concurenta zonelor turistice cu oferte turistice similare in alte 
regiuni sau tari invecinate; 

- Disfunctionalitati ale pietei funciare si de arendare; 

- Preluarea unor modele gresite de dezvoltare a locatiilor cu 
destinatii de vacanta; 

- Nerealizarea unor proiecte de turism din cauza dificultatilor 
legate de proprietatea terenurilor din zonele cu potential turistic; 

- Rata mica de absorbtie a fondurilor europene sau din alte 
surse; 

- Pierderea unui segment special de turisti prin implementarea 
Strategiilor de vizitare ale ariilor protejate; 

- Scaderea numarului de turisti datorita lipsei de promovare sau 
a unei strategii gresite de pormovare a infrastructurii turistice si 
a atractiilor judetului Buzau; 

 

 
• Capacitatea administrativa; 
 
ANALIZA S.W.O.T.; 
 

 

Puncte tari 

 

- Existenta strategiilor sectoriale la nivel  local; 

- Existenta certificatului IQNET - The International 
Certification Network; 

- Existenta certificarii ISO 9001:2008; 

- Existenta unei Strategii de Dezvoltare Durabila a Judetului 
Buzau de o buna calitate, pentru perioada de programare 2007 – 
2013; 

- 90% dintre angajati la nivelul aparatului propriu al Consiliului 
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judetean au studii superioare; 

- Angajati in aparatul propriu de un inalt profesionalism si cu 
experienta mare in administratie; 

- Inalt profesionalism al angajatilor din cadrul Directiei de 
Dezvoltare Regionala (desi in numar redus – 13 angajati dintr-
un numar total de 29 de posturi – acestia au reusit sa obtina un 
procent de peste 85% de proiecte europene finantate din 
numarul total al cererilor depuse); 

- Acordarea de 13 clase salariale pentru managerii de proiect si 
de 9 clase salariale pentru membrii in echipele de implementare 
ale proiectelor cu finantare din fonduri europene; 

- Nivel ridicat de dotare cu tehnica si tehnica de calcul la nivelul 
aparatului propriu al Consiliului judetean; 

- Semnarea la 1 Decembrie 2012 a Pactului de cooperare si 
infratire cu Raionul Soroca din Republica Moldova; 

- Prezenta in judetul Buzau a Asociatiilor de Dezvoltare 
Intercomunitara; 

- Prezenta in judetul Buzau a Grupurilor de Dezvoltare Locala; 

- Gestionarea unui portofoliu mare si diversificat de proiecte in 
valoare totala de aroape 200.000.000 lei; 

- Site bine organizat, up-datat, cu informatii diverse si utile; 

- Implicare in soluionarea gestionarii deseurilor (estimare de 
aprobare a Master Planului de deseuri la inceputul anului 2014); 

- Implicare in diverse activitati sportive (echipa de minifotbal a 
Consiliului judetean), cu rezultate spectaculoase; 

- Gestionarea de catre Consiliul judetean a intregii activitati 
institutionale a judetului Buzau, in urma intrarii in vigoare a 
legii descentralizarii, de la 1 ianuarie 2014; 

- Finantarea din bugetul propriu al judetului a numeroase 
activitati sportive, de creatie artistica, de creatie literara, de 
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manifestari culturale, etc…; 

- Buget bine echilibrat; 

 

Puncte slabe 

 

- Numar mare de posturi vacante; 

- Existenta de posturi importante de conducere vacante 
(exemplu: Director executiv – Directia pentru Administrarea 
Patrimoniului si Investitii); 

- Medie inaintata de varsta a angajatilor la nivelul aparatului 
propriu al Consiliului judetean; 

- Lipsa la nivelul aparatului propriu al Consiliului judetean de 
copiatoare si scanere; 

- Lipsa de participare aproape totala a angajatilor aparatului 
propriu de specialitate, la programe, cursuri de instruire si de 
perfectionare profesionala incepand cu anul 2009; 

- Lipsa de motivare financiara a angajatilor, in conditiile 
salariale actuale, a taierii primelor si sporurilor, precum si a 
taierii tichetelor cadou si a ajutoarelor in caz de evenimente 
deosebite; 

- Neacordarea sporului de 75%, in totalitatea cuantumului sau, 
pentru functionarii care lucreaza in accesarea fondurilor 
europene; 

- Colaborari reduse cu mediul de afaceri; 

- Lipsa parteneriatelor public – private; 

- Neaccesarea multor finantari datorita numarului redus de 
angajati la nivelul Directiei de Dezvoltare Regionala (13 
angajati din 29 de posturi existente); 

- Lipsa implementarii totale a Sistemului de management si 
circulatie a documentelor; 

- Cladirea in care isi desfasoara activitatea atat Consiliul 
judetean cat si aparatul propriu al acestuia este veche si nu mai 
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corespunde normelor si standardelor unei administratii publice 
moderne si performante; 

 

Oportunitati 

 

- Existenta de proiecte viabile in curs de evaluare cu 
posibilitatea de a fi finantate din realocari financiare la sfarsitul 
perioadei de programare 2007 – 2013, sau in viitoarea perioada 
de programare 2014 – 2020; 

- Existenta surselor de finantare multiple, mai ales in viitoarea 
perioada de programare 2014 – 2020; 

- Existenta bancilor specializate in finantarea institutiilor 
publice si a posibilitatilor de creditare; 

- Rectificarile bugetare de la bugetul de stat; 

- Dezvoltarea parteneriatelor public - private;  

- Finalizarea si implementarea Master Planului de deseuri; 

- Posibilitatea de participare la programe si cursuri de instruire 
si perfectionare profesionala, mai ales ca multe dintre acestea, 
in viitoarea perioada de programare 2014 – 2020, vor fi eligibile 
pentru a fi finantate din bani europeni; 

 

Amenintari 

 

- Plafonarea angajatior din cadrul aparatului propriu de 
specialitate, atat datorita insatisfactiei financiare, cat si gradului 
scazut de promovabilitate; 

- Plecarea specialistilor din aparatul propriu catre alte domenii 
de activitate, in special cele din domeniul privat, datorita 
standardelor salariale mult mai ridicate; 

- Diminuarea sau chiar stoparea finantatii anumitor domenii 
datorita procesului de descentralizare; 

- Neaccesarea de fonduri europene; 

- Neaccesarea multor finantari datorita lipsei de la bugetul 
propriu al judetului a resurselor financiare necesare cofinantarii; 
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- Lipsa procesului continuu de retehnologizare si modernizare, 
care poate conduce la uzarea morala a intregului proces de 
administratie si la scaderea standardelor si a competitivitatii; 

- Tendintele concurentiale ale localitatilor din judet care pot 
compromite cooperarea si coordonarea in derularea unor 
proiecte comune pentru dezvoltarea durabila a teritoriului zonal; 

- Accesarea dificila a creditelor bancare; 

- Subfinantarea activitatii; 

 
• Eficienţă energetică 
Cresterea eficientei energetice a cladirilor proprietate publica a 
judetului Buzau. 

ANALIZA S.W.O.T.; 
 

 
Puncte tari 

- Consiliul Judetean Buzau detine un numar mare de 
cladiri ( sedii administrative, spitale, scoli, camine de 
batrani etc. ); 

- Exista un parc eolian producator de energie alternativa; 

- Implementarea de masuri la nivelul judetului Buzau 
avand ca scop reducerea consumului de CO 2; 

- Experienta domeniului institutional in atragerea 
fondurilor europene; 

- Implementarea mai multor proiecte cu finantare din POR 
2014 – 2020; 

 
  

 
Puncte slabe 

- Instalatiile de producere, transport si distributie a energiei 
sunt invechite si depasite tehnologic, cu consumuri si 
costuri de exploatare mari; 

- Lipsa de informare a cetatenilor; 
- Rezistenta la nou a cetatenilor; 
- Ponderea semnificativa a populatiei care prezinta un grad 

de vulnerabilitate ridicat, in conditiile practicarii unor 
preturi la energie apropiate de nivelul mediu European; 

- Resurse financiare insuficiente pentru lucrarile specifice 
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de “ eficientizare energetica “; 
- Procentul foarte mic al energiei obtinuta din mijloace 

alternative ( hidro, eoliana, fotovoltaica ); 
- Procentul foarte mic de alimentare cu energie termica a 

populatiei; 
- Izolarea termica a cladirilor este necorespunzatoare. 

 
 

  

 
Oportunitati 

- Interesul major manifestat de Uniunea Europeana pentru 
eficientizarea consumurilor ; 

- Existenta fondurilor specifice cu finantare europeana; 
- Implicarea autoritatilor publice in reducerea consumului 

de CO2; 
- Posibilitatea diminuarii in anii ce urmeaza a emisiilor de 

CO2; 
- Dezvoltarea segmentului de energie regenerabila in 

special al celui eolian, datorita pozitiei geografice a 
judetului Buzau in regiunea subcarpatica unde este vant 
tot timpul ( judetul Buzau are al doilea potential eolian 
din Romania, dupa Dobrogea ); 

 
  

 
Amenintari 

 
- Incapacitatea si dezinteresul, atat al autoritatilor cat si a 

investitorilor, de a dezvolta segmentul de energie 
regenerabila alternativa; 

- Imposibilitatea de a implementa proiecte eoliene datorita 
existentei in anumite locuri a culoarului de navigatie a 
pasarilor calatoare; 

- Lipsa unor instrumente fiscale eficiente pentru sustinerea 
programelor de investitii in eficienta enrgetica si 
dezvoltarea serviciilor energetice; 
 

Judetul Buzau are in proprietate publica cladiri cu diferite functiuni si 
utilizatori diferiti, de la sedii administrative pana la imobile cu destinatie de  activitati 
medicale ,de invatamant special, de furnizare in domeniul asistentei si protectiei 
sociale. 
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Pentru cladirile proprietate publica a judetului Buzau actiunea consiliului 
judetean este de a le transforma în cladiri care sa raspunda exigentelor din punct de 
vedere al eficientei energetice si al utilizării surselor regenerabile de energie. 

La nivelul domeniului public al judetului Buzau au fost auditate  o parte din 
imobile, respectiv cele din domeniul furnizarii serviciilor medicale si a celor din 
domeniul asistentei si protectiei sociale, pentru care s-au facut si recomandari pentru 
imbunatatirea conditiilor de eficienta energetica. 

La baza unei evaluari generate de urmarirea in timp a cladirilor proprietate 
publica a judetului au fost constatate urmatoarele: 

o Multe cladiri nu au anvelopa termica motiv pentru care consumul de energie 
termica este foarte mare; 

o Multe cladiri nu au izolate planseele peste subsol si peste ultimul etaj, la 
nivelul carora pierderile de caldura sunt mari; 

o Retelele termice sunt in mare parte vechi, depasite, iar in cazul celor reabilitate, 
reabilitarea a fost partial, motiv pentru care pierderile si consumurile de 
energie termice sunt la un nivel ridicat; 

o Instalatiile termice sunt uzate fizic si moral; 

o Instalatiile electrice sunt neverificate sau improvizate din punct de vedere al 
sigurantei si continuitatii in functionare, existand pericolul real de incendiu sau 
electrocutare; 

o Retelele electrice sunt uzate  fizic si moral; 

o Nu exista o cultura adecvata a economisirii energiei ceea ce duce la utilizarea 
iluminatului interior si pe perioada zilei, cand nu este necesar, iar reducerea 
temeperaturii se face prin deschiderea ferestrelor; 

o Nu exista contoare performante de energie, cu posibilitatea de transmitere la 
distanta a consumurilor in timp real; 

o Multe cladiri au tamplarie veche, deformata si neetansa, cu pierderi de caldura 
sau absortie de aer rece; 

o Nu exista o abordare coerenta privind gestionarea consumurilor, respectiv 
mentenanta instalatiilor existente; 

Planul de actiuni privind eficienta energetica se concentreaza pe masuri menite 
sa reduca emisiile de CO2 si pe consumul final de energie in cladirile proprietate 
publica a Judetului Buzau. 
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In cadrul planului se prevad masuri de eficienta energetica  pe termen scurt – 
pana la ( 3 – 4 ani ) si pe termen mediu si lung ( 2023 - 2030 ) pentru cladirile 
apartinand domeniului public, masuri pe care Consiliul judetean Buzau intentioneaza 
sa le implementeze respectand legislatia in vigoare la nivel national si recomandarile 
Uniunii Europene. 

La momentul actual se impune o corecta diagnoza a situatiei tuturor cladirilor 
din punct de vedere a consumurilor energetice prin efectuarea si promovarea 
auditurilor care să le stabileasca performanta energetica  in termeni de consumuri 
specifice de energie (Kwh/m2 şi an) facand posibila comparatia cu alte cladiri din 
aceeasi clasa/categorie. De asemenea, auditurile vor furniza recomandari de baza 
pentru actiuni specifice in vederea reducerii consumurilor impreună cu evaluarea 
costului acestor masuri, recomandari care vor sta la baza viitoarelor lucrari de 
reparatii /modernizari ale cladirilor. 

Preponderent pentru cladirile publice vor fi promovate lucrari de anvelopare 
termica, de modernizare a instalatiilor de producere caldura si instalarea de sisteme 
de automatizare a echipamentelor de utilizare a energiei electrice/termice. Cel mai 
important aspect va fi implementarea masurilor de folosire a energiei solare pentru 
prepararea apei calde in toate institutiile publice. 

Principalele masuri adoptate pe termen scurt pentru eficientizarea cladirilor 
proprietate publica a judetului Buzau sunt: 

1. Realizarea auditurilor energetice pentru toate cladirile publice ale 
Consiliului Judetean si etichetarea lor energetica pentru cladirile care nu au 
fost auditate deja si prioritizarea lor in functie de utilizatori si sursele 
disponibile de finantare; 

2. Reabilitarea termică a tuturor clădirilor , respectiv reducerea pierderilor de 
energie şi căldură; 

3. Modernizarea instalatiilor de iluminat interior si de incinta la cladirile aflate 
in domeniul public al judetului Buzau , utilizand echipamente eficiente 
energetic. 

Masuri pe termen mediu si lung: 

1. Implementarea unui sistem de management energetic al cladirilor; 

2. Eficientizarea consumului de energie termica pentru cladirile din proprietatea 
publica a judetului prin achizitionarea, montarea si punerea in functiune de 
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panouri solare si pompe de caldura pentru incalzire si preparare apa calda 
menajera; 

3. Implementarea de sisteme de contorizare inteligente a energiei electrice si 
termice pentru cladirile aflate in domeniul public al judetului Buzau; 

4. Imbunatatirea calitatii serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si epurare a 
apelor uzate. 

 
Fisele de proiect din capitolul urmator vor fi structurate in functie de 

aceste directii de dezvoltarea identificate. 
 
4.1. POPULATIA SI RESURSA UMANA; 

4.1.1. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Pregatirea personalului si ridicarea 
standardelor resursei umane din 
serviciile specializate ale DGASPC 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Social 

Programul Operational Capital 
Uman 2014 – 2020 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

 

Judetul Buzau 

Toate serviciile specializate din cadrul 
DGASPC 

4. Solicitantul proiectului / Parteneri 

 

 Consiliul Judetean Buzau / DGASPC 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 
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1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Promovarea 
incluziunii sociale si combaterea 
saraciei  

Obiectiv specific 1: Consolidarea 
accesului la ingrijiri si asistenta 
medicala de calitate, inclusiv prin 
dezvoltarea de servicii de ingrijire 
medicala si sociala integrate, inclusiv 
la nivelul comunitatii, cu accent 
asupra serviciilor prestate in 
ambulatoriu si pe instruirea 
specialistilor de medicina primara 
integrata, cu suportul telemedicinii; 

Obiectiv specific 2: Sprijinirea 
tranzitiei de la modelele institutionale 
la ingrijirea comunitara a copiilor, a 
peroanelor cu handicap, a persoanelor 
cu tulburari mintale, precum si 
a varstnicilor. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

Toate persoanele institutionalizate, in 
toate formele, din cadrul serviciilor 
specializate ale DGASPC Buzau 

3. Principalele activitati din proiect Instruirea intregului personal 
specializat din serviciile DGASPC, 
personal ce se ocupa cu ingrijirea 
medicala copiilor, a peroanelor cu 
handicap, a persoanelor cu tulburari 
mintale, precum si a varstnicilor. 
Instruirea intregului personal 
specializat din centrele DGASPC, 
personal ce se ocupa cu educatia si 
supravegherea copiilor, a peroanelor 
cu handicap, si a persoanelor cu 
tulburari mintale. 
 

4. Durata proiectului 

 

18 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 

Nu se incadreaza in categoria proiecte 
generatoar de venituri sau care 
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‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

necesita ajutor de stat 

6. Justificarea proiectului 

 

Proiectul se adreseaza acelor categorii 
de personae institutionalizate, mai 
ales a celor defavorizate, sau din 
mediul rural, acolo unde exista un 
acces dificil la servicii medicale, si 
care au nevoie atat de servicii 
medicale primare, de servicii sociale 
de baza sau de servicii educationale 
speciale. 

Se urmareste dobandirea de 
cunostinte specifice in vederea 
educatiei oferite copiilor dezavantajati 
din centre, mai ales acelora cu 
handicap, care necesita modalitati 
educationale speciale; 

Se urmareste, de asemenea, 
dobandirea de cunostinte specifice de 
interventie si asistenta pentru 
persoane varstnice, vulnerabile sau a 
persoanelor cu handicap; 

 
 

II. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului3: 
- Alte studii: 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Nu exista nici un fel de documentatie 
tehnica elaborata pentru acest proiect 
si nici nu este necesara o astfel de 
documentatie, fiind vorba de formare 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 
                                                            
3 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

500.000 Euro 

 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

Nu este stabilit in momentu de fata 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile Nu este stabilit in momentu de fata 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Minim 500 de persoane cu standarde 
ridicate in ingrijirea si educarea 
persoanelor din centrele DGASPC. 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea calitatii vietii persoanelor 
institutionalizate din centrele 
DGASPC. 

Crestrea standardelor de 
profesionalism a peste 500 de 
persoane 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 - Promovarea incluziunii sociale si 
combaterea saraciei; Subdomeniul 2 - Sprijinirea tranzitiei de la modelele 
institutionale la ingrijirea comunitara a copiilor, a peroanelor cu handicap, a 
persoanelor cu tulburari mintale, precum si a varstnicilor (varianta 1) sau 
Subdomeniul 4 - Consolidarea accesului la ingrijiri si asistenta medicala de calitate, 
inclusiv prin dezvoltarea de servicii de ingrijire medicala si sociala integrate, inclusiv 
la nivelul comunitatii, cu accent asupra serviciilor prestate in ambulatoriu si pe 
instruirea specialistilor de medicina primara integrata, cu suportul telemedicinii 
(varianta 2); 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar accesul la 
activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil tuturor 
categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, 
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convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata etc... 

Proiectul asigura accesul neconditionat si nerestrictionat in nici un fel la servicii 
medicale, de ingrijire si educationale de catre persoanele institutionalizate din cadrul 
serviciilor specializate ale DGASPC Buzau. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita promovarii si 
abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea tehnologica fiind 
abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze de date 
electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor desfasurate) 

4.2. EDUCATIA SI CULTURA; 
 

4.2.1. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Modernizarea si echiparea Centrului  
Scolar de Educatie Incluziva Buzau 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Axa prioritara 10: Imbunatatirea 
infrastructurii educationale 

Prioritatea de investitii 10.1 
Investițiile în educație și formare, 
inclusiv în formare profesională 
pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare. 

    

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 

 

 

Adresa: Str. HORTICOLEI, nr. 56, 
120081 

Telefon: 0238 716140 
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drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, 
jud. Buzau, cod 120260   

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectivul general: Creșterea gradului 
de participare la învăţământul 
profesional şi tehnic şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii  

Obiectivul specific: Modernizarea si 
echiparea Centrului  Scolar de Educatie 
Incluziva Buzau 

 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Grupul tinta al proiectului 
„Modernizarea si echiparea Centrului  
Scolar de Educatie Incluziva Buzau” 
este constituit din urmatoarele categorii 
de beneficiari: 

 a). Beneficiari directi 
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-  elevii cu cerinte educative speciale 
(proveniti in special din medii sociale 
vulnerabile) – scolarizati in cadrul 
Centrului Scolar pentru Educatie 
Incluziva, repartizati pe cicluri de 
invatare (prescolar, primar, gimnazial, 
profesional);  

- alti elevi cu cerinte educative speciale ; 

- cadre didactice de sprijin si/sau 
itinerante; 

- viitorii elevi ai Centrului Scolar de 
Educatie Incluziva Buzau, copii si/sau 
tineri cu cerinte educative speciale, 
necuprinsi inca in procesul instructiv-
educativ al acestei unitati scolare,  care 
vor beneficia de o infrastructura 
educationala corespunzatoare pentru 
pregatire si calificare profesionala; 

- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
solicitant si beneficiar;  

- Centrul Scolar de Educatie Incluziva 
Buzau, in calitate de beneficiar al 
investitiei.   

 b). Beneficiari indirecti 

- familiile elevilor cu cerinte educative 
speciale, care beneficiaza de rezultatele 
formarii si dezvoltarii la copiii cu cerinte 
speciale a unui registru comportamental 
adecvat, care sa permita adaptarea si 
integrarea sociala a acestora; 

- autoritatile si institutiile publice 
judetene ce au competente si interese in 
sfera invatamantului special; 

- comunitatea locala, in conditiile in care 
extinderea si dotarea Centrului Scolar 
pentru Educatie Incluziva creeaza 
premize materiale pentru cuprinderea si 
mentinerea in sistemul de invatamant 
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obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, 
indiferent de particularitatile 
psihoindividuale si sociale; aceasta duce 
la dezvoltarea personalitatii elevilor, in 
vederea integrarii acestora in viata 
scolara, sociala si profesionala). 

3. Principalele activitati din proiect Modernizarea si echiparea Centrului  
Scolar de Educatie Incluziva Buzau  

4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoriile 
enumerate. 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Proiectul ”Modernizarea si 
echiparea Centrului  Scolar de 
Educatie Incluziva Buzau” isi propune 
echiparea adecvata a acestuia pentru 
desfasurarea in conditii optime a 
interventiilor instructiv-educative si de 
recuperare-compensare, asigurarea unui 
confort ambiental propice, crearea 
premiselor materiale pentru 
imbunatatirea calitatii procesului 
educational, cu implicatii directe asupra 
integrarii ulterioare a persoanelor 
beneficiare pe piata muncii.  

Centrul  Scolar de Educatie 
Incluziva Buzau ofera servicii 
educationale specifice copiilor/tinerilor 
cu CES: cu deficiente psihice – sindrom 
Down, autism, ADHD (deficit de atentie 
si hiperkinetism), epilepsie, cu tulburari 
de comportament, cu deficiente asociate; 
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7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Prin proiectul anterior “Extindere 
cladire cu dotarile corespunzatoare si 
modernizare utilitati la Centrul Scolar 
pentru Educatie Incluziva Buzau” s-au 
extins spatiile in care isi desfasoara 
activitatea.  

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului4: 
- Alte studii: 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

5.000.000 Euro 

 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

4.900.000 Euro 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2%  

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata Unitate de invatamant modernizata si 

                                                            
4 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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(„output”) 

 

echipata 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea gradului de participare la 
sistemul educational 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura):  

Proiectul „Modernizarea si echiparea Centrului  Scolar de Educatie 
Incluziva Buzau” se incadreaza in Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud Est pentru 
perioada de programare 2014-2020, Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in 
domeniile educatie, sanatate si incluziune sociala; Domeniul de interventie 1 
Cresterea calitatii invatamantului inclusiv prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educatie si formare.  

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, a 
resurselor si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate) 

4.2.2. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Modernizarea si echiparea “Liceului 
special pentru deficienti de vedere 
Buzau” 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 

Axa prioritara 10: Imbunatatirea 
infrastructurii educationale 

Prioritatea de investitii 10.1 
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social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Investițiile în educație și formare, 
inclusiv în formare profesională 
pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare. 

    

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

 

 

Adresa: Str. Horticolei 54, Buzau 
120081 

Telefon:0238 725 546 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, 
jud. Buzau, cod 120260   

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 

Obiectivul general: Creșterea gradului 
de participare la învăţământul 
profesional şi tehnic şi învăţare pe tot 
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specifice) 

 

parcursul vieţii  

Obiectivul specific: Modernizarea si 
echiparea Liceului special pentru 
deficienti de vedere Buzau 

 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Grupul tinta al proiectului  este constituit 
din urmatoarele categorii de beneficiari: 

 a). Beneficiari directi 

- elevii cu deficiente de vedere din 31 
judete ale tarii – scolarizati in cadrul 
Liceului pentru Deficienti de Vedere 
Buzau, repartizati pe cicluri de invatare 
(prescolar, primar, gimnazial, liceu 
teoretic, grupe speciale pentru copii cu 
deficiente asociate),  

- cadrele didactice de sustinere si 
itineranti;  

- cadre didactice din invatamantul de 
masa din judetele Gorj, Constanta, 
Calarasi, Buzau s.a., care lucreaza cu 
aceste categorii de copii - deficienti de 
vedere; 

- elevii liceelor pedagogice si studentii 
din facultatile de profil (ex:130 studenti 
in anul scolar 2008-2009), initiati in 
diversele problematici ale activitatii 
deficientilor de vedere; 

- viitorii elevi ai Liceului pentru 
Deficienti de Vedere Buzau; 

- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
solicitant;  

- Liceul pentru Deficienti de Vedere 
Buzau, in calitate de beneficiar al 
investitiei.   

 b). Beneficiari indirecti 

- familiile elevilor cu deficiente de 
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vedere; 

- specialisti din afara institutiei, din tara 
si strainatate; acestia beneficiaza de 
diseminarea exemplelor de bune practici 
din cadrul Liceului pentru Deficienti de 
Vedere Buzau catre celelalte scoli 
similare; 

- autoritatile si institutiile publice 
judetene cu competente interese in sfera 
invatamantului special ; 

- comunitatea locala. 

3. Principalele activitati din proiect Modernizarea si echiparea Liceului 
special pentru deficienti de vedere 
Buzau 

 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

Nu se incadreaza in categoriile 
enumerate. 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Proiectul “Modernizarea si 
echiparea Liceului special pentru 
deficienti de vedere Buzau” isi propune 
dotarea adecvata a acestui stabiliment 
pentru desfasurarea in conditii optime a 
interventiilor instructiv-educative si de 
recuperare-compensare, asigurarea unui 
confort ambiental propice, atat in 
perioadele de timp organizate in 
programul scolar, cat si in perioadele de 
timp liber pentru copiii cu deficiente de 
vedere scolarizati in aceasta unitate de 
invatamant. La nivel national exista doar 
8 scoli destinate deficientilor de vedere, 
Liceul pentru deficienti de vedere Buzau 
scolarizand elevi din 31 de judete ale 
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tarii. Este singura scoala de acest tip din 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.  

Este necesar sa se amenajeze o baza 
sportiva, care ar fi unica in tara, in 
celelalte scoli neexistand o asemenea 
baza, prin care dezvoltarea fizica si 
psihica a copilului ar fi mult 
imbunatatita. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte investitii 
din zona) 

Prin proiectul anterior « Extindere 
cladire cu dotarile corespunzatoare si 
modernizare utilitati la Liceul pentru 
Deficienti de Vedere Buzau » s-au extins 
spatiile in care isi desfasoara activitatea.  

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului5: 
- Alte studii: 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

5.000.000 Euro 

 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

4.900.000 Euro 

                                                            
5 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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1.2 Cofinantare la cheltuielile 
eligibile 

2%  

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Unitate de invatamant modernizata si 
echipata 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea gradului de participare la 
sistemul educational 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura):  

Proiectul „Modernizarea si echiparea Liceului pentru deficienti de vedere 
Buzau” se incadreaza in Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud Est pentru perioada 
de programare 2014-2020, Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile 
educatie, sanatate si incluziune sociala; Domeniul de interventie 1 Cresterea calitatii 
invatamantului inclusiv prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, a 
resurselor si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate) 
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4.2.3. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Modernizarea si echiparea “Liceului  
tehnologic special pentru copiii cu 
deficiente auditive” 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Axa prioritara 10: Imbunatatirea 
infrastructurii educationale 

Prioritatea de investitii 10.1 
Investițiile în educație și formare, 
inclusiv în formare profesională 
pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de 
educație și formare. 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

 

Adresa: Str. HORTICOLEI, nr. 52, 
120081 

Telefon: 0238 725706 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, 
jud. Buzau, cod 120260   

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 
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(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectivul general: Creșterea gradului 
de participare la învăţământul 
profesional şi tehnic şi învăţare pe tot 
parcursul vieţii  

Obiectivul specific: Modernizarea si 
echiparea Liceului  tehnologic special 
pentru copiii cu deficiente auditive 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Grupul tinta al proiectului 
„Modernizarea si echiparea Liceului  
tehnologic special pentru copiii cu 
deficiente auditive” este constituit din 
urmatoarele categorii de beneficiari: 

 a). Beneficiari directi 
- elevi cu dizabilitati auditive din 8 
judete ale tarii (Buzau, Prahova, 
Dambovita, Brasov, Braila, Covasna, 
Ialomita, Constanta), proveniti in special 
din medii sociale vulnerabile, scolarizati 
in cadrul institutiei, repartizati pe cicluri 
de invatare (prescolar, primar, 
gimnazial, profesional, liceu 
tehnologic);  
- cadrele didactice care activeaza in 
cadrul liceului; 
- viitorii elevi ai liceului tehnologic, 
copii si/sau tineri cu dizabilitati auditive, 
necuprinsi inca in procesul instructiv-
educativ al acestei unitati scolare,  care 
vor beneficia de o infrastructura 
educationala corespunzatoare pentru 
pregatire si calificare profesionala; 
- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
solicitant si beneficiar al asistentei 
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financiare nerambursabile si de 
administrator al cladirii Liceului  
tehnologic special pentru copiii cu 
deficiente auditive Buzau;  
- Liceul  tehnologic special pentru copiii 
cu deficiente auditive, in calitate de 
beneficiar al investitiei.   
 b). Beneficiari indirecti 
- familiile elevilor cu dizabilitati 
auditive, care beneficiaza de rezultatele 
formarii si dezvoltarii la copiii cu 
dizabilitati auditive a unui registru 
comportamental adecvat, care sa permita 
adaptarea si integrarea sociala a 
acestora; 
- autoritatile si institutiile publice 
judetene ce au competente si interese in 
sfera invatamantului special 
(Inspectoratul Scolar Judeteana Buzau, 
Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Buzau, Agentia 
Judeteana pentru Ocuparea Fortei de 
Munca, Directia de Munca si 
Solidaritate Sociala); 
- comunitatea locala, in conditiile in care 
se creeaza premize materiale pentru 
cuprinderea si mentinerea in sistemul de 
invatamant obligatoriu a tuturor 
copiilor/tinerilor, indiferent de 
particularitatile psihoindividuale si 
sociale. Aceasta duce la dezvoltarea 
personalitatii elevilor, in vederea 
integrarii acestora in viata scolara, 
sociala si profesionala. 

3. Principalele activitati din proiect Modernizarea si echiparea Liceului  
tehnologic special pentru copiii cu 
deficiente auditive 

 
4. Durata proiectului 24 luni 
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5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 

Nu se incadreaza in categoriile de 
mai sus 

Nu se incadreaza in categoriile 
enumerate. 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Proiectul “Modernizarea si echiparea 
Liceului  tehnologic special pentru copiii 
cu deficiente auditive” isi propune 
dotarea adecvata a acestora pentru 
desfasurarea in conditii optime a 
interventiilor instructiv-educative si de 
recuperare-compensare, asigurarea unui 
confort ambiental propice, crearea 
premiselor materiale pentru 
imbunatatirea calitatii procesului 
educational, cu implicatii directe asupra 
integrarii ulterioare a persoanelor 
beneficiare pe piata muncii si in 
societate.  

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Liceul  tehnologic special pentru 
copiii cu deficiente auditive a mai 
beneficiat de o finantare nerambursabila 
prin proiectul „Extindere cladire cu 
dotarile corespunzatoare si modernizare 
utilitati la Scoala Speciala nr. 2 Buzau” 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 
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proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului6: 
- Alte studii: 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

5.000.000 Euro 

 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

4.900.000 Euro 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2%  

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Unitate de invatamant modernizata si 
echipata 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea gradului de participare la 
sistemul educational 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura):  

Proiectul „Modernizarea si echiparea Liceului  tehnologic special pentru 
copiii cu deficiente auditive” se incadreaza in Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud 
Est pentru perioada de programare 2014-2020, Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii 
in domeniile educatie, sanatate si incluziune sociala; Domeniul de interventie 1 
Cresterea calitatii invatamantului inclusiv prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educatie si formare.  

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

                                                            
6 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, a 
resurselor si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

  4.3. SANATATEA SI ASISTENTA SOCIALA; 

4.3.1. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Initierea unui program (serviciu) 
pilot in arealul Buzau pentru 
reducerea riscului de maladii 
genetice la copii nou nascuti 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 
sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 

Regiunea Sud-Est, Judetul Buzau, 
municipiul Buzau 
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acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

UAT Judetul Buzau 

Parteneri: Directia de Sanatate 
Publica Buzau, Ministerul Sanatatii, 
CAS Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau,  

Directia Dezvoltare Regionala,  

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Grup tinta: gravide, medici de familie, 
personal de specialitate din servicii 
medicale si sociale din judetul Buzau 

3. Principalele activitati din proiect - Lucrari de constructie a centrului 

- Amenajarea instalatiilor electrice, 
termice, sanitare 

- Dotarea corespunzatoare a centrului 
cu aparatura adecvata derularii 
activitatilor specifice; 

-Rrecrutarea de asistente medicale 
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comunitare, 

- Programe de formare pentru 
personalul de specialitate, 

- Campanie de informare si consiliere, 
campanie de screening 

- Adaptarea modelelor de buna 
practica furnizate de centrele de 
referinta nationale pentru specificul 
local, 

- Monitorizarea si transmiterea 
informatiilor spre centrele de referinta 
si cabinetele medicale de boli rare, 

- Initierea si actualizarea bazei de date 
cu profesionisti cu experienta in 
domeniul bolilor rare. 

4. Durata proiectului 

 

28 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

6. Justificarea proiectului 

 

‐ Inexistenta unui astfel de 
serviciu medical, de asistenta 
specializata in acest domeniu 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

‐ Faciliteaza accesul viitoarelor 
mame la servicii medicale 
specializate; 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 
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1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului7: 
- Alte studii: 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

3.500.000 euro 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

3.430.000 euro fonduri europene + 
buget de stat 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 70.000 euro 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

1 unitate medicala construita 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Dezvoltarea infrastructurii socio-
medicale 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura):  

Proiectul „ Initierea unui program (serviciu) pilot in arealul Buzau pentru 
reducerea riscului de maladii genetice la copii nou nascuti” se incadreaza in 
Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala 2014-2020, Prioritatea de dezvoltare 
3. Dezvoltarea infrastructurii de importanta regionala si locala.  

                                                            
7 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, a 
resurselor si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita promovarii si 
abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea tehnologica fiind 
abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza de date 
electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor desfasurate). 

4.3.2. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Dotarea medicala si nemedicala a 
sectiei exterioare a Spitalului 
Judetean de Urgenta Buzau - 
Maternitate 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 
sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 

Regiunea Sud-Est, Judetul Buzau, 
municipiul Buzau, str.Victoriei, nr.18 
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rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau,  

Directia Dezvoltare Regionala 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectivul general al proiectului este 
acela de imbunatatire a calitatii 
infrastructurii serviciilor de asistenta 
medicala oferite pacientilor in judetul 
Buzau pentru asigurarea unui acces 
egal al cetatenilor la serviciile de 
sanatate. 

Obiectivul specific al proiectului 
vizeaza crearea conditiilor de 
functionare a Maternitatii Buzau. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Zona tinta: judetul Buzau 

Beneficiari directi: 

- Consiliul Judetean Buzau, in 
calitate de solicitant si beneficiar al 
asistentei financiare, autoritate a 
administratiei publice locale care are 
responsabilitatea de a asigura starea 
de viabilitate  a infrastructurii 
spitalicesti 

- Spitalul Judetean de Urgenta 
Buzau, in calitate de beneficiar 
utilizator al investitiei realizate prin 
proiect 
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- medicii si asistentele medicale 
care lucreaza in cadrul maternitatii, 
pentru ca beneficiaza de conditii de 
lucru imbunatatite; 

- pacientele internate, care 
beneficiaza de servicii medicale si 
conditii hoteliere imbunatatite pe 
perioada spitalizarii; 

- copiii nou-nascuti in cladirea noii 
maternitati, care beneficiaza de 
servicii medicale si conditii hoteliere 
imbunatatite pe perioada spitalizarii; 

- personalul din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judetean 
Buzau implicat in elaborarea, 
implementarea si monitorizarea 
proiectului, pentru ca beneficiaza de o 
imbunatatire a expertizei in domeniul 
managementului de proiect; 

- Directia de Sanatate Publica 
Buzau, care coordoneaza serviciile de 
asistenta medicala din teritoriu; 

Beneficiari indirecti: 

- apartinatorii pacientelor 
spitalizate la Sectia Maternitate; 

- potentialele beneficiare ale 
serviciilor medicale furnizate in 
cadrul Maternitatii Buzau; 

- persoane aflate in tranzit in 
judet care apeleaza la serviciile 
medicale furnizate de Maternitatea 
Buzau; 

- locuitorii altor judete care cauta 
conditii mai bune pentru aceste 
servicii; 

3. Principalele activitati din proiect - achizitionarea, montarea, punerea in 
functiune a echipamentelor/dotarilor 
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pentru Maternitatea Buzau; 

- managementul proiectului 

- informarea si publicitatea proiectului 

4. Durata proiectului 

 

16 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Consiliul Judetean Buzau a finantat in 
perioada 2009 – 2012, din bugetul 
propriu si dintr-un credit furnizor, 
construirea si dotarea partiala a unei 
noi maternitati, sectie exterioara a 
Spitalului Judetean Buzau, intrucat 
cladirea in care functioneaza vechea 
maternitate, construita in anul 1960, 
cu destinatia initiala de inchsoare, are 
mari probleme de infrastructura, 
dotarea si nivelul ridicat de 
septicemie. Criza economico-
financiara a determinat micsorarea de 
la an la an a bugetului propriu al 
Consiliului Judetean Buzau, ceea ce a 
limitat dramatic posibilitatile de 
continuare a investitiei. Prin urmare, 
actuala cladire, desi finalizata, nu 
poate fi data in functiune din cauza 
dotarii precare cu aparatura medicala 
si nemedicala, in timp ce activitatea in 
vechea maternitate se deruleaza in 
conditii din ce in ce mai grele, 
investitiile in aceasta nemaifiind 
justificate. Se impune atragerea in 
regim de urgenta de fonduri 
nerambursabile pentru achizitionarea 
aparaturii necesare si darea in 
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folosinta a investitiei. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

Proiectul este complementar 
investitiei ,,Construire Maternitate – 
Sectie Exterioara a Spitalului 
Judetean Buzau" realizata din fonduri 
proprii si un credit furnizor de catre 
Consiliul Judetean Buzau in perioada 
2009 – 2012. Pentru a conferi 
functionalitate constructiei este 
propus actualul proiect, ”Dotare 
medicala si nemedicala Sectie 
Exterioara a Spitalului Judetean de 
Urgenta Buzau – Maternitate”, care 
va rezolva problema dotarii cu 
mobilier si aparatura medicala a 
constructiei. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului8: 
- Alte studii: 

 

2015 

2016 

In etapa de identificare de fonduri 
pentru realizarea investitiei 

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

40.912.000,00 lei 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 

40.093.760,00 lei din fonduri 
europene=buget de stat 

                                                            
8 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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etc... 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 818.240,00 lei 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

1 unitate medicala echipata si dotata  

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Persoane care beneficiaza de 
infrastructura de sanatate echipata si 
dotata (nr./zi): 24 persoane/zi 

Atragerea catre Maternitatea Buzau a 
locuitorilor altor localitati, din alte 
judete, ce cauta servicii de acest tip la 
standarde superioare 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020; Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul vine in sprijinul dezvoltarii si finalizarii unui proiect deja inceput de 
catre autoritatea publica judeteana, si anume dezvoltarea si finalizarea unei 
maternitati noi, a carei cladire este deja construita si finisata. Acest proiect, de 
asemenea, promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar acesul la 
activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil tuturor 
categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Proiectul se adreseaza ca serviciu de utilitate publica tuturor cetatenilor 
judetului Buzau si nu numai – consideram ca finalizarea maternitatii asa cum a fot ea 
gandita va avea un impact cel putin regional, daca nu la nivel de tara. 
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Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.3.3. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Reabilitarea si modernizarea 
infrastucturii sociale de tip rezidential 
din structura DGASPC Buzau 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Social 

AP 8; Prioritatea de investitii 8.1 
Investitiile in infrastructurile sanitare si 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel national, regional si local, 
reducand inegalitatile  in ceea ce 
priveste starea de sanatate si 
promovand incluziunea sociala prin 
imbunatatirea accesului la serviciile 
sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 
rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

 

Judetul Buzau, la locatiile in care isi 
desfasoara activitatea serviciile 
rezidentiale mai jos enumerate 
(Municipiul Buzau, Municipiul 
Ramnicu-Sarat, Comuna Beceni, 
Comuna Stalpu) 
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4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

 DGASPC/ Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Cresterea sperantei 
de viata prin sporirea accesibilitatii 
serviciilor medicale si sociale acordate 
si imbunatatirea calitatii acestora 

Obiectiv specific: Adaptarea conditiilor 
de rezidenta la specificul beneficiarilor 
de servicii in scopul cresterii calitatii 
vietii acestora 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

Un numar de 5 Institutii rezidentiale 
din structura DGASPC Buzau 
• o institutie rezidentiala clasica 
destinata copiilor aflati in dificultate 
sociala si cu handicap: 
- Centrul rezidential pentru copilul cu 
handicap nr. 9 Buzau; 
 
• un centru destinat copiilor cu 
tulburari de comportament: 
- Centrul residential pentru recuperarea 
si reabilitarea copilului cu tulburari de 
comportament Nr. 5 Buzau; 
 
• un camin pentru persoane varstnice: 
- Centrul pentru persoane varstnice 
“Alecu Bagdad” Ramnicu Sarat; 
 
• doua centre pentru recuperarea si 
reabilitarea persoanelor adulte cu 
handicap: 
- Centrul de recuperare si reabilitare 
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pentru persoane adulte cu handicap 
Stalpu; 
- Centrul de recuperare si reabilitare 
pentru persoane adulte cu handicap 
Ramnicu Sarat; 

3. Principalele activitati din proiect ‐ Evaluarea necesarului de lucrari 
de reabilitare, renovare, 
modernizare a institutiilor de 
rezidenta existente in prezent in 
structura DGASPC Buzau 

‐ Realizarea lucrarilor de 
reabilitare, renovare si  
modernizare  

‐ Dotarea unitatilor in functie de 
specific si necesitati 

4. Durata proiectului 

 

3 ani 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

 

6. Justificarea proiectului 

 

In ultimii ani nu s-au executat lucrari 
majore de reabilitare si renovare a 
constructiilor  si nici nu s-a realizat o 
dotare si modernizare corespunzatoare 
specificului fiecarui serviciu in parte.  
Avand in vederea ca unele dintre centre 
sunt destinate copiilor, altele adultilor 
cu handicap si/sau handicap sever, 
altele persoanelor varstnice, nevoia de 
modernizare si dotare se resimte acut  
pentru a putea creste calitatea vietii 
celor  aproximativ 430 de persoane 
(copii si adulti) institutionalizati in 
cadrul structurilor rezidentiale 
mentionate. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

Institutiile vizate de proiect 
functioneaza in cadrul Directiei 
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(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Buzau, institutie 
subordonata Consiliului Judetean 
Buzau, in vederea indeplinirii 
responsabilitatilor care ii revin acestuia 
conform legii pentru asigurarea 
cadrului necesar furnizarii serviciilor 
publice de interes judetean  privind 
serviciile sociale si sanatatea. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului9: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

- 

Nu exista nici un fel de documentatie 
tehnica elaborata pentru acest proiect 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

18.000.000 lei 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

                                                            
9 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

5 Institutii rezidentiale din structura 
DGASPC Buzau reabilitate si dotate 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

430 beneficiari de infrastructura sociala 
reabilitata si dotata 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020 

Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile , rezultatele activitatilor 
desfasurate) 

4.3.4. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Construirea si dotarea centrului 
comunitar de interventie integrata 
pentru persoane vulnerabile Buzau 
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2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Social 

AP 8; Prioritatea de investitii 8.1 
Investitiile in infrastructurile sanitare 
si sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel national, regional 
si local, reducand inegalitatile in ceea 
ce priveste starea de sanatate si 
promovand incluziunea sociala prin 
imbunatatirea accesului la serviciile 
sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 
rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

 

Municipiul Buzau, Bd. Garii nr.18, 
judetul Buzau 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

 Consiliul Judetean Buzau/DGASPC 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 

Obiectiv general: Cresterea sperantei 
de viata prin sporirea accesibilitatii 
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obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

serviciilor medicale si sociale 
acordate si imbunatatirea calitatii 
acestora 

Obiectiv specific: Construirea si 
dotarea unui centru comunitar de 
interventie integrata in municipiul 
Buzau pentru persoane vulnerabile  

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

Persoane vulnerabile din judetul 
Buzau 

3. Principalele activitati din proiect Demolarea vechii cladiri si realizarea 
lucrarilor de constructie si dotare a 
unui centru comunitar de interventie 
integrata pentru 70-100 persoane 
vulnerabile 

4. Durata proiectului 

 

36 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoria proiecte 
generatoare de venituri sau care 
necesita ajutor de stat 

6. Justificarea proiectului 

 

Pentru acele categorii de persoane, 
mai ales a celor defavorizate, din 
mediul rural, acolo unde exista un 
numar redus de unitati sanitare, fapt 
ce ridica probleme serioase pentru 
populatia din zona respectiva din 
cauza accesului dificil la servicii 
medicale din cauza distantelor 
considerabile care trebuie parcurse 
pana la primul punct de asistenta 
sanitara si care au nevoie atat de 
servicii medicale primare cat si de 
servicii sociale de baza, crearea unui 
centru comunitar de interventie pentru 
persoane vulnerabile in cadrul caruia 
vor fi furnizate atat servicii medicale 
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cat si sociale reprezinta o solutie 
flexibila. Prin crearea acestui centru, 
care va contribui la degrevarea 
ambulatoriilor de sarcina preluarii 
unor pacienti pentru care sunt 
necesare servicii medicale de baza, se 
va rezolva si problema legata de 
accesibilitatea beneficiarilor, mai ales 
a celor din zone izolate si a celor din 
zone defavorizate economic, la 
servicii medicale primare, precum si 
la servicii sociale  minime. 

Cladirea este in patrimoniul 
Consiliului Judetean Buzau. A fost 
construita in anul 1960 cu destinatia 
initiala de penitenciar. Imobilul a 
functionat ca maternitate din anii 70 
doar cu mici reparatii. 

Se impune constructia unui astfel de 
centru deoarece: 

‐ cladirea este veche, are mari 
probleme de infrastructura si 
dotare a sectiilor;  

‐ conditiile pentru pacienti sunt 
precare si exista un mare 
pericol de dezvoltare a unor 
infectii, datorita nivelului 
ridicat de septicemie al cladirii; 

Centrul de ingrijire si asistenta  nou 
creat va asigura, inclusiv in regim de 
ambulatoriu si de centru ”respiro”, 
servicii de gazduire, ingrijire sociala 
si medicala, asistenta paleativa, 
recuperare/socializare pentru diferite 
categorii de persoane vulnerabile: 
varstnici, cu dizabilitati, cu afectiuni 
neuromotorii si persoane aflate in faza 
terminala.  

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

Centrul comunitar de interventie 
integrata din municipiul Buzau pentru 
persoane vulnerabile va functiona in 
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(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

cadrul Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Buzau, 
institutie subordonata Consiliului 
Judetean Buzau, in vederea 
indeplinirii responsabilitatilor care ii 
revin acestuia conform legii pentru 
asigurarea cadrului necesar furnizarii 
serviciilor publice de interes judetean  
privind sanatatea si serviciile sociale. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului10: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata  

Nu exista nici un fel de documentatie 
tehnica elaborata pentru acest proiect. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

13.500.000 lei 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

                                                            
10 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

1 centru comunitar de interventie 
integrata construit si dotat 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

70-100 beneficiari de infrastructura 
medico-sociala construita si dotata 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020 

Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate) 

4.3.5. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Reabilitarea obiectivului „Spitalul 
Regele Carol I” din comuna 
Mihailesti - judetul Buzau si 
reconversia acestuia in serviciu 
comunitar de interventie integrata 
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(centru de asistenta medico-sociala) 
pentru persoane varstnice/ 
vulnerabile  

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Social 

AP 8; Prioritatea de investitii 8.1 
Investitiile in infrastructurile sanitare 
si sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel national, regional 
si local, reducand inegalitatile in ceea 
ce priveste starea de sanatate si 
promovand incluziunea sociala prin 
imbunatatirea accesului la serviciile 
sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 
rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

 

comuna Mihailesti - judetul Buzau 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

 Consiliul Judetean Buzau/DGASPC 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Cresterea sperantei 
de viata prin sporirea accesibilitatii 
serviciilor medicale si sociale 
acordate si imbunatatirea calitatii 
acestora 

Obiectiv specific: Reabilitarea si 
dotarea unui centru comunitar de 
interventie integrata in comuna 
Mihailesti - judetul Buzau pentru 
persoane varstnice/vulnerabile  

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

Persoane varstnice/vulnerabile din 
judetul Buzau 

3. Principalele activitati din proiect Reabilitarea si dotarea unui centru 
comunitar de interventie integrata 
pentru 100 persoane 
varstnice/vulnerabile: 

- Evaluarea necesarului de lucrari 
de reabilitare, renovare, 
modernizare a fostului Spital 
„Regele Carol I”; 

- Realizarea lucrarilor de 
reabilitare, renovare si 
modernizare; 

- Dotarea centrului de asistenta 
medico-sociala realizat. 

4. Durata proiectului 

 

2 ani 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoria proiecte 
generatoare de venituri sau care 
necesita ajutor de stat 

6. Justificarea proiectului 

 

Pentru acele categorii de persoane, 
mai ales a celor defavorizate, din 
mediul rural, acolo unde exista un 
numar redus de unitati sanitare, fapt 
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ce ridica probleme serioase pentru 
populatia din zona respectiva din 
cauza accesului dificil la servicii 
medicale din cauza distantelor 
considerabile care trebuie parcurse 
pana la primul punct de asistenta 
sanitara si care au nevoie atat de 
servicii medicale primare cat si de 
servicii sociale de baza, crearea unui 
centru comunitar de interventie pentru 
persoane varstnice/vulnerabile in 
cadrul caruia vor fi furnizate atat 
servicii medicale cat si sociale 
reprezinta o solutie flexibila. Prin 
crearea acestui centru, care va 
contribui la degrevarea ambulatoriilor 
de sarcina preluarii unor pacienti 
pentru care sunt necesare servicii 
medicale de baza, se va rezolva si 
problema legata de accesibilitatea 
beneficiarilor, mai ales a celor din 
zone izolate si a celor din zone 
defavorizate economic, la servicii 
medicale primare, precum si la 
servicii sociale  minime. 

Cladirea este in patrimoniul 
Consiliului Judetean Buzau. 

Cladirea a indeplinit rolul de spital 
rural in comuna Mihailesti. A fost 
inaugurat in 1910 sub titulatura 
„Regele Carol I”.  

Se impune darea in folosinta a unui 
astfel de centru deoarece: 

‐ Asistam la accentuarea 
procesului de imbatranire 
demografica a Romaniei si, 
implicit, a judetului Buzau; 

‐ Veniturile populatiei varstnice 
in contextul crizei economice 
actuale, sunt in scadere. 
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7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

Centrul comunitar de interventie 
integrata din comuna Mihailesti - 
judetul Buzau pentru persoane 
varstnice/vulnerabile va functiona in 
cadrul Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Buzau, 
institutie subordonata Consiliului 
Judetean Buzau, in vederea 
indeplinirii responsabilitatilor care ii 
revin acestuia conform legii pentru 
asigurarea cadrului necesar furnizarii 
serviciilor publice de interes judetean  
privind sanatatea si serviciile sociale. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

II. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului11: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Nu exista nici un fel de documentatie 
tehnica elaborata pentru acest proiect 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

13.500.000 lei 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

                                                            
11 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

1 centru comunitar de interventie 
integrata reabilitat si dotat 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

100 beneficiari de infrastructura 
medico-sociala reabilitata si dotata 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020 

Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile , rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.3.6. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Construirea si dotarea centrului 
comunitar de interventie integrata 
(centru de asistenta medico-sociala) 
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din comuna Vernesti, judetul Buzau 
pentru persoane varstnice/vulnerabile  

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Social 

AP 8; Prioritatea de investitii 8.1 
Investitiile in infrastructurile sanitare si 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel national, regional si local, 
reducand inegalitatile in ceea ce 
priveste starea de sanatate si 
promovand incluziunea sociala prin 
imbunatatirea accesului la serviciile 
sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 
rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

 

comuna Vernesti, judetul Buzau 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

 Consiliul Judetean Buzau/DGASPC 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 
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1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Cresterea sperantei 
de viata prin sporirea accesibilitatii 
serviciilor medicale si sociale acordate 
si imbunatatirea calitatii acestora 

Obiectiv specific: Construirea si 
dotarea unui centru comunitar de 
interventie integrata in comuna 
Vernesti, judetul Buzau pentru 
persoane varstnice/vulnerabile  

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

50-70 persoane varstnice/vulnerabile 
din judetul Buzau 

3. Principalele activitati din proiect Realizarea lucrarilor de constructie si 
dotare a unui centru comunitar de 
interventie integrata pentru 50-70 
persoane varstnice/vulnerabile 

4. Durata proiectului 

 

2 ani 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoria proiecte 
generatoare de venituri sau care 
necesita ajutor de stat 

6. Justificarea proiectului 

 

Pentru acele categorii de persoane, mai 
ales a celor defavorizate, din mediul 
rural, acolo unde exista un numar redus 
de unitati sanitare, fapt ce ridica 
probleme serioase pentru populatia din 
zona respectiva din cauza accesului 
dificil la servicii medicale din cauza 
distantelor considerabile care trebuie 
parcurse pana la primul punct de 
asistenta sanitara si care au nevoie atat 
de servicii medicale primare cat si de 
servicii sociale de baza, crearea unui 
centru comunitar de interventie pentru 
persoane varstnice/vulnerabile in 
cadrul caruia vor fi furnizate atat 
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servicii medicale cat si sociale 
reprezinta o solutie flexibila. Prin 
crearea acestui centru, care va contribui 
la degrevarea ambulatoriilor de sarcina 
preluarii unor pacienti pentru care sunt 
necesare servicii medicale de baza, se 
va rezolva si problema legata de 
accesibilitatea beneficiarilor, mai ales a 
celor din zone izolate si a celor din 
zone defavorizate economic, la servicii 
medicale primare, precum si la servicii 
sociale  minime. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

Centrul comunitar de interventie 
integrata din comuna Vernesti, judetul 
Buzau pentru persoane 
varstnice/vulnerabile va contribui la 
indeplinirea responsabilitatilor care 
revin conform legii autoritatilor 
administratiei publice locale pentru 
asigurarea cadrului necesar furnizarii 
serviciilor publice privind sanatatea si 
serviciile sociale. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului12: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Nu exista nici un fel de documentatie 
tehnica elaborata pentru acest proiect. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

                                                            
12 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

6.750.000 lei 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

1 centru comunitar de interventie 
integrata construit si dotat 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

50-70 beneficiari de infrastructura 
medico-sociala construita si dotata 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020 

Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  
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In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile , rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.3.7. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Retea de centre de permanenta in 
judetul Buzau + substatie de salvare 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 
sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 
rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

 

Regiunea Sud-Est,  

JUDETUL BUZAU, 
LOCALITATILE: Buzau, Ramnicu-
Sarat, Patirlagele, Parscov, Vintila-
Voda, Pogoanele, Boldu, Glodeanu 
Silistea, Berca, Vernesti 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau in 
parteneriat cu CL Buzau, Ramnicu-
Sarat, Patirlagele, Parscov, Vintila-
Voda, Pogoanele si Directia pentru 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

216 
 

   

Sanatate Publica Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau,  

Directia Dezvoltare Regionala 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectivul general al proiectului este 
acela de imbunatatire a calitatii 
infrastructurii serviciilor de asistenta 
medicala oferite pacientilor in judetul 
Buzau pentru asigurarea unui acces 
egal al cetatenilor la serviciile de 
sanatate. 

Obiectivul specific al proiectului 
vizeaza amenajarea si dotarea unor 
centre de permanenta in judetul Buzau 
pentru asigurarea asistentei medicale 
primare in regim de garda pentru 
cetatenii judetului 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Zona tinta: judetul Buzau 

Grup tinta:  

- populatia unitatilor administrativ 
teritoriale arondate centrelor de 
permanenta amenajate 

- persoane aflate in tranzit care 
apeleaza la serviciile medicale 
furnizate de centrele de permanenta 
amenajate 

- apartinatorii pacientilor care 
beneficiaza de serviciile medicale 
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furnizate de centrele de permanenta 
amenajate; 

3. Principalele activitati din proiect - Construire/ reabilitare/ 
modernizare sedii 

- Amenajare substatie salvare 

- Dotare cu mobilier, ecograf, 
minianalizator pentru analize 
medicale uzuale, EKG 

- Dotare cu ambulante si 
echipament de resuscitare 

- Promovarea centrelor de 
permanenta 

4. Durata proiectului 

 

30 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

Nu se incadreaza in categoriile de mai 
sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Unitatea de Primire a Urgentelor si 
Serviciul Judetean de Ambulanta sunt 
aglomerate zilnic de sutele de bolnavi 
care vin din mediul rural.  

Pentru evitarea orelor interminabile 
de asteptare pe holurile unitatii de 
primire urgente de la spitalul 
judetean, pacientii cu afectiuni mai 
putin grave ar putea avea acces la 
serviciile medicilor de familie din 
cadrul unui centru de permanenta 
pentru asigurarea asistentei medicale 
primare in regim de garda. Proiectul 
isi propune amenajarea si dotarea 
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unor astfel de centre de permanenta 
pe raza judetului Buzau 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

In centrele de permanenta realizate 
prin acest proiect se va realiza o 
preselectie a cazurilor trimise la 
Unitatea de Primire Urgente a 
Spitalului Judetean Buzau, unitate 
propusa spre extindere prin proiectul 
”Reabilitare structurala si functionala 
a Spitalului Judetean de Urgenta 
Buzau si extinderea Unitatii de 
Primiri Urgente” 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului13: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Pentru o parte dintre aceste centre au 
fost identificate locatii de functionare 
si au fost realizate investitii minime 
de amenajare/dotare a acestora 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

4 mil.euro 

                                                            
13 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

3,92 mil.euro din fonduri 
europene+buget de stat 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 0,08 mil.euro 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

10 unitati medicale amenajate pentru 
medicina de urgenta 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Persoane care beneficiaza de 
infrastructura de sanatate echipata si 
dotata (nr./zi): 100 persoane/zi 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA: 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020 

Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
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tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.3.8. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Reabilitarea, modernizarea si 
dotarea Spitalului Orasenesc Nehoiu 

 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 
sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 
rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

 

Regiunea Sud-Est, Judetul Buzau, 
Orasul Nehoiu 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

UAT Orasul Nehoiu/UAT Judetul 
Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 

Dr. Istrate Cornelia, manager 

Nehoiu, Str. STR.A.I.CUZA NR.17, 
judetul Buzau 
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fax si email) TEL:0238554994 

FAX:028554632 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:   

‐ Cresterea performantei 
sistemului de sanatate la nivel 
regional si local  
Obiective specifice: 

‐ Cresterea accesului la servicii 
medicale in zona de nord-vest a 
judetului Buzau 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

- zona de nord-vest a judetului Buzau 

- populatia orasului Nehoiu si a 
comunelor din zona de nord-vest a 
judetului Buzau (aprox. 50.000 
locuitori) 

3. Principalele activitati din proiect Reabilitarea si modernizarea 
infrastructurii, dotarea cu aparatura si 
echipamente medicale 

4. Durata proiectului 

 

26 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

 Spitalul Orasenesc Nehoiu este 
un spital public general cu 120 
de paturi situat intr-o localitate 
din zona Subcarpatilor de 
Curbura la aproximativ 70 km 
de Spitalul Judetean de Urgenta 
Buzau. Locuitorii orasului sunt 
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in  numar de aproximativ 
11600 dar zona deservita de 
spital se intinde pe o raza de 
aproximativ 50 de km cu peste 
50000 de locuitori. Cea mai 
mare parte a populatiei traieste 
in mediul rural, este o populatie 
cu venituri mici in care 
predomina persoanele cu varsta 
peste 65 de ani. Tendinta de 
imbatranire a populatiei este 
ilustrata si de indicatorii 
demografici: spor natural 
negativ – 6 ‰ (primele 9 luni 
ale anului 2012), natalitate 
5,3‰ in aceeasi perioada a 
anului. Exista un numar mare 
de asezari umane izolate 
geografic, foarte greu 
accesibile. 

 Cladirea tip monobloc in care 
functioneaza spitalul a fost data 
in folosinta in 1985 si nu a 
suferit in cei 27 de ani nici o 
interventie majora de reparatii 
sau reabilitare. Infrastructura 
este solida, sunt asigurate 
circuitele functionale, exista 
spatii generoase conform 
cerintelor actuale, toate acestea 
fiind oportunitati pe care 
trebuie sa le folosim. Cu 
trecerea timpului cladirea a 
suferit un grad de uzura 
inerenta, la fel  retelele de apa, 
incalzire, electricitate, de aici 
necesitatea unui program de 
reabilitare si modernizare. 

 Aparatura medicala si de suport 
este uzata, depasita fizic si 
moral, depasita din punct de 
vedere tehnico-stiintific  
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7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

Prin POR 2007-2013 se realizeaza 
proiectul ”Reabilitare si modernizare 
Ambulatoriu Spital Orasenesc 
Nehoiu”, urmand ca infrastructura 
spitaliceasca din localitate sa fie 
reabilitata si dotata prin prezentul 
proiect, ” Reabilitarea, modernizarea 
si dotarea Spitalului Orasenesc 
Nehoiu” 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului14: 
- Alte studii: 

 

2015 

2017 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

5.700.000 lei 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

5.586.000 lei din fonduri europene si 
bugetul de stat 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 114.000 lei 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

                                                            
14 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

224 
 

   

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

1 unitate spitaliceasca 
reabilitata/modernizata si dotata 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Persoane care beneficiaza de 
infrastructura de sanatate extinsa 
(nr./zi)  

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014-
2020, Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita promovarii si 
abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea tehnologica fiind 
abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze de date 
electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor desfasurate). 

4.3.9. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Reabilitarea infrastructurii si 
dotarea cu echipamente medicale si 
de suport performante a unor sectii 
ale Spitalului Municipal Ramnicu-
Sarat 
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2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 
sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 
rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

 

Regiunea Sud-Est, Judetul Buzau, 
Municipiul Ramnicu-Sarat 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

UAT Municipiul Ramnicu-
Sarat/UAT Judetul Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

Jr. Danielescu Adrian, manager 

Ramnicu – Sarat, Bd. N. Balcescu, 
nr. 2 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:   

Cresterea performantei sistemului de 
sanatate la nivel regional si local  
Obiective specifice: 

Cresterea accesului la servicii 
medicale in zona de nord-est a 
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judetului Buzau 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

zona de nord-est a judetului Buzau 

-populatia Municipiului Ramnicu-
Sarat si a comunelor din zona de 
nord-est a judetului Buzau (aprox. 
90.000 locuitori) 

3. Principalele activitati din proiect Reabilitarea constructiei existente, 
dotare cu aparatura medicala de 
inalta performanta 

4. Durata proiectului 

 

26 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

• Reabilitari: 

- Spitalul Municipal Ramnicu- 
Sarat alaturi de Spitalul Judetean 
Buzau, reprezinta cele mai 
importante doua insitutii medicale 
din Judetul Buzau. 

- Spitalul asigura asistenta 
medicala pentru o populatie de cca. 
90.000 de locuitori, din: zona urbana 
Rm.Sarat, zona rurala din judetul 
Buzau din comunele : Ramnicelu, 
Boldu, Balta Alba, Valcelele, 
Puiesti, Podgoria, Topliceni, Buda, 
Valea Salciei, Grebanu, Murgesti, 
Margaritesti, Valea Ramnicului, 
Ziduri, Balaceanu, Ghergheasa, 
precum si asistenta de urgenta pentru 
comunele limitrofe din judetele 
Vrancea si Braila. 

- Spitalul Municipal Ramnicu- 
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Sarat a beneficiat de actiuni continue 
de reabilitare derulate din fonduri 
proprii. Reabilitarile s-au realizat 
tinundu-se cont de resursele 
financiare disponibile si de 
oportunitatea realizarii acestor 
investitii. Spitalul urmeaza sa intre 
intr-un amplu proces de acreditare, 
motiv pentru care a fost identificata 
necesitatea reabilitarii unor sectii. 

- Spitalul Municipal are 
experienta in implementarea de 
fonduri europene dupa ce 
Ambulatoriul de Specialitate a fost 
reabilitat si dotat prin POR 2007 – 
2013. 

- Spitalul Municipal beneficiaza 
de o structura de conducere cu o 
ampla experienta atat in actul 
medical, cat si in management, nu 
inregistreaza datorii sau arierate 
rezultate din functionarea acestuia, 
fapt ce demontreaza o importanta 
capacitate operationala (structura 
diversificata) 

• Dotari: 

In ceea ce priveste dotarile, Spitalul 
beneficiaza de un minim de dotari in 
cadrul tuturor sectiilor. Situatia 
actuala se identifica cu lipsa banilor 
pentru achizitionarea de noi dotari, 
in ciuda existentei unor eventuale 
spatii in care acestea ar putea fi 
amplasate si utilizate, precum si a 
unui personal calificat. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 

Prin POR 2007-2013 s-a 
implementat proiectul ”Reabilitarea 
Ambulatoriului de Specialitate a 
Spitalului Municipal Ramnicu 
Sarat”, urmand ca infrastructura 
spitaliceasca din localitate sa fie 
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zona) reabilitata si dotata prin prezentul 
proiect, ”Reabilitarea infrastructurii 
si dotarea cu echipamente medicale 
si de suport performante a unor sectii 
ale Spitalului Municipal Ramnicu-
Sarat” 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului15: 
- Alte studii: 

 

2015 

2023 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

7.400.000 lei 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

7.252.000 lei 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 148.000 lei 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

1 unitate spitaliceasca 
reabilitata/modernizata si dotata 

                                                            
15 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori de rezultat („result”) 

 

Persoane care beneficiaza de 
infrastructura de sanatate extinsa 
(nr./zi) 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020, Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.3.10. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Reabilitare / Modernizare Spital de 
boli cronice Smeeni 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 
sociale 
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3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 
rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

 

Regiunea Sud-Est, Judetul Buzau, 
comuna Smeeni 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

UAT comuna Smeeni/UAT Judetul 
Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

Bioinginer Garban Marilena, manager 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:   

Cresterea performantei sistemului de 
sanatate la nivel regional si local  
Obiective specifice: 

Cresterea accesului la servicii 
medico-sociale in zona de sud a 
judetului Buzau 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

zona de sud a judetului Buzau 

-populatia comunei Smeeni si a 
comunelor din zona de sud a judetului 
Buzau (aprox. 40.000 locuitori) 
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3. Principalele activitati din proiect Consolidare si modernizare morga, 
reamenajare spatii, finisaje interioare, 
ignifugare pod, achizitionare si 
montare centrala termica 

4. Durata proiectului 

 

24 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

‐ Spitalul de boli cronice Smeeni, 
infiintat  in 1959 ca urmare a nevoii 
de servicii spitalicesti pe o zona 
intinsa si cu aprox 40.000 locuitori, 
fiind singura unitate de acest tip in 
zona dintre Buzau si Slobozia, are o 
activitate neantrerupta pana in acest 
moment. A suferit consecintele unui 
incendiu in anul 2002, dar a si 
beneficiat de imbunatatiri la nivelul 
infrastructurii. La acest moment 
imparte functionalitatea pavilionului 
principal cu institutia: „Caminul 
pentru persoane varstnice”, iar morga 
aflata intr- o cladire separata 
deserveste ambele institutii. Probabil 
nu a beneficiat niciodata de 
renovare/reabilitare, deoarece din 
evaluarile initiale are nevoie de 
interventii in structura cladirii, cat si 
amenajarile interioare, reteaua de apa, 
electrica si de aer. Importanta si 
prioritatea acestui obiectiv nu mai 
trebuiesc subliniate, dreptul 
pacientului la demnitate fiind garantat 
de Constitutie. 

‐ Centrala termica, care acum 
functioneaza pe combustibil lichid 
motorina euro5 aduce un consum 
anual foarte mare de resurse 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

232 
 

   

financiare, de ordinul a cel putin 
100.000 lei noi/ an. In conditiile 
inlocuirii acesteia cu una omologata, 
model nou, pe combustibil lemnos, se 
preconizeaza reducerea cheltuielilor 
de incalzire cu cel putin 50%, fiind 
posibila amortizarea in primii 3 ani. 
De asemenea, se va reduce cheltuiala 
cu energia electrica prin renuntarea la 
sursele alternative de incalzire. Nu 
este de neglijat nici faptul ca va creste 
si calitatea serviciilor hoteliere prin 
asigurarea unei temperaturi optime 
spitalizarii, fara fluctuatii mari de 
temperatura. 
‐ In ceea ce priveste 
compartimentarea grupurilor sanitare 
cu dus in saloane, exista atat 
posibilitatea tehnica de executie, cat 
mai ales necesitatea asigurarii 
conditiilor igienico-sanitare si 
respectarea normativelor sanitare. In 
plus, nu se poate pune sub semnul 
intrebarii beneficiul adus pacientilor 
din punct de vedere hotelier. 
Ignifugarea materialului combustibil - 
lemnul utilizat la acoperisul cladirii 
face parte din lista de neconformitati 
transmisa de ISU catre Ministerul 
Sanatatii, care ne-a solicitat zilele 
trecute etapizarea acestora si 
remedierea urgenta a lor. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

233 
 

   

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului16: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

440.000 lei 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

431.200 lei 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 8800 lei 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

1 unitate spitaliceasca 
reabilitata/modernizata 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Persoane care beneficiaza de 
infrastructura de sanatate extinsa 
(nr./zi):  

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

                                                            
16 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020, Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

 

4.3.11. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Reabilitare structurala si functionala 
a Spitalului Judetean de Urgenta 
Buzau si extinderea Unitatii de 
Primiri Urgente  

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 
sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 

Regiunea Sud-Est, Judetul Buzau, 
Municipiul Buzau, Str. Stadionului, 
nr. 7, 
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elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

120140 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau,  

Directia Dezvoltare Regionala 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:   

Cresterea performantei sistemului de 
sanatate la nivel regional si local  
Obiective specifice: 

Cresterea accesului la servicii 
medicale de urgenta in judetul Buzau 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Judetul Buzau / populatia judetului 
Buzau (la 1 iulie 2010 populatia 
judetului era de 480.222 de  persoane 
ceea ce reprezinta 17,1% din 
populatia regiunii de Sud Est, 
populatie rezidenta preponderent 
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rurala, 58,9% fata de 41,1% urbana) 

3. Principalele activitati din proiect Extinderea constructiei existente, 
finisaje interioare, achizitionare 
aparatura medicala de inalta 
performanta 

4. Durata proiectului 

 

30 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoriile de mai 
sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

 Spitalul Judetean de Urgenta 
Buzau are structura complexa 
pluridisciplinara, cu 
amplasament particular, la 
intersectia mai multor drumuri 
nationale si a drumului 
european E85, ceea ce-i confera 
o buna accesibilitate pe teritorii 
extinse la nivelul judetului si o 
pondere importanta a 
politraumatologiei specifice 
accidentelor rutiere 

 Spitalul judetean are experienta 
in implementarea de proiecte cu 
fonduri europene. 

 Spitalul judetean beneficiaza de 
o structura de conducere cu 
ampla experienta atat in actul 
medical, cat si in management 
capabila sa atraga viitoare 
proiecte de reabilitare ori 
dotare.  

 Adresabilitate crescuta. In 
momentul de fata, Spitalul 
Judetean de Urgenta Buzau este 
singura institutie din judet care 
ofera pacientilor din judet 
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servicii de primiri urgente, 
deoarece in judetul Buzau 
singura Unitate de  Primiri 
Urgente organizata conform 
Ordinului Ministerului Sanatatii 
nr. 1706 / 2006 este numai in 
cadrul Spitalului Judetean de 
Urgenta Buzau  

 Lipsa unui spatiu suficient si 
adecvat, insuficienta echipare 
tehnica la standarde 
corespunzatoare unui 
diagnostic precis si rapid  la 
Unitatea de Primiri Urgente, in 
vederea asigurarii unor servicii 
medicale de calitate pacientilor 
si pentru crearea unui mediu de 
lucru adecvat si competitiv 
pentru personalul medical, 
modalitate de raspuns mai rapid 
si in conditii satisfacatoare la 
nevoile pacientilor. 

 Dotarea UPU prin programul 
Remssy, cu impact direct 
asupra selectiei cazurilor 

 Aparatura medicala si de suport 
este depasita fizic si moral, 
precum si din punct de vedere 
tehnico-stiintific  

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Proiectul este complementar 
proiectului de investitii 
“Reabilitare/modernizare Spitalul 
Judetean de Urgenta Buzau” care se 
implementeaza prin POR 2007-2013. 
In timp ce proiectul 
“Reabilitare/modernizare Spitalul 
Judetean de Urgenta Buzau” rezolva 
problemele legate de consolidarea si 
eficientizarea energetica a cladirii, 
proiectul ”Reabilitare structurala si 
functionala a Spitalului Judetean de 
Urgenta Buzau si extinderea Unitatii 
de Primire Urgente” are ca obiective 
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principale remodelarea blocului 
operator situat la etajul 2 al cladirii si 
extensia functiunii UPU cu un corp-
parter, cu functiuni din domeniul 
urgentei.  

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului17: 
- Alte studii: 

 

2015 – In functie de sursa de finantare 
identificata 

Este realizata si aprobata 
documentatia tehnico-economica faza 
DALI. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

62.000,00 mii lei 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

Fonduri europene+buget de stat: 
60.760,00 mii lei, buget local: 
1.240,00 mii lei 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 1.240,00 mii lei 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

1 unitate medicala extinsa  

                                                            
17 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori de rezultat („result”) 

 

Persoane care beneficiaza de 
infrastructura de sanatate extinsa 
(nr./zi): 100 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020: Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala. 

4.3.12. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului   

 

Extinderea si dotarea Unității de 
Primiri Urgențe a Spitalului 
Judetean de Urgenta Buzau 

2. Domeniul acoperit de proiect 

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare si 
sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

Regiunea Sud-Est, Judetul Buzau, 
Municipiul Buzau, Str. Stadionului, 
nr. 7, 

120140 
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4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau,  

Directia Dezvoltare Regionala 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:   

Îmbunătățirea calității şi a eficienței 
îngrijirii spitalicești de urgență 

Obiective specifice: 

Creșterea accesului la servicii 
medicale de urgență in județul Buzău 

 
2. Zonele tinta si / sau grupurile 

tinta 

 

Judetul Buzau/populatia judetului 
Buzau (la 1 iulie 2015 populatia 
judetului era de 480.552 de  persoane 
ceea ce reprezinta 16,7% din 
populatia regiunii de Sud Est, 
populatie rezidenta preponderent 
rurala, 57,6% fata de 42,4% urbana). 

3. Principalele activitati din proiect Extinderea construcției existente cu 
un corp de cladire cu regimul de 
inaltime S+P cu destinatia de unitate 
de primire urgente precum si dotarea 
acesteia cu echipamentele specifice 
activitatii.  

4. Durata proiectului 

 

18 luni 
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5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoriile de mai 
sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

 Spitalul Judetean de Urgenta Buzau 
are structura complexa 
pluridisciplinara, cu amplasament 
particular, la intersectia mai multor 
drumuri nationale si a drumului 
european E85, ceea ce-i confera o buna 
accesibilitate pe teritorii extinse la 
nivelul judetului si o pondere 
importanta a politraumatologiei 
specifice accidentelor rutiere. 
 Spitalul judeţean are experienţă în 
implementarea de proiecte cu fonduri 
europene. 
 Spitalul judeţean beneficiază de o 
structură de conducere cu amplă 
experienţă atât în actul medical, cât şi 
în management capabilă să atragă 
viitoare proiecte de reabilitare ori 
dotare. 
 Adresabilitate crescuta. In momentul 
de fata, Spitalul Judetean de Urgenta 
Buzau este singura institutie din judet 
care ofera pacientilor din judet servicii 
de primiri urgente, deoarece in judetul 
Buzau singura Unitate de  Primiri 
Urgente organizata conform Ordinului 
Ministerului Sanatatii nr. 1706/2006 
este numai in cadrul Spitalului 
Judetean de Urgenta Buzau. 
 Lipsa unui spatiu suficient si 
adecvat, insuficienta echipare tehnica 
la standarde corespunzatoare unui 
diagnostic precis si rapid la Unitatea de 
Primiri Urgente, in vederea asigurarii 
unor servicii medicale de calitate 
pacientilor si pentru crearea unui 
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mediu de lucru adecvat si competitiv 
pentru personalul medical, modalitate 
de raspuns mai rapid si in conditii 
satisfacatoare la nevoile pacientilor. 
 Aparatura medicala si de suport este 
depasita fizic si moral, precum si din 
punct de vedere tehnico-stiintific 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Proiectul este complementar 
proiectelor de investitii:    

1. “Modernizarea Ambulatoriului de 
Specialitate Integrat Spitalului 
Judetean de Urgenta Buzau” care s-a 
implementat prin POR 2007-2013, 
finalizat in februarie 2014. 

2.“Eficientizarea energetica a cladirii 
Spitalului Judetean de Urgenta 
Buzau”, pentru care se va solicita 
finantare prin POR 2014-2020. 

      In timp ce proiectul 
“Eficientizarea energetica a cladirii 
Spitalului Judetean de Urgenta 
Buzau”, va rezolva problemele legate 
de consolidarea si eficientizarea 
energetica a cladirii, proiectul 
“Extinerea si dotarea Unitatii de 
Primire Urgente a Spitalului Judetean 
de Urgenta Buzau” se refera la 
extensia functiunii UPU cu un 
corp(subsol+parter), cu functiuni din 
domeniul urgentei precum si dotarea 
acestuia cu mobilier specific si 
aparatura. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

 

2017 – 2021 
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- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului18: 
- Alte studii: 

S-a finalizat procedura de achizitie 
pentru intocmirea Documentatiei 
tehnico-economice (SF,  Expertiza 
tehnica, PT).  

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

22.300.000 lei 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

1 unitate medicala extinsa 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Persoane care beneficiază de 
infrastructura de sănătate extinsă 
(nr./zi): 100 

VI.INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura) 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014- 
2020: Prioritatea 7. Îmbunătăţirea calității în domeniile educaţie, sănătate și 
incluziune socială 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

                                                            
18se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc.. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.3.13 FISA  PROIECT 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Construirea unui numar de doua case de tip 
familial pentru  restructurarea Complexului 
de Servicii Comunitare nr.2 Buzau 

2. Domeniul acoperit de 
proiect  

(dezvoltare urbana, 
infrastructura de transport, 
turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Social 

AP 8; Prioritatea de investitii 8.1 Investitiile 
in infrastructurile sanitare si sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel national, 
regional si local, reducand inegalitatile in 
ceea ce priveste starea de sanatate si 
promovand incluziunea sociala prin 
imbunatatirea accesului la serviciile sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf 
actelor de proprietate -  acolo 
unde exista) 

 

Judetul Buzau, sediul Complexului de 
Servicii Comunitare nr.2 Buzau: 
mun.Buzau, str.Simila, nr.15 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 DGASPC/ Consiliul Judetean Buzau 
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5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  
institutie, departament, 
functie, nume, telefon, fax si 
email) 

DGASPC Buzau, 

Mun.Buzau,str.Bistritei, nr.41 

Tel.(0238)711051,(0238)711052, Fax 
(0238)721143, 

e-mail: secretariat@dgaspc-buzau.ro 
 
Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se 
mentioneze obiectivul general 
si obiectivele specifice) 

 

Obiectiv general:  

Construirea unui numar de doua case de tip 
familial pentru  restructurarea Complexului de 
Servicii Comunitare nr.2 Buzau 

Obiectiv specific:  

Adaptarea conditiilor de rezidenta la 
specificul beneficiarilor de servicii si la 
normele legale privind standardele de calitate, 
in scopul cresterii calitatii vietii acestora 

2.   Grupurile tinta • o institutie rezidentiala clasica destinata 
copiilor aflati in dificultate sociala si cu 
handicap: 

- Complexului de Servicii Comunitare nr.2 
Buzau; 

 

Grupul tinta vizeaza cei aproximativ 70 de 
copii aflati  in situatii de dificultate sociala si 
care beneficiaza de servicii in cadrul CSC 
nr.2  Buzau (67 de rezidenti la data de 
31.03.2016). 

Din numarul total de beneficiari de servicii in 
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cadrul CSC nr.2 Buzau, 48 vor beneficia de 
servicii de tip rezidential in casele de tip 
familial nou construite, iar ceilalti vor fi 
preluati de reteaua de asistenti maternali 
profesionisti, care va fi dezvoltata in acest 
sens. 

 

 

3. Principalele activitati din 
proiect 

‐ Realizarea lucrarilor de constructie a 
caselor de tip familial cu respectarea 
prevederilor legale in domeniu 

‐ Dotarea unitatilor in functie de specific 
si necesitati 

‐ Dezvoltarea retelei de asistenti 
maternali 

‐ Asigurarea respectarii standardelor 
minime de calitate aplicabile serviciilor 
de tip rezidential pentru copilul cu 
dizabilitati 

‐ Acreditare/licentiere pentru unitatile 
nou infiintate 

 

4. Durata proiectului 

 

3 ani 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoria proiecte 
generatoare de venituri sau care necesita 
ajutor de stat 

6. Justificarea proiectului 

 

Oferta unor servicii sociale adecvate, care sa 
raspunda atat calitativ, cat si cantitativ unor 
nevoi sociale crescande si complexe, 
reprezinta o cerinta majora pentru sistemul de 
asistenta sociala, fiind si un obiectiv principal 
al tuturor programelor/politicilor/strategiilor 
elaborate in domeniu.  

In privinta serviciilor sociale acordate copiilor 
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cu sau fara dizabilitati, acestea trebuie sa 
raspunda nu numai acoperirii nevoilor de baza 
si de siguranta, ci si nevoilor de afectiune, 
autoapartenenta, respect si autorealizare, altfel 
spus, serviciile sociale trebuie sa isi propuna 
ca obiectiv pe termen lung  asigurarea  unui 
mediu de viata stabil si sigur, care sa permita 
dezvoltarea potentialului copiilor si viitoarea 
lor integrare sociala si profesionala. 

Se impune construirea unor case de tip 
familial pentru initierea trecerii de la 
institutiile rezidentiale clasice, de mare 
capacitate spre institutiile rezidentiale care sa 
acorde servicii specifice, adaptate si de 
calitate unui numar mai mic de beneficiari. 
Majoritatea serviciilor sociale acordate la 
acest moment nu respecta integral standardele 
minime de calitate  si sunt organizate in stil 
clasic, pentru un numar mare de beneficiari.  

Casele de tip familial sunt concepute cu o 
capacitate de 48 locuri in total (24 pentru 
fiecare), cu respectarea standardelor de 
calitate aplicabile, ceea ce va facilita 
orientarea activitatilor sociale si recuperatorii 
catre dezvoltarea capacitatilor individuale ale 
copiilor, permitand in acelasi timp dezvoltarea 
lor intr-un mediu cat mai aproape posibil de 
cel familial.  

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca 
proiectul este complementar 
cu alte investitii din zona) 

Unitatea vizata de proiect functioneaza in 
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Buzau. Restructurarea 
acesteia este parte a unei initiative mai largi a 
DGASPC care vizeaza inchiderea a cel putin 
doua institutii rezidentiale de dimensiuni 
mari, prin construirea de case de tip familial si 
realizarea de integrari familiale si dezvoltarea 
unei retele de asistenta maternala. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 
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III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului19: 
- Alte studii: 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

- este in derulare Contractul de servicii 
proiectare nr.53920/31.12.2015 privind 
prestarea serviciilor de intocmire a 
documentatiilor tehnice in sensul 
intocmirii Studiilor de fezabilitate, 
geotehnice si topografice respectiv 
intocmirea documentatiilor de Pregatire 
de proiecte si proiectare, estimarea 
costurilor, ce au ca tema Restructurarea 
CRCH nr.9 Buzau si CSC nr.2 Buzau 

Nu exista nici un fel de documentatie 
tehnica elaborata pentru acest proiect 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

1.300.000 Euro 

Programul Operational Regional 2014-
2020, AP 8;  

Prioritatea de investitii 8.1 Investitiile 
in infrastructurile sanitare si sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel 
national, regional si local, reducand 
inegalitatile in ceea ce priveste starea 
de sanatate si promovand incluziunea 
sociala prin imbunatatirea accesului la 
serviciile sociale 

1.
1 

Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

98% 

                                                            
19 

  se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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1.
2 

Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

2 case de tip familial construite, dotate 
si functionale, care sa respecte 
standardele minime de calitate 
aplicabile pentru serviciile de tip 
rezidential pentru copilul fara handicap  

Indicatori de rezultat („result”) 

 

48 beneficiari de servicii in noile unitati  
sociale construite si dotate 

Peste 20 beneficiari de servicii sociale 
prin plasament la AMP 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

1. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de 
programare 2014-2020 

Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala 

2. Strategia judeteana pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2014-2020  

Cap.II-Domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului si familiei 

Obiectiv general 3:Asigurarea calitatii serviciilor destinate copiilor separati 
temporar de familie 

Obiectiv specific:3.1 : Cresterea calitatii vietii copiilor care beneficiaza de 
masura de protectie de tip rezidential   

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, 
accesul la activitatile proiectului nefiind restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc. 
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De asemenea, este promovat principiul accesibilitatii serviciilor si spatiilor 
pentru beneficiari, indiferent de tipul de deficienta al acestora. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

4.3.14 FISA  PROIECT 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Construirea unui numar de trei case de tip 
familial pentru  restructurarea Centrului 
rezidential pentru copilul cu handicap nr.9 
Buzau 

2. Domeniul acoperit de 
proiect  

(dezvoltare urbana, 
infrastructura de transport, 
turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Social 

AP 8; Prioritatea de investitii 8.1 Investitiile 
in infrastructurile sanitare si sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel national, 
regional si local, reducand inegalitatile in 
ceea ce priveste starea de sanatate si 
promovand incluziunea sociala prin 
imbunatatirea accesului la serviciile sociale 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf 
actelor de proprietate -  acolo 
unde exista) 

 

Judetul Buzau, sediul Centrului rezidential 
pentru copilul cu handicap nr.9 Buzau: 
mun.Buzau, str.Horticolei, nr.56 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

 DGASPC/ Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  
institutie, departament, 
functie, nume, telefon, fax si 

DGASPC Buzau, 

Mun.Buzau,str.Bistritei, nr.41 

Tel.(0238)711051,(0238)711052, Fax 
(0238)721143, 
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email) e-mail: secretariat@dgaspc-buzau.ro 
 
Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se 
mentioneze obiectivul general 
si obiectivele specifice) 

 

Obiectiv general:  

Construirea unui numar de trei case de tip 
familial pentru  restructurarea Centrului 
rezidential pentru copilul cu handicap nr.9 
Buzau 

Obiectiv specific:  

Adaptarea conditiilor de rezidenta la 
specificul beneficiarilor de servicii si la 
normele legale privind standardele de calitate, 
in scopul cresterii calitatii vietii acestora 

2.   Grupurile tinta • o institutie rezidentiala clasica destinata 
copiilor aflati in dificultate sociala si cu 
handicap: 

- Centrul rezidential pentru copilul cu 
handicap nr. 9 Buzau; 

 

Grupul tinta vizeaza cei aproximativ 100 de 
copii cu handicap care beneficiaza de servicii 
in CRCH nr.9 Buzau (98 rezidenti la 
31.03.2016), dintre acestia 72 urmand sa 
beneficieze de servicii de tip rezidential in 
nouile unitati construite, ceilalti urmand a fi 
reintegrati in familie. 

 

3. Principalele activitati din 
proiect 

‐ Realizarea lucrarilor de constructie a 
caselor de tip familial cu respectarea 
prevederilor legale in domeniu 

‐ Dotarea unitatilor in functie de specific 
si necesitati 
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‐ Asigurarea respectarii standardelor 
minime de calitate aplicabile serviciilor 
de tip rezidential pentru copilul cu 
dizabilitati 

‐ Acreditare/licentiere pentru unitatile 
nou infiintate 

 

4. Durata proiectului 

 

3 ani 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoria proiecte 
generatoare de venituri sau care necesita 
ajutor de stat 

6. Justificarea proiectului 

 

Oferta unor servicii sociale adecvate, care sa 
raspunda atat calitativ, cat si cantitativ unor 
nevoi sociale crescande si complexe, 
reprezinta o cerinta majora pentru sistemul de 
asistenta sociala, fiind si un obiectiv principal 
al tuturor programelor/politicilor/strategiilor 
elaborate in domeniu.  

In privinta serviciilor sociale acordate copiilor 
cu sau fara dizabilitati, acestea trebuie sa 
raspunda nu numai acoperirii nevoilor de baza 
si de siguranta, ci si nevoilor de afectiune, 
autoapartenenta, respect si autorealizare, altfel 
spus, serviciile sociale trebuie sa isi propuna 
ca obiectiv pe termen lung  asigurarea  unui 
mediu de viata stabil si sigur, care sa permita 
dezvoltarea potentialului copiilor si viitoarea 
lor integrare sociala si profesionala. 

Se impune construirea unor case de tip 
familial pentru initierea trecerii de la 
institutiile rezidentiale clasice, de mare 
capacitate spre institutiile rezidentiale care sa 
acorde servicii specifice, adaptate si de 
calitate unui numar mai mic de beneficiari. 
Majoritatea serviciilor sociale acordate la 
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acest moment nu respecta integral standardele 
minime de calitate  si sunt organizate in stil 
clasic, pentru un numar mare de beneficiari.  

Casele de tip familial sunt concepute cu o 
capacitate de 72 locuri in total (24 pentru 
fiecare), cu respectarea standardelor de 
calitate aplicabile, ceea ce va facilita 
orientarea activitatilor sociale si recuperatorii 
catre dezvoltarea capacitatilor individuale ale 
copiilor, permitand in acelasi timp dezvoltarea 
lor intr-un mediu cat mai aproape posibil de 
cel familial.  

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca 
proiectul este complementar 
cu alte investitii din zona) 

Unitatea vizata de proiect functioneaza in 
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Buzau. Restructurarea 
acesteia este parte a unei initiative mai largi a 
DGASPC care vizeaza inchiderea a cel putin 
doua institutii rezidentiale de dimensiuni 
mari, prin construirea de case de tip familial si 
realizarea de integrari familiale si dezvoltarea 
unei retele de asistenta maternala. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului20: 
- Alte studii: 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

- este in derulare Contractul de servicii 
proiectare nr.53920/31.12.2015 privind 
prestarea serviciilor de intocmire a 
documentatiilor tehnice in sensul 
intocmirii Studiilor de fezabilitate, 
geotehnice si topografice respectiv 

                                                            

20 

  se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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intocmirea documentatiilor de Pregatire 
de proiecte si proiectare, estimarea 
costurilor, ce au ca tema Restructurarea 
CRCH nr.9 Buzau si CSC nr.2 Buzau 

Nu exista nici un fel de documentatie 
tehnica elaborata pentru acest proiect 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

1.800.000 Euro 

Programul Operational Regional 2014-
2020, AP 8;  

Prioritatea de investitii 8.1 Investitiile 
in infrastructurile sanitare si sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel 
national, regional si local, reducand 
inegalitatile in ceea ce priveste starea 
de sanatate si promovand incluziunea 
sociala prin imbunatatirea accesului la 
serviciile sociale 

1.
1 

Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

98% 

1.
2 

Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

3 case de tip familial construite, dotate 
si functionale, care sa respecte 
standardele minime de calitate 
aplicabile pentru serviciile de tip 
rezidential pentru copilul cu handicap  

Indicatori de rezultat („result”) 

 

72 beneficiari de servicii in noile unitati  
sociale construite si dotate 
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VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

1. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de 
programare 2014-2020 

Prioritatea 7. Imbunatatirea calitatii in domeniile educatie, sanatate si 
incluziune sociala 

2. Strategia judeteana pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2014-2020  

Cap.II-Domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului si familiei 

Obiectiv general 3:Asigurarea calitatii serviciilor destinate copiilor separati 
temporar de familie 

Obiectiv specific:3.1 : Cresterea calitatii vietii copiilor care beneficiaza de 
masura de protectie de tip rezidential   

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Benficiarii directi ai proiectului sunt copii cu handicap mental, iar beneficiarii 
indirecti sunt familiile acestora, unele afectate grav de saracie. Asfel, proiectul 
promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, accesul la activitatile 
proiectului nefiind restrictionat in niciun fel, fiind disponibil tuturor categoriilor  
indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, 
gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie defavorizata etc. 

De asemenea, este promovat principiul accesibilitatii serviciilor si spatiilor 
pentru beneficiari, indiferent de tipul de dizabilitate al acestora. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

4.3.15 FISA  PROIECT 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului 

 

“Construire Sala multifunctionala cu 
gradene  si  functiuni conexe pentru 
persoane cu dizabilitati” 

2. Domeniul acoperit de proiect 

(dezvoltare urbana, infrastructura de 
transport, turism,  mediu, social, educatie, 

Dezvoltarea serviciilor sociale -
protectia si incluziunea sociala a 
persoanelor cu dizabilitati 
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resurse  umane etc...) 

3. Localizareaproiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte elemente de 
identificare cf. actelor de proprietate -  
acolo unde exista) 

 

Municipiul Buzau,  

Judetul Buzau,  

str. Horticolei, nr.56, 

 HG 1348/2001-Anexa 1, poz.54 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului: 
(persoana de contact: institutie, 
departament, functie, nume, telefon, fax si 
email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia Administrarea Patrimoniului 
si Investitii 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului 

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Cresterea nivelului de 
intelegere a dizabilitatii si mobilizarea 
pentru asigurarea unei vieti demne si egale 
din punct de vedere al drepturilor si 
bunastarii persoanelor cu nevoi speciale. 

Obiective specifice:  
-Asigurarea accesului persoanelor cu 
dizabilitati la practicarea sportului in 
general si a sportului de performanta in 
special, in vederea participarii la competitii 
sportive; 
- Asigurarea accesului la activitatea 
sportive, in conditii de egalitate, a 
persoanelor cu dizabilitati, prin participarea 
la competitiii, indiferent de nationalitate, 
sex, religie sau apartenenta politica; 
- Crearea conditiilor care sa asigure 
dezvoltarea personalitatii si integrarea in 
societate, pentru persoanele cu dizabilitati, 
prin practicarea spoturilor 
 

2. Zonele tinta si/sau grupurile tinta Persoane cu deficienţe de vedere, elevi ai 
Liceului Special pentru Deficienți de 
Vedere Buzău, care deservește județele din 
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sudul și sud-estul țării/ zona sudică-
(Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul 
Moldovei). Instituția asigură dreptul la 
educație  pentru un număr de 160 de elevi 
integrați în toate ciclurile de învățământ 
preuniversitar (grădiniță, gimnaziu și liceu). 

3. Principalele activitati din proiect Selecţionarea, iniţierea şi pregătirea 
persoanelor cu dizabilităţi care dovedesc 
reale posibilităţi pentru practicarea 
sportului în general şi a sportului de 
performanţă în special, în vederea 
participării la competiţii sportive; 
Dezvoltarea personalităţii persoanelor cu 
dizabilităţi şi integrarea lor în societate, 
precum şi procurarea mijloacelor care să 
permită sportivilor cu dizabilitati si a celor 
valizi, impreuna, la participarea la 
competiţii naţionale şi internaţionale. 

Promovarea sportivilor cu calităţi 
deosebite, având ca obiectiv realizarea unor 
rezultate pe prestigiu pe plan intern şi 
internaţional. 

Cooptarea persoanelor interesate să 
desfăşoare în mod voluntar activităţi în 
interesul persoanelor cu dizabilităţi. 

Organizarea de cursuri teoretice şi practice. 

4. Durata proiectului 2017-2020 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in categoriile 

de mai sus 

Nu se incadreaza in categoriile mentionate 

6. Justificareaproiectului 

 

Planul operaţional privind 
implementarea strategiei naţionale ”O 
societate fără bariere pentru persoane cu 
dizabilităţi”, stabileşte în cadrul direcţiei II 
de acţiune -  Participare - Asigurarea 
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participării depline a persoanelor cu 
dizabiliti în toate domeniile vieţii, un 
număr de obiective specifice care implică:  

-asigurarea condiţiilor de acces a 
persoanelor cu dizabilităţi la activităţi de 
educaţie nonformală, culturale, sportive, de 
timp liber şi recreative,  

-organizarea la nivel local, judeţean şi 
naţional, de activităţi de educaţie 
nonformală, culturale, sportive, de timp 
liber şi recreative, care implică participarea 
persoanelor cu dizabilităţi alături de ceilalţi, 
în condiţii de egalitate precum conferinţe, 
festivaluri, proiecte, concursuri.       

-promovarea voluntariatului în 
vederea participării persoanelor cu 
dizabilităţi la activităţi educaţionale, 
culturale, sportive. 

Din păcate, situaţia actuală este 
caracterizată prin faptul că atît în judeţul 
Buzău, cât la nivel naţional, nu există o 
SSaallăă    mmuullttiiffuunnccţţiioonnaallăă  ccuu  ggrraaddeennee  şşii  
ffuunnccţţiiuunnii  ccoonneexxee , care să asigure creşterea 
nivelului de socializare, de educaţie şi a 
stării de sănătate a elevilor cu deficienţe de 
vedere şi implicit, al profesorilor care 
lucrează cu aceşti elevi, prin practicarea 
exerciţiilor fizice şi a sportului în cadrul 
activităţilor de educaţie fizică şi sport, iar 
integrarea elevilor deficienți de vedere în 
școli, şi în societate  este greu de realizat. 
Fiind singura sală cu acest specific la nivel 
naţional, ea va fi gândită să găzduiască, în 
condiţii optime, competiţii la nivel 
naţional, între liceele din Bucureşti, Cluj-
Napoca, Arad, Buzău, Timişoara, Târgu – 
Frumos şi nu numai. 

Consiliul Judeţean Buzău îşi doreşte 
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să vină în întampinarea nevoilor persoanelor 
cu deficienţe de vedere, motiv pentru care 
susţine implementarea unui proiect pentru 
construirea unei SSăăllii  mmuullttiiffuunnccţţiioonnaallee  ccuu  
ggrraaddeennee  şşii  ffuunnccţţiiuunnii  ccoonneexxee,,  care să le 
permită celor aflaţi în această situaţie 
practicarea unor activităţi şcolare şi 
extraşcolare. 

Stategia europeană 2010-2020 
pentru persoanele cu dizabilităti 

7. Relevanta implementarii proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

Conform statisticilor oficiale, la 30 iunie 
2015,  numărul copiilor cu dizabilităţi de 
vedere era de 2.978 copii. La nivel naţional 
sunt şapte unităti de învăţământ special pentru
deficienţi de vedere în: Bucureşti, Cluj-
Napoca, Arad, Buzău, Timişoara şi Târgu – 
Frumos, iar	Liceul Special pentru Deficienți 
de Vedere Buzău este una dintre cele mai 
mari instituții de învățământ de acest gen din 
zona sudică. A fost înființat în anul 1936 şi 
servește județele din sudul și sud-estul țării 
(Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul 
Moldovei).   

În prezent, frecventează cursurile 
liceului, un număr de 160 de elevi, integrați în
toate ciclurile de învățământ preuniversitar: 
grădiniță, gimnaziu și liceu. Deşi este una 
dintre cele mai mari instituţii de învăţământ 
special, liceul nu beneficiază de facilităţile 
unei săli de sport, dotate şi utilate 
corespunzător în scopul practicării 
activităţilor sportive şi complementare 
acestora, atât la nivel de activitate şcolară, cât
şi la nivel de activitate competiţională. 

Pentru persoanele cu dizabilităţi, şi în 
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special pentru cei cu deficienţe de vedere, 
nevoia de integrare, de a avea sanşe la o 
educaţie fizică, spirituală, competiţională, 
egale cu ale celorlalţi copii, este cu atât mai 
mare. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

Lipsa resurselor financiare datorita 
nealocarii acestora de catre finantator-CNI. 

Neincadrarea in termenele  prevazute pentru 
realizarea lucrarilor(cauze obiective-seisme, 
temperaturi/fenomene extreme etc, sau 
subiective ce tin de factorul uman) 

Personal necalificat/neinstruit implicat in 
realizarea proiectului->lucrari/actiuni de 
calitate scazuta, intarzieri, erori. 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului21: 
- Alte studii: 

 

Ianuarie 2017 

Decembrie 2020 

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice 

Studiu de fezabilitate 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

15.500.000,00 lei 

Compania Nationala de Investitii/ Bugetul 
local 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

 

- 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile - 

 
                                                            
21se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

CCoonnssttrruuiirree  SSaallaa  mmuullttiiffuunnccttiioonnaallaa  ccuu  ggrraaddeennee    ssii    
ffuunnccttiiuunnii  ccoonneexxee  ppeennttrruu  ppeerrssooaannee  ccuu  ddiizzaabbiilliittaattii 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Asigurarea unei vieti demne si egale, din 
punct de vedere al drepturilor si bunastarii, 
pentru persoanele cu nevoi speciale/ 
dizabilitati. 

Integrarea sociala a persoanelor cu dizabilitati, 
in conditii de egalitate cu ceilalti cetateni. 

Integrarea salii de sprt in circuitul 
competitional la nivel national si international 

VI.INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Stategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilităti 

În Monitorul Oficial nr. 737 bis din 22 septembrie 2016 a fost publicată 
Strategia Naţională  

"O  societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi"  2016-2020 

 VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii 
simedii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 
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4.4. INFRASTRUCTURA SI UTILITATILE; 
 
 NOTA: Sectiunile “Deseuri” si celelalte Utilitati Publice vor fi supuse analizei 
mult mai elaborat prin documentele strategice “Planul Judetean de Gestionare a 
Deseurilor pentru perioada 2014-2020” si “Strategia Judeteana privind 
Accelerarea Dezvoltarii  Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice pentru 
perioada 2014-2020”, documente ce vor fi elaborate in perioada urmatoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

  

Modernizare DJ 102C, km 33+832-
45+209 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

infrastructura de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

Cislau-Buda Craciunesti-lim. jud. PH 

Harta retelei rutiere TEN-T 
(ANEXA 4) 
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- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Bacanu Luminita – CJ Buzau, Directia 
administrare patrimoniu si investitii, 
director executiv adjunct, 0238/725958 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Dezvoltarea unei retele de drumuri 
modernizate care sa asigure cresterea 
capacitatii de transport marfa si 
persoane in conditii de siguranta 
rutiera, conducand la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre si inspre 
localitatile rurale din zona.  

Dezvoltare socio-economica pentru 
I.M.M.  

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Populatia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor invecinate si 
populatia de tranzit 

3. Principalele activitati din proiect 1.Activitati privind obtinerea si 
amenajarea terenului – obtinere teren; 
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amenajare teren; amenajari pentru 
protectia mediului 

2.Activitati privind proiectarea si 
asistenta tehnica – studii de teren, 
topo, geo; obtinere avize, acorduri, 
autorizatii; proiectare si engineering; 
organizare proceduri de achizitie; 
consultanta; asistenta tehnica 

3.Activitati privind investitia de baza 
– constructii si instalatii; lucrari de 
drum; lucrari de pod 

4. Activitati privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanta; 
audit 

4. Durata proiectului 

 

12 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Imbunatatirea conditiilor de circulatie 
rutiera pentru populatia din zona si de 
tranzit ceea ce va conduce la cresterea 
economica si sociala. Acest drum face 
legatura intre nordul judetului Buzau 
si judetul Prahova, fiind un traseu cu 
65 km mai scurt . 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte investitii 
din zona) 

Implementarea proiectului implica 
dezvoltarea economico-sociala a 
zonei  

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 
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III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului22: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

13.600.000 LEI 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

 

1.2 Cofinantare la cheltuielile 
eligibile 

2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Reabilitarea unui drum judetean 
important ce are legatura directa cu 
reteaua TEN-T 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea retelei de drumuri judetene 
reabilitate 

 

 

                                                            
22 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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4.4.2. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Modernizare DJ 202, km 0+000-
18+500 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

infrastructura de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Rm. Sarat-Puiesti-Dascalesti-lim jud 
Vrancea 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Bacanu Luminita – CJ Buzau, 
Directia administrare patrimoniu si 
investitii, director executiv adjunct, 
0238/725958 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Dezvoltarea unei retele de drumuri 
modernizate care sa asigure cresterea 
capacitatii de transport marfa si 
persoane in conditii de siguranta 
rutiera, conducand la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre si inspre 
localitatile rurale din zona.  

Dezvoltare zona legumicola si I.M.M. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Populatia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor invecinate si 
populatia de tranzit 

3. Principalele activitati din proiect 1.Activitati privind obtinerea si 
amenajarea terenului – obtinere teren; 
amenajare teren; amenajari pentru 
protectia mediului 

2.Activitati privind proiectarea si 
asistenta tehnica – studii de teren, 
topo, geo; obtinere avize, acorduri, 
autorizatii; proiectare si engineering; 
organizare proceduri de achizitie; 
consultanta; asistenta tehnica 

3.Activitati privind investitia de baza 
– constructii si instalatii; lucrari de 
drum; lucrari de pod 

4. Activitati privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanta; 
audit 

4. Durata proiectului 

 

18 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 
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categoriile de mai sus 
 

6. Justificarea proiectului 

 

Imbunatatirea conditiilor de circulatie 
rutiera pentru populatia din zona si de 
tranzit ceea ce va conduce la cresterea 
economica si sociala.  

Diminuarea timpului de acces pe acest 
traseu, precum si crearea unor legaturi 
rutiere  mai bune  intre localitatiile 
parcurse si DN 22, Ramnicu Sarat - 
Braila. Acest drum face legatura cu 
judetul Vrancea 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Implementarea proiectului implica 
dezvoltarea economico-sociala a 
zonei . 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului23: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finanare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 

18.500.000 LEI 

                                                            
23 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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de finantare) 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Reabilitarea unui drum judetean 
important ce are legatura directa cu 
reteanua TEN-T 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea retelei de drumuri judetene 
reabilitate 

 

4.4.3. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

  

Modernizare DJ 203K, km 0+000-
77+000; km 105+000-127+600 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

infrastructura de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 

Robeasca-Sageata-VaduPasii-
Maracineni-Sapoca-Cernatesti-
Beceni-Vintila Voda-Lopatari-Gura 
Teghii 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

270 
 

   

localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Bacanu Luminita – CJ Buzau, 
Directia administrare patrimoniu si 
investitii, director executiv adjunct, 
0238/725958 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Dezvoltarea unei retele de drumuri 
modernizate care sa asigure cresterea 
capacitatii de transport marfa si 
persoane in conditii de siguranta 
rutiera, conducand la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre si inspre 
localitatile rurale din zona.  

Diminuarea timpului de acces pe acest 
traseu, precum si crearea unor legaturi 
rutiere  mai bune  intre resedinta de 
judet si localitatile situate pe acest 
traseu; 

Dezvoltare socio-economica pentru 
I.M.M. si asociatii agricole; 
deschidere turistica pentru tot judetul 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Populatia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor invecinate si 
populatia de tranzit 
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3. Principalele activitati din proiect 1.Activitati privind obtinerea si 
amenajarea terenului – obtinere teren; 
amenajare teren; amenajari pentru 
protectia mediului 

2.Activitati privind proiectarea si 
asistenta tehnica – studii de teren, 
topo, geo; obtinere avize, acorduri, 
autorizatii; proiectare si engineering; 
organizare proceduri de achizitie; 
consultanta; asistenta tehnica 

3.Activitati privind investitia de baza 
– constructii si instalatii; lucrari de 
drum; lucrari de pod 

4. Activitati privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanta; 
audit 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Imbunatatirea conditiilor de circulatie 
rutiera pentru populatia din zona si de 
tranzit ceea ce va conduce la cresterea 
economica si dezvoltarea turismului 
in zona prin punerea in valoare a  
obiectivelor turistice din zonele 
strabatute de acest drum: Muntele de 
sare, Lacul Meledic, Lacul Mocearu, 
Focul Viu, manastiri si pesteri din 
aceste zone. 

Zona localitatii Gura Teghii este 
bogat impadurita, este o zona mai 
putin exploatata de factorul uman si 
de aceea aici se poate dezvolta 
exploatarea lemnului, turismul de 
vanatoare, agroturismul, cat si 
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turismul de nisa. 

Amenajarea acestui drum faciliteaza 
noi oportunitati de dezvoltare pentru 
populatia din localitatile Nemertea, 
Furtunesti, Paltinis, Basca Roziliei, 
Nehoiasu, atat de ordin economic cat 
si social. Astfel, se creaza conditii 
pentru atragerea unui numar mai mare 
de investitii in zona, ceea ce conduce 
la cresterea nivelului de trai al 
populatiei, la atragerea de venituri la 
bugetele locale, reducerea ratei 
somajului ca urmare a noilor 
oportunitati de locuri de munca 
oferite. 

Acesta zona este importanta si 
datorita atractivitatii turistice. Astfel 
de la Gura Teghii se pot organiza 
trasee turistice catre Vf. Penteleu, cel 
mai inalt  masiv din judetul Buzau. In 
zona se desfasoara si importante 
evenimente folclorice festivalul „Pe 
urme de balada” desfasurat la Gura 
Teghii. Aceste elemente de atractie 
turistica reprezinta un punct forte 
pentru dezvoltarea zonei. 

 

 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Implementarea proiectului implica 
dezvoltare economico-sociala, 
turistica 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 
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1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului24: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

180.000.000 LEI 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Reabilitarea unui drum judetean 
important ce traverseaza judetul 
Buzau de la sud la nord. 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea retelei de drumuri judetene 
reabilitate 

 

4.4.4. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Modernizare DJ 220, km 0+000-
87+400 

                                                            
24 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

infrastructura de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Boldu-Balaceanu-Cochirleanca-
Boboc-PostaCalnau-Zarnesti-
Racoviteni-Murgesti-Batogu-Pardosi-
Buda-V. Salciei 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Bacanu Luminita – CJ Buzau, 
Directia administrare patrimoniu si 
investitii, director executiv adjunct, 
0238/725958 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   Dezvoltarea unei retele de drumuri 
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(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

modernizate care sa asigure cresterea 
capacitatii de transport marfa si 
persoane in conditii de siguranta 
rutiera, conducand la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre si inspre 
localitatile rurale din zona.  

Dezvoltare asociatii agricole si mica 
industrie. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Populatia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor invecinate si 
populatia de tranzit 

3. Principalele activitati din proiect 1.Activitati privind obtinerea si 
amenajarea terenului – obtinere teren; 
amenajare teren; amenajari pentru 
protectia mediului 

2.Activitati privind proiectarea si 
asistenta tehnica – studii de teren, 
topo, geo; obtinere avize, acorduri, 
autorizatii; proiectare si engineering; 
organizare proceduri de achizitie; 
consultanta; asistenta tehnica 

3.Activitati privind investitia de baza 
– constructii si instalatii; lucrari de 
drum; lucrari de pod 

4. Activitati privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanta; 
audit 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 
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6. Justificarea proiectului 

 

Imbunatatirea conditiilor de circulatie 
rutiera pentru populatia din zona si de 
tranzit ceea ce va conduce la cresterea 
economica si sociala.  

Investitiile in infrastructura de  
transport vor facilita mobilitatea 
populatiei din comunele care sunt 
deservite de aceasta artera rutiera 
(Murgesti, Pardosi, Buda, Valea 
Salciei), mobilitatea  bunurilor, 
reducerea costurilor de transport de 
marfuri si calatori, reducerea distantei 
pana la municipiul resedinta de judet 
(Buzau) cu cca 30 km si implicit 
imbunatatirea accesului pe pietele 
regionale, cresterea eficientei 
activitatilor economice, economisirea 
de energie si timp, creand conditii 
pentru extinderea schimburilor 
comerciale a investitiilor productive, 
imbunatatirea accesului populatiei la 
serviciile de sanatate, asistenta sociala 
si educatie.  

 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Implementarea proiectului implica 
dezvoltarea economico-sociala a 
zonei . 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

277 
 

   

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului25: 
- Alte studii: 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

104.880.000 LEI 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Reabilitarea unui drum judetean 
important ce are legatura directa cu 
reteanua TEN-T si traverseaza judetul 
Buzau de la est la vest 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea retelei de drumuri judetene 
reabilitate 

 

4.4.5. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Modernizare DJ203G, km 0+000 -
12+000, Costesti (DN2) –Stalpu 
(DN1B) – Merei (DJ205) 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 

infrastructura de transport 

                                                            
25 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Costesti, Stalpu, Merei 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Bacanu Luminita – CJ Buzau, 
Directia administrare patrimoniu si 
investitii, director executiv adjunct, 
0238/725958 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Dezvoltarea unei retele de drumuri 
modernizate care sa asigure cresterea 
capacitatii de transport marfa si 
persoane in conditii de siguranta 
rutiera, conducand la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre si inspre 
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localitatile rurale din zona.  

Dezvoltare asociatii agricole si mica 
industrie. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Populatia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor invecinate si 
populatia de tranzit 

3. Principalele activitati din proiect 1.Activitati privind proiectarea si 
asistenta tehnica – studii de teren, 
topo, geo; obtinere avize, acorduri, 
autorizatii; proiectare si engineering; 
organizare proceduri de achizitie; 
consultanta; asistenta tehnica 

2.Activitati privind investitia de baza 
– constructii si instalatii; lucrari de 
drum; lucrari de pod 

3. Activitati privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanta; 
audit 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Imbunatatirea conditiilor de circulatie 
rutiera pentru populatia din zona si de 
tranzit ceea ce va conduce la cresterea 
economica si sociala.  

Investitiile in infrastructura de  
transport vor facilita mobilitatea 
populatiei din comunele care sunt 
deservite de aceasta artera rutiera 
(Costesti, Stalpu, Merei, Sarata-
Monteoru), mobilitatea  bunurilor, 
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reducerea costurilor de transport de 
marfuri si calatori, imbunatatirea 
accesului pe pietele regionale, 
cresterea eficientei activitatilor 
economice, economisirea de energie 
si timp, creand conditii pentru 
extinderea schimburilor comerciale a 
investitiilor productive, imbunatatirea 
accesului populatiei la serviciile de 
sanatate, asistenta sociala si educatie.  

Scurtarea drumului turistilor care vin 
din directia Bucuresti pe E85 catre 
statiunea Sarata- Monteoru si catre 
zona viticola a judetului Buzau. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Implementarea proiectului implica 
dezvoltarea economico-sociala a 
zonei  

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului26: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 1.500.000 Euro 

                                                            
26 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Reabilitarea unui drum judetean 
important ce asigura legatura intre 
doua drumuri importante ale retelei 
TEN-T si asigurarea unei 
infrastructure de acces catre statiunea 
balneoclimaterica de interes national 
Sarata-Monteoru. 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea retelei de drumuri judetene 
reabilitate 

 
4.4.6. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

  

Stimularea mobilității la nivel 
regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe 
tronsonul Vintilă Vodă - Plaiul 
Nucului 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

infrastructura de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 

Vintilă Vodă – Mânzălești - Lopătari 
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elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

UAT Județul Buzău / Consiliul 
Județean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Bacanu Luminita – CJ Buzau, 
Directia administrare patrimoniu si 
investitii, director executiv adjunct, 
0238/725958 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

 

Dezvoltarea unei retele de drumuri 
modernizate care sa asigure cresterea 
capacitatii de transport marfa si 
persoane in conditii de siguranta 
rutiera, conducand la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre si inspre 
localitatile rurale din zona.  

Diminuarea timpului de acces pe acest 
traseu, precum si crearea unor legaturi 
rutiere  mai bune  intre resedinta de 
judet si localitatile situate pe acest 
traseu; 

Dezvoltare socio-economica pentru 
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I.M.M. si asociatii agricole; 
deschidere turistica pentru tot judetul 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Populatia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor invecinate si 
populatia de tranzit 

3. Principalele activitati din proiect 1.Activitati privind obtinerea si 
amenajarea terenului – obtinere teren; 
amenajare teren; amenajari pentru 
protectia mediului 

2.Activitati privind proiectarea si 
asistenta tehnica – studii de teren, 
topo, geo; obtinere avize, acorduri, 
autorizatii; proiectare si engineering; 
organizare proceduri de achizitie; 
consultanta; asistenta tehnica 

3.Activitati privind investitia de baza 
– constructii si instalatii; lucrari de 
drum; lucrari de pod 

4. Activitati privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanta; 
audit 

4. Durata proiectului 

 

36 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se încadreaza in 

categoriile de mai sus 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Imbunatatirea conditiilor de circulatie 
rutiera pentru populatia din zona si de 
tranzit va conduce la cresterea 
economica si dezvoltarea turismului 
in zona prin punerea in valoare a  
obiectivelor turistice din zonele 
strabatute de acest drum: Muntele de 
sare, Lacul Meledic, Lacul Mocearu, 
Focul Viu, manastiri si pesteri din 
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aceste zone. 

Îmbunătăţirea infrastructurii  rutiere 
de interes regional propusă va 
contribui, pe termen mediu, prin 
reducerea costurilor de transport, 
economisirea de timp și mai buna 
exploatare a vehiculelor și 
personalului, la creşterea fluxurilor de 
capital,  a mobilităţii forţei de muncă, 
a accesibilităţii spre şi în interiorul 
zonei, determinând o dezvoltare 
durabilă a acesteia şi evident, va 
contribui la crearea de noi oportunităţi 
de locuri de muncă, dar și la o 
diversificare a ofertei de bunuri de 
consum și a posibilităților de 
petrecere a timpului liber pentru 
persoanele fizice, inclusiv prin 
încurajarea turismului.  

Odată cu creșterea nivelului de trai al 
populației se vor crea condiţii de 
stopare a fluxului migrator către alte 
zone.  

Mediul de afaceri va beneficia de 
costuri reduse și o productivitate mai 
mare, de eficientizarea folosirii 
resurselor, de obținerea unor produse 
mai competitive și de accesul la piețe 
mai mari pentru desfacerea 
produselor. Un sistem de transport 
competitiv și sustenabil va crește 
accesibilitatea zonei și va susține 
atractivitatea și dezvoltarea 
economică a acesteia. 

Pentru operatorii de transport, 
îmbunătăţirea infrastructurii  rutiere 
de interes regional va asigura un 
transport competitiv, sustenabil și mai 
sigur, va presupune costuri mai mici 
și o mai bună exploatare a vehiculelor 
și personalului, timpi de călătorie 
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diminuați și viteze de călătorie 
îmbunătăţite. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

 

Implementarea proiectului implică 
dezvoltare economico-socială, 
turistică 

8. Riscuri  care pot apărea in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului27: 
- Alte studii: 

 

2017 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Procedura de achiziție expertiză tehnică 
în derulare 

 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 160.000.000 LEI (FEDR prin POR 
2014-2020) 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile 
eligibile 

2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 30 km drum județean modernizați 

                                                            
27 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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(„output”) 

 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea gradului de accesibilitate a 
populației din zona rurală Vintilă Vodă 
– Mânzălești - Lopătari la rețeaua TEN 
- T 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura):  

Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Sud-Est pentru 2014-2020, Capitolul 4 
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014-
2020; Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional, 
Domeniu de intervenție 1: Construcția/reabilitarea infrastructurii de transport, 
Operațiune orientativă/Activitate: Construcția, reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii de drumuri naționale, județene, locale care fac legătura cu rețeaua 
TEN-T și nodurile multimodale. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promovează principiul egalității de șanse și al nediscriminării, iar 
accesul la activitățile proiectului nu va fi restricționat în nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, 
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenență la o categorie 
defavorizată. 

Activitățile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecția mediului, a 
resurselor și a biodiversității. 

În implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenție sporită 
promovării și abordării integrate a activităților inovatoare propuse, provocarea 
tehnologică fiind abordată ca o prioritate orizontală (crearea și gestionarea unei baza 
de date electronice care să cuprindă toate informațiile, rezultatele activităților 
desfășurate). 

4.4.7. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

  

Stimularea mobilităţii la nivel 
regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe 
tronsonul  limita  județ Brăila - 
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Robeasca – Vadu Paşii (E85) 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

infrastructura de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Robeasca – Sageata – Vadu Pasii 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

UAT Județul Buzău / Consiliul 
Județean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Bacanu Luminita – CJ Buzau, 
Directia administrare patrimoniu si 
investitii, director executiv adjunct, 
0238/725958 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 

Dezvoltarea unei retele de drumuri 
modernizate care sa asigure cresterea 
capacitatii de transport marfa si 
persoane in conditii de siguranta 
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specifice) 

 

rutiera, conducand la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre si inspre 
localitatile rurale din zona.  

Diminuarea timpului de acces pe acest 
traseu, precum si crearea unor legaturi 
rutiere  mai bune  intre resedinta de 
judet si localitatile situate pe acest 
traseu; 

Dezvoltare socio-economica pentru 
I.M.M. si asociatii agricole; 
deschidere turistica pentru tot judetul 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Populatia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor invecinate si 
populatia de tranzit 

3. Principalele activitati din proiect 1.Activitati privind obtinerea si 
amenajarea terenului – obtinere teren; 
amenajare teren; amenajari pentru 
protectia mediului 

2.Activitati privind proiectarea si 
asistenta tehnica – studii de teren, 
topo, geo; obtinere avize, acorduri, 
autorizatii; proiectare si engineering; 
organizare proceduri de achizitie; 
consultanta; asistenta tehnica 

3.Activitati privind investitia de baza 
– constructii si instalatii; lucrari de 
drum; lucrari de pod 

4. Activitati privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanta; 
audit 

4. Durata proiectului 

 

34 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 
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categoriile de mai sus 
6. Justificarea proiectului 

 

Îmbunătăţirea infrastructurii  rutiere 
de interes regional propusă va 
contribui, pe termen mediu, prin 
reducerea costurilor de transport, 
economisirea de timp și mai buna 
exploatare a vehiculelor și 
personalului, la creşterea fluxurilor de 
capital,  a mobilităţii forţei de muncă, 
a accesibilităţii spre şi în interiorul 
zonei, determinând o dezvoltare 
durabilă a acesteia şi evident, va 
contribui la crearea de noi oportunităţi 
de locuri de muncă dar și la o 
diversificare a ofertei de bunuri de 
consum și a posibilităților de 
petrecere a timpului liber pentru 
persoanele fizice, inclusiv prin 
încurajarea schimburilor cu județul 
vecin, Brăila.  

Odată cu creșterea nivelului de trai al 
populației se vor crea condiţii de 
stopare a fluxului migrator către alte 
zone.  

Mediul de afaceri va beneficia de 
costuri reduse și o productivitate mai 
mare, de eficientizarea folosirii 
resurselor, de obținerea unor produse 
mai competitive și de accesul la piețe 
mai mari pentru desfacerea 
produselor. Un sistem de transport 
competitiv și sustenabil va crește 
accesibilitatea zonei și va susține 
atractivitatea și dezvoltarea 
economică a acesteia. 

Pentru operatorii de transport, 
îmbunătăţirea infrastructurii  rutiere 
de interes regional va asigura un 
transport competitiv, sustenabil și mai 
sigur, va presupune costuri mai mici 
și o mai bună exploatare a vehiculelor 
și personalului, timpi de călătorie 
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diminuați și viteze de călătorie 
îmbunătăţite. 

În zonă îşi desfăşoară în prezent 
activitatea aproximativ 300 de agenţi 
economici. Agricultura reprezintă 
sectorul economic capabil să susţină 
cea mai mare parte a populaţiei, din 
punct de vedere al veniturilor. 
Activitatea industrială este legată în 
principal de exploatarea pietrişului şi 
nisipului din lunca Buzăului. Multe 
dintre activităţile industriale se 
continuă sau se desfăşoară în paralel 
cu activităţile comerciale (cea mai 
practicată activitate în zonă), de 
prestări servicii, de construcţii, de 
transport şi de altă natură (sănătate, 
sucursale/filiale bancare etc.).  

Comerţul este domeniul de activitate a 
76% din totalul agenţilor economici 
din zonă. Costurile acestora se vor 
diminua odată cu îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere, concurenţa va 
creşte datorită accesului facil, iar 
locuitorii vor avea de câştigat prin 
preţurile reduse şi multitudinea 
opţiunilor de alegere. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

 

Implementarea proiectului implica 
dezvoltare economico-sociala, 
turistica 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  

 

2016 

2020 
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- Situatia curenta a 
proiectului:  

- Gradul de maturitate al 
proiectului28: 

- Alte studii: 

Cerere de finantare in pregatire 

Expertiză tehnică, studii de teren, 
DALI, certificat de urbanism, avize 

 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 122.000.000 LEI (FEDR prin POR 
2014-2020) 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile 
eligibile 

2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

36,680 km drum județean modernizați 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea gradului de accesibilitate a 
populației din zona rurală Robeasca – 
Săgeata – Vadu Pașii la rețeaua TEN - 
T 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura) 

Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Sud-Est pentru 2014-2020, Capitolul 4 
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014-
2020; Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional, 
Domeniu de intervenție 1: Construcția/reabilitarea infrastructurii de transport, 
Operațiune orientativă/Activitate: Construcția, reabilitarea, modernizarea 

                                                            
28 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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infrastructurii de drumuri naționale, județene, locale care fac legătura cu rețeaua 
TEN-T și nodurile multimodale. 

 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promovează principiul egalității de șanse și al nediscriminării, iar 
accesul la activitățile proiectului nu va fi restricționat în nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, 
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenență la o categorie 
defavorizată. 

Activitățile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecția mediului, a 
resurselor și a biodiversității. 

În implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenție sporită 
promovării și abordării integrate a activităților inovatoare propuse, provocarea 
tehnologică fiind abordată ca o prioritate orizontală (crearea și gestionarea unei baza 
de date electronice care să cuprindă toate informațiile, rezultatele activităților 
desfășurate). 

 

4.4.8. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

  

Stimularea mobilităţii la nivel 
regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe 
tronsonul Pietroasele – Breaza - Năeni 
– Finţeşti – DN 1B, Judeţul Buzău 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

infrastructura de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 

Pietroasele – Breaza – Năeni - 
Săhăteni 
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de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

UAT Județul Buzău / Consiliul 
Județean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Băcanu Luminița – CJ Buzău, 
Direcția Administrare Patrimoniu și 
Investiții, director executiv adjunct, 
0238/725958 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

 

Dezvoltarea unei retele de drumuri 
modernizate care sa asigure cresterea 
capacității de transport marfă si 
persoane in conditii de siguranta 
rutiera, conducand la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre si inspre 
localitatile rurale din zona.  

Diminuarea timpului de acces pe acest 
traseu, precum si crearea unor legaturi 
rutiere  mai bune  intre resedinta de 
judet si localitatile situate pe acest 
traseu; 

Dezvoltare socio-economica pentru 
I.M.M. si asociatii agricole; 
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deschidere turistica pentru tot judetul 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Populatia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor invecinate si 
populatia de tranzit 

3. Principalele activitati din proiect 1.Activitati privind obtinerea si 
amenajarea terenului – obtinere teren; 
amenajare teren; amenajari pentru 
protectia mediului 

2.Activitati privind proiectarea si 
asistenta tehnica – studii de teren, 
topo, geo; obtinere avize, acorduri, 
autorizatii; proiectare si engineering; 
organizare proceduri de achizitie; 
consultanta; asistenta tehnica 

3.Activitati privind investitia de baza 
– constructii si instalatii; lucrari de 
drum; lucrari de pod 

4. Activitati privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanta; 
audit 

4. Durata proiectului 

 

32 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Îmbunătăţirea infrastructurii  rutiere 
de interes regional propusă va 
contribui, pe termen mediu, prin 
reducerea costurilor de transport, 
economisirea de timp și mai buna 
exploatare a vehiculelor și 
personalului, la creşterea fluxurilor de 
capital,  a mobilităţii forţei de muncă, 
a accesibilităţii spre şi în interiorul 
zonei, determinând o dezvoltare 
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durabilă a acesteia şi evident, va 
contribui la crearea de noi oportunităţi 
de locuri de muncă dar și la o 
diversificare a ofertei de bunuri de 
consum și a posibilităților de 
petrecere a timpului liber pentru 
persoanele fizice.  

Odată cu creșterea nivelului de trai al 
populației se vor crea condiţii de 
stopare a fluxului migrator către alte 
zone.  

Mediul de afaceri va beneficia de 
costuri reduse și o productivitate mai 
mare, de eficientizarea folosirii 
resurselor, de obținerea unor produse 
mai competitive și de accesul la piețe 
mai mari pentru desfacerea 
produselor. Un sistem de transport 
competitiv și sustenabil va crește 
accesibilitatea zonei și va susține 
atractivitatea și dezvoltarea 
economică a acesteia. 

Pentru operatorii de transport, 
îmbunătăţirea infrastructurii  rutiere 
de interes regional va asigura un 
transport competitiv, sustenabil și mai 
sigur, va presupune costuri mai mici 
și o mai bună exploatare a vehiculelor 
și personalului, timpi de călătorie 
diminuați și viteze de călătorie 
îmbunătăţite. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

 

Implementarea proiectului implica 
dezvoltare economico-sociala, 
turistica 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 
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1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului29: 
- Alte studii: 

 

2017 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Avizare DALI 

Expertiză tehnică, studii de teren, 
DALI, certificat de urbanism, avize 

 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 47.000.000 LEI (FEDR prin POR 
2014-2020) 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile 
eligibile 

2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

23,405 km drum județean modernizați 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea gradului de accesibilitate a 
populației din zona rurală Pietroasele – 
Breaza – Năeni - Săhăteni la rețeaua 
TEN - T 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Sud-Est pentru 2014-2020, Capitolul 4 
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014-
                                                            
29 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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2020; Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional, 
Domeniu de intervenție 1: Construcția/reabilitarea infrastructurii de transport, 
Operațiune orientativă/Activitate: Construcția, reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii de drumuri naționale, județene, locale care fac legătura cu rețeaua 
TEN-T și nodurile multimodale. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promovează principiul egalității de șanse și al nediscriminării, iar 
accesul la activitățile proiectului nu va fi restricționat în nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, 
convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenență la o categorie 
defavorizată. 

Activitățile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecția mediului, a 
resurselor și a biodiversității. 

În implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenție sporită 
promovării și abordării integrate a activităților inovatoare propuse, provocarea 
tehnologică fiind abordată ca o prioritate orizontală (crearea și gestionarea unei baza 
de date electronice care să cuprindă toate informațiile, rezultatele activităților 
desfășurate). 

4.4.9. FIŞĂ  PROIECT  

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Modernizare DJ 102F, km 0+000-
33+200 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbană, infrastructură 
de transport, turism,  mediu, social, 
educaţie, resurse umane etc.) 

infrastructură de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judeţ, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- În cazul unor proiecte de drumuri 

DN 10 (Sătuc)-Joseni-Policiori-
Scorţoasa-Căneşti-Chiliile-
Mânzăleşti(DJ 203K) 
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vă rugăm să menţionaţi localitatea 
de unde începe drumul şi cea unde 
se termină şi localităţile, de pe 
parcursul acestuia; 

- În cazul unor proiecte de străzi vă 
rugăm să menţionaţi toate străzile 
care fac obiectul investiției; 

 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax şi email) 

Băcanu Luminiţa – CJ Buzău, Direcţia 
administrare patrimoniu şi investiţii, 
director executiv adjunct, 0238/725958 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandăm să se menționeze 
obiectivul general și obiectivele 
specifice) 

 

Dezvoltarea unei reţele de drumuri 
îmbunataţită care să asigure creşterea 
capacităţii de transport marfă şi 
persoane în condiţii de siguranţă 
rutieră, conducând la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre şi înspre 
localităţile rurale din zonă.  

Dezvoltare socio-economică pentru 
IMM, mica industrie şi asociaţii 
agricole 

2. Zonele ţintă şi / sau  grupurile 
ţintă 

 

Populaţia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor învecinate şi 
populaţia de tranzit 
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3. Principalele activităţi din proiect 1.Activităţi privind obţinerea şi 
amenajarea terenului – obţinere teren; 
amenajare teren; amenajări pentru 
protecţia mediului 

2.Activităţi privind proiectarea şi 
asistenţa tehnică – studii de teren, topo, 
geo; obţinere avize, acorduri, 
autorizaţii; proiectare şi engineering; 
organizare proceduri de achiziţie; 
consultanţă; asistenţă tehnică 

3.Activităţi privind investiţia de bază – 
construcţii şi instalaţii; lucrări de drum; 
lucrări de pod 

4. Activităţi privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanţă; 
audit 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie 
rutieră pentru populaţia din zonă 
precum si facilitarea mobilitatii 
populaţiei din zona şi de tranzit ceea ce 
va conduce la creşterea economică şi 
dezvoltarea turismului în zonă prin 
punerea în valoare a  obiectivelor 
turistice, a tradiţiilor.  
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7. Relevanța implementării 
proiectului 

(Se va menţiona dacă proiectul este 
complementar cu alte investiţii din 
zonă) 

Implementarea proiectului implică 
dezvoltare economico-socială 

8. Riscuri  care pot apare în 
implementare 

 

 

III. ÎNCADRARE ÎN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului30: 
- Alte studii: 

 

In functie de sursa de finantare 

identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(vă rugăm să menționați și sursa 
de finanțare) 

80.000.000 LEI 

1.1 Suma solicitată din fonduri 
europene/buget național/buget 
local etc. 

 

1.2 Cofinanțare la cheltuielile eligibile  

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

                                                            
30 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori de realizare imediată 
(„output”) 

33,2 km drum modernizati 

Indicatori de rezultat („result”) Cresterea retelei de drumuri judetene 
reabilitate 

 

4.4.10. FIŞĂ  PROIECT  

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Modernizare DJ 203A, km 0+000-
60+000 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbană, infrastructură 
de transport, turism,  mediu, social, 
educaţie, resurse umane etc.) 

infrastructură de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judeţ, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- În cazul unor proiecte de drumuri 
vă rugăm să menţionaţi localitatea 
de unde începe drumul şi cea unde 
se termină şi localităţile, de pe 
parcursul acestuia; 

- În cazul unor proiecte de străzi vă 
rugăm să menţionaţi toate străzile 
care fac obiectul investiției; 

 

Podu Muncii-Mărgăriteşti-Grebanu-V. 
Ramnicului-Ghergheasa-lim jud. BR 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

Consiliul Judeţean Buzău 
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5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax şi email) 

Băcanu Luminiţa – CJ Buzău, Direcţia 
administrare patrimoniu şi investiţii, 
director executiv adjunct, 0238/725958 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele 
proiectului   

(recomandăm să se 
menționeze obiectivul 
general și obiectivele 
specifice) 

 

Dezvoltarea unei reţele de drumuri modernizate care 
să asigure creşterea capacităţii de transport marfă şi 
persoane în condiţii de siguranţă rutieră, conducând 
la dezvoltarea traficului rutier dinspre şi înspre 
localităţile rurale din zonă.  

Dezvoltare socio-economică pentru IMM, mica 
industrie şi asociaţii agricole 

2. Zonele ţintă şi / sau  
grupurile ţintă 

 

Populaţia comunelor de pe traseul drumului, a 
comunelor învecinate şi populaţia de tranzit 

3. Principalele 
activităţi din proiect 

1.Activităţi privind obţinerea şi amenajarea terenului 
– obţinere teren; amenajare teren; amenajări pentru 
protecţia mediului 

2.Activităţi privind proiectarea şi asistenţa tehnică – 
studii de teren, topo, geo; obţinere avize, acorduri, 
autorizaţii; proiectare şi engineering; organizare 
proceduri de achiziţie; consultanţă; asistenţă tehnică 

3.Activităţi privind investiţia de bază – construcţii şi 
instalaţii; lucrări de drum; lucrări de pod 

4. Activităţi privind managementul proiectului – 
publicitate; consultanţă; audit 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 
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5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de 
venituri 

‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se 

incadreaza in 
categoriile de 
mai sus 

Nu se incadreaza in categoriile de mai sus 

6. Justificarea 
proiectului 

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pentru 
populaţia din zonă precum si facilitarea mobilitatii 
populaţiei din zona Ghergheasa-Stavarasti catre 
principalul centru urban, Ramnicu Sarat.  

Se are in vedere o revigorare economica a  localitatii 
Amara prin facilitarea accesului catre statiune a 
investitorilor. 

Prin modernizarea acestui drum se imbunatateste 
legatura   dintre localitatile de pe Valea Slanicului si 
municipiul Ramnicu Sarat si de aici mai departe 
catre judetul Vrancea. 

7. Relevanța 
implementării 
proiectului 

(Se va menţiona dacă 
proiectul este 
complementar cu alte 
investiţii din zonă) 

Implementarea proiectului implică dezvoltare 
economico-socială 

8. Riscuri  care pot 
apare în 
implementare 

 

 

III. ÎNCADRARE ÎN TIMP : 
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1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului31: 
- Alte studii: 

 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

ET 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(vă rugăm să menționați și sursa 
de finanțare) 

114.000.000 LEI 

1.1 Suma solicitată din fonduri 
europene/buget național/buget 
local etc. 

 

1.2 Cofinanțare la cheltuielile eligibile  

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediată 
(„output”) 

60 km drum modernizati 

Indicatori de rezultat („result”) Cresterea retelei de drumuri judetene 
reabilitate 

 

4.4.11. FIŞĂ  PROIECT  

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Modernizare DJ 220A, km 0+000-
5+800 

                                                            
31 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbană, infrastructură 
de transport, turism,  mediu, social, 
educaţie, resurse umane etc.) 

 

infrastructură de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judeţ, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- În cazul unor proiecte de drumuri 
vă rugăm să menţionaţi localitatea 
de unde începe drumul şi cea unde 
se termină şi localităţile, de pe 
parcursul acestuia; 

- În cazul unor proiecte de străzi vă 
rugăm să menţionaţi toate străzile 
care fac obiectul investiției; 

Policiori (DJ 102F)-Vulcanii Noroioşi  

4. Solicitantul proiectului /Parteneri Consiliul Judeţean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax şi email) 

Băcanu Luminiţa – CJ Buzău, Direcţia 
administrare patrimoniu şi investiţii, 
director executiv adjunct, 0238/725958 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandăm să se menționeze 
obiectivul general și obiectivele 

Dezvoltarea unei reţele de drumuri 
modernizate care să asigure creşterea 
capacităţii de transport marfă şi 
persoane în condiţii de siguranţă 
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specifice) 

 

rutieră, conducând la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre şi înspre 
localităţile rurale din zonă.  

2. Zonele ţintă şi / sau  grupurile 
ţintă 

 

Populaţia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor învecinate şi 
populaţia de tranzit.  

3. Principalele activităţi din proiect 1.Activităţi privind obţinerea şi 
amenajarea terenului – obţinere teren; 
amenajare teren; amenajări pentru 
protecţia mediului 

2.Activităţi privind proiectarea şi 
asistenţa tehnică – studii de teren, topo, 
geo; obţinere avize, acorduri, 
autorizaţii; proiectare şi engineering; 
organizare proceduri de achiziţie; 
consultanţă; asistenţă tehnică 

3.Activităţi privind investiţia de bază – 
construcţii şi instalaţii; lucrări de drum; 
lucrări de pod 

4. Activităţi privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanţă; 
audit 

4. Durata proiectului 

 

12 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie 
rutieră pentru populaţia din zonă şi de 
tranzit ceea ce va conduce la creşterea 
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economică şi socială.  

Acest drum este singura cale de acces 
către un obiectiv turistic unic în 
Europa, Vulcanii Noroioşi. Investiţia în 
modernizarea acestui drum va contribui 
la atragerea de vizitatori ceea ce 
implică dezvoltarea turismului în zonă 

7. Relevanța implementării 
proiectului 

(Se va menţiona dacă proiectul este 
complementar cu alte investiţii din 
zonă) 

Implementarea proiectului implică 
dezvoltarea economico-socială a zonei . 

8. Riscuri  care pot apare în 
implementare 

 

 

III. ÎNCADRARE ÎN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului32: 
- Alte studii: 

 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(vă rugăm să menționați și sursa 
de finanțare) 

11.020.000 LEI 

1.1 Suma solicitată din fonduri 
europene/buget național/buget 

 

                                                            
32 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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local etc. 

1.2 Cofinanțare la cheltuielile eligibile  

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediată 
(„output”) 

5.8 km drum modernizati 

Indicatori de rezultat („result”) Cresterea retelei de drumuri judetene 
reabilitate 

 

4.4.12. FIŞĂ  PROIECT  

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Modernizare DJ 103R, km 0+000-
13+800 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbană, infrastructură 
de transport, turism,  mediu, social, 
educaţie, resurse umane etc.) 

infrastructură de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judeţ, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- În cazul unor proiecte de drumuri 
vă rugăm să menţionaţi localitatea 
de unde începe drumul şi cea unde 
se termină şi localităţile, de pe 
parcursul acestuia; 

Scorţeanca-Greceanca 
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- În cazul unor proiecte de străzi vă 
rugăm să menţionaţi toate străzile 
care fac obiectul investiției; 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax şi email) 

Băcanu Luminiţa – CJ Buzău, Direcţia 
administrare patrimoniu şi investiţii, 
director executiv adjunct, 0238/725958 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandăm să se menționeze 
obiectivul general și obiectivele 
specifice) 

 

Dezvoltarea unei reţele de drumuri 
modernizate care să asigure creşterea 
capacităţii de transport marfă şi 
persoane în condiţii de siguranţă 
rutieră, conducând la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre şi înspre 
localităţile rurale din zonă.  

Dezvoltare zone agricole şi industrie 
locală 

2. Zonele ţintă şi / sau  grupurile 
ţintă 

 

Populaţia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor învecinate şi 
populaţia de tranzit 

3. Principalele activităţi din proiect 1.Activităţi privind obţinerea şi 
amenajarea terenului – obţinere teren; 
amenajare teren; amenajări pentru 
protecţia mediului 

2.Activităţi privind proiectarea şi 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

310 
 

   

asistenţa tehnică – studii de teren, topo, 
geo; obţinere avize, acorduri, 
autorizaţii; proiectare şi engineering; 
organizare proceduri de achiziţie; 
consultanţă; asistenţă tehnică 

3.Activităţi privind investiţia de bază – 
construcţii şi instalaţii; lucrări de drum; 
lucrări de pod 

4. Activităţi privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanţă; 
audit    

4. Durata proiectului 

 

12 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie 
rutieră pentru populaţia din zonă şi de 
tranzit ceea ce va conduce la creşterea 
economică şi socială.  

7. Relevanța implementării 
proiectului 

(Se va menţiona dacă proiectul este 
complementar cu alte investiţii din 
zonă) 

Implementarea proiectului implică 
dezvoltarea economico-socială a zonei . 

8. Riscuri  care pot apare în 
implementare 

 

 

III. ÎNCADRARE ÎN TIMP : 
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1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului33: 
- Alte studii: 

 

In functie de sursa de finantare 

identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(vă rugăm să menționați și sursa 
de finanțare) 

20.700.000 LEI 

1.1 Suma solicitată din fonduri 
europene/buget național/buget 
local etc. 

 

1.2 Cofinanțare la cheltuielile eligibile  

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediată 
(„output”) 

13.8 km drum modernizati 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea retelei de drumuri judetene 
reabilitate 

 

4.4.13. FIŞĂ  PROIECT  

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Modernizare DJ 204L, km 8+000-

                                                            
33 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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 13+000 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbană, infrastructură 
de transport, turism,  mediu, social, 
educaţie, resurse umane etc.) 

infrastructură de transport 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judeţ, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- În cazul unor proiecte de drumuri 
vă rugăm să menţionaţi localitatea 
de unde începe drumul şi cea unde 
se termină şi localităţile, de pe 
parcursul acestuia; 

- În cazul unor proiecte de străzi vă 
rugăm să menţionaţi toate străzile 
care fac obiectul investiției; 

Limită judeţ Vrancea-Spidele-Valea 
Largă  

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax şi email) 

Băcanu Luminiţa – CJ Buzău, Direcţia 
administrare patrimoniu şi investiţii, 
director executiv adjunct, 
0238/725958 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandăm să se menționeze 
obiectivul general și obiectivele 

Dezvoltarea unei reţele de drumuri 
modernizate care să asigure creşterea 
capacităţii de transport marfă şi 
persoane în condiţii de siguranţă 
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specifice) 

 

rutieră, conducând la dezvoltarea 
traficului rutier dinspre şi înspre 
localităţile rurale din zonă.  

 

2. Zonele ţintă şi / sau  grupurile 
ţintă 

 

Populaţia comunelor de pe traseul 
drumului, a comunelor învecinate şi 
populaţia de tranzit. Este o cale de 
legătură între judeţele Buzău şi 
Vrancea. 

3. Principalele activităţi din proiect 1.Activităţi privind obţinerea şi 
amenajarea terenului – obţinere teren; 
amenajare teren; amenajări pentru 
protecţia mediului 

2.Activităţi privind proiectarea şi 
asistenţa tehnică – studii de teren, 
topo, geo; obţinere avize, acorduri, 
autorizaţii; proiectare şi engineering; 
organizare proceduri de achiziţie; 
consultanţă; asistenţă tehnică 

3.Activităţi privind investiţia de bază – 
construcţii şi instalaţii; lucrări de 
drum; lucrări de pod 

4. Activităţi privind managementul 
proiectului – publicitate; consultanţă; 
audit 

4. Durata proiectului 

 

12 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 
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6. Justificarea proiectului 

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie 
rutieră pentru populaţia din zonă şi de 
tranzit ceea ce va conduce la creşterea 
economică şi socială.  

7. Relevanța implementării 
proiectului 

(Se va menţiona dacă proiectul este 
complementar cu alte investiţii din 
zonă) 

Implementarea proiectului implică 
dezvoltarea economico-socială a zonei 
. 

8. Riscuri  care pot apare în 
implementare 

 

 

III. ÎNCADRARE ÎN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului34: 
- Alte studii: 

 

In functie de sursa de finantare 

identificata 

 

ET 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(vă rugăm să menționați și sursa 
de finanțare) 

7.500.000 LEI 

1.1 Suma solicitată din fonduri 
europene/buget național/buget 

 

                                                            
34 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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local etc. 

1.2 Cofinanțare la cheltuielile eligibile  

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediată 
(„output”) 

5 km drum modernizati 

Indicatori de rezultat („result”) Cresterea retelei de drumuri judetene 
reabilitate 

 
 
4.5. MEDIUL SI PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR; 

 
IDEI DE PROIECTE: 
 
• Realizarea retelei de alimentare cu apa si  canalizare in  localitatea  Valea 

Lupului; 
• Realizarea retelei de alimentare cu apa si  canalizare in  localitatea  Valea 

Viei;  
• Realizarea unui sistem de alimentare cu apa a localitatii Valea Sibiciului; 
• Construirea unei statii de epurare noi in nordul localitatii Posta Calnau; 
• Regularizarea albiei  paraului Muscel; 
• Regularizarea albiei  paraului Valea Viei; 
• Realizarea retelei de canalizare in  localitatile Maruntisu si Lunca; 
• Realizarea retelei de canalizare in  localitatea  Poieni; 
• Realizarea retelei de canalizare in  localitatea  Sibiciu de Sus; 
• Managementul     conservativ     si    participativ     al     sitului    ROSCI0005  
Balta Albã - Amara - Jirlau - Lacul Sarat Caineni; 
• Managementul     conservativ     si    participativ     al     sitului    ROSCI0259 

Valea Calmatuiului; 
• Managementul     conservativ     si    participativ     al     sitului    ROSCI0280 

Buzaul Superior; 
• Managementul     conservativ     si    participativ     al     sitului    

ROSPA0004 Balta Albã - Amara – Jirlau; 
• Managementul     conservativ     si    participativ     al     sitului ROSPA0006 

Balta Tataru; 
• Managementul     conservativ     si    participativ     al     sitului ROSPA0112 

Campia Gherghitei; 
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• Managementul     conservativ     si    participativ     al     sitului    ROSPA0141 
Subcarpatii Vrancei; 

• Managementul     conservativ     si    participativ     al     sitului ROSCI0127 
Muntioru Ursoaia; 

• Managementul     conservativ     si    participativ     al     sitului    ROSPA 
0145 Valea Calmatuiului; 

• Sustinerea de cursuri de formare, supravietuire si acordare de prim ajutor pe 
munte pentru membrii echipei de custodie a ariilor protejate ROSCI 0190 Penteleu si 
ROSCI 0229 Siriu; 

• Dotarea echipei de custodie a ariilor protejate ROSCI 0190 Penteleu si 
ROSCI 0229 Siriu si a personalului de salvare pe munte cu echipamente de 
monitorizare si telecomunicatii performante. 

 
4.5.1. FISA  PROIECT  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Consolidarea managementului 
sitului ROSCI0190 Penteleu 

2. Domeniul acoperit de proiect  

Mediu  

 

Biodiversitate 

Programul Operational 
Infrastructura Mare 2014-2020 

Axa Prioritara 4 

Protectia mediului prin masuri de 
conservare a biodiversitatii, 
monitorizarea calitatii aerului si 
decontaminare a siturilor poluate 
istoric 

Obiectivul Specific  4.1. 

Creșterea gradului de protectie si 
conservare a biodiversitatii prin 
masuri de management adecvate si 
refacerea ecosistemelor degradate 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(situl este situat NV judetului 
Buzau, in Muntii Buzaului, pe 
teritoriul administrativ al comunei 

Situl ROSCI0190 Penteleu, cu 
suprafata de 11.268 ha. 
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Gura Teghii) 

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau, posibil 
partener ONG 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

Persoana de contact: Stilpeanu Anca 
Elena, Consiliul Judetean Buzau, 
Directia de Dezvoltare Regionala, 
consilier, tel./fax: 0238.716.848; 
adresa de e-mail: anca.stilpeanu 
@gmail.com 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se 
mentioneze obiectivul general 
si obiectivele specifice) 

 

Obiectiv general:  

Asigurarea unui management eficient al 
sitului ROSCI0190 Penteleu prin 
implementarea masurilor din Planul de 
management al sitului de importanta 
comunitara/sitului Natura 2000/ariei 
naturale protejate ROSCI0190 Penteleu  

Obiective specifice:  

1.       Completarea infrastructurii de 
vizitare a sitului ROSCI0190 Penteleu  

2. Aplicarea unor masuri de 
conservare din Planul de management al 
sitului ROSCI0190 Penteleu in conformitate 
cu angajamentele asumate prin acesta;  

3. Intarirea capacitatii 
administrative a custodelui; 

4. Promovarea potentialului natural 
si antropic al zonei. 
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2. Zonele tinta si / sau  
grupurile tinta 

Zona montana a Carpatilor de Curbura, 
Muntii Buzaului, NV judetului Buzau 

3. Principalele activitati din 
proiect 

1. Completarea infrastructurii de vizitare 
a sitului ROSCI0190 Penteleu (realizarea 
documentatiei tehnico-economice si 
executia lucrarilor necesare): refugii 
montane, bornarea limitelor sitului, panouri 
de avertizare la intrarile/iesirile din sit, 
indicatoare de orientare pentru Centrul de 
vizitare al sitului in lungul drumurilor de 
acces, indicatoare de semnalizare pentru 
amfibieni pe drumurile forestiere din sit 
unde sunt prezente aceste specii si altele 
asemenea); 

2. Aplicarea unor masuri de conservare 
din Planul de management al sitului 
ROSCI0190 Penteleu in conformitate cu 
angajamentele asumate prin acesta 
(monitorizarea speciilor si habitatelor de 
interes comunitar din sit; eficientizarea 
comunicarii cu factorii interesati din zona 
sitului; realizarea unui studiu privind 
activitatile pastorale, promovarea 
potentialului natural si antropic al zonei si 
altele asemenea);  

3. Intarirea capacitatii administrative a 
custodelui. 

4. Activitati de promovare a 
potentialului natural si antropic al zonei; 

5. Activitati de informare si publicitate 
a proiectului (panou de vizibilitate/placa 
permanenta, seminar lansare/seminar 
inchidere, conferinte de presa 
lansare/inchidere); 

6. Activitatea de audit; 
7. Managementul proiectului. 

4. Durata proiectului 36 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

Nu este generator de venituri si nici nu 
beneficiaza de ajutor de stat  
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categoriile de mai sus 
6. Justificarea proiectului 

 

In conformitate cu prevederile Conventiei 
de custodie nr. 53/2010, Consiliul judetean 
Buzau si-a asumat obligativitatea 
exercitarii unui management eficient si 
responsabil al sitului ROSCI0190 Penteleu. 
In acest sens, se impune continuarea 
actiunilor derulate in cadrul proiectelor 
implementate in cadrul POS Mediu 2007-
2013: «Managementul conservativ si 
participativ al sitului ROSCI0190 
Penteleu» si respectiv «Protectia si 
promovarea biodiversitatii sitului 
ROSCI0190 Penteleu», cu elemente care sa 
aduca plusvaloare activitatilor realizate 
(monitorizarea speciilor si habitatelor de 
interes comunitar, completarea 
infrastructurii de vizitare si altele).  
In acelasi timp, eficientizarea comunicarii 
dintre custode – CJ Buzau si ceilalti factori 
interesati din sit este obligatorie pentru 
evitarea unor eventuale situatii-problema 
si/sau conflictuale. 
Totodata, se impune promovarea sub toate 
formele a potentialului natural si antropic al 
zonei, pentru a se putea transmite un mesaj 
cat mai complet si corect tuturor 
potentialilor vizitatori/turisti ai sitului. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca 
proiectul este complementar 
cu alte investitii din zona) 

Proiectul este o continuare fireasca si 
necesara a altor doua proiecte finantate in 
cadrul POS Mediu 2007-2013: 
«Managementul conservativ si participativ 
al sitului ROSCI0190 Penteleu» si 
«Protectia si promovarea biodiversitatii 
sitului ROSCI0190 Penteleu», datorita 
specificului activitatilor : conservarea 
biodiversitatii si dezvoltarea durabila a 
zonei. 

Proiectul isi propune implementarea unor 
masuri din Planul de management al 
sitului, document aprobat prin ordin de 
ministru si aflat in curs de publicare in 
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Monitorul Oficial. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului35: 
- Alte studii: 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Este in curs de realizare caietul de 
sarcini aferent documentatiei tehnico-
economice 

 

 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

700.000 Euro 

Programul Operational Infrastructura 
Mare 2014-2020 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc. 

85% FEDR; 15% Buget de stat 

1.2 Cofinantare  Conform ghidului solicitantului, 
beneficiarul nu are obligatia 
cofinantarii, doar finantarea 
eventualelor cheltuieli neeligibile. 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

                                                            
35 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Infrastructura de vizitare completata; 
masurile de conservare din Planul de 
management al sitului ROSCI0190 
Penteleu aplicate; principalele 
obiective naturale si antropice din sit 
promovate; capacitatea administrativa 
a custodelui intarita; 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Un management mai eficient al sitului  

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

          Planul de Dezvoltare Regionala Sud – Est 2014-2020; Prioritatea 5: 
Conservarea si protectia mediului inconjurator; Domeniul de interventie 4: Protejarea 
biodiversitatii si alte actiuni de protectia mediului; Obiectivul specific 4: Conservarea 
si refacerea ecosistemelor naturale prin mentinerea/ameliorarea starii factorilor de 
mediu si prin managementul durabil al ariilor protejate. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza protecția mediului prin măsuri de monitorizare/conservare a 
biodiversității din situl ROSCI0190 Penteleu precum si dezvoltarea durabila a zonei.  

4.5.2. FISA  PROIECT  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Consolidarea managementului 
sitului ROSCI0229 Siriu 

2. Domeniul acoperit de proiect  

Mediu  

 

Biodiversitate 

Programul Operational 
Infrastructura Mare 2014-2020 

Axa Prioritara 4 

Protectia mediului prin masuri de 
conservare a biodiversitatii, 
monitorizarea calitatii aerului si 
decontaminare a siturilor poluate 
istoric 

Obiectivul Specific  4.1. 
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Creșterea gradului de protectie si 
conservare a biodiversitatii prin 
măsuri de management adecvate si 
refacerea ecosistemelor degradate 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(situl este situat NV judetului 
Buzau, in Muntii Buzaului, pe 
teritoriile administrative ale 
comunelor Chiojdu si Siriu) 

 

Situl ROSCI0229 Siriu, cu suprafata 
de 6.230 ha. 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau, posibil 
partener ONG 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

Persoana de contact: Cojocea 
Dragos, Consiliul Judetean Buzau, 
Directia de Dezvoltare Regionala, 
Director executiv, tel./fax: 
0238.716.848; adresa de e-mail: 
cojocea.dragos@yahoo.com   

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se 
mentioneze obiectivul general 
si obiectivele specifice) 

 

Obiectiv general:  

Asigurarea unui management eficient al 
sitului ROSCI0229 Siriu prin 
implementarea masurilor din Planul de 
management al sitului de importanta 
comunitara/sitului Natura 2000/ariei 
naturale protejate ROSCI0229 Siriu 

Obiective specifice:  

5. Completarea infrastructurii de 
vizitare a sitului ROSCI0229 Siriu 

6. Aplicarea unor masuri de 
conservare din Planul de management al 
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sitului ROSCI0229 Siriu in conformitate cu 
angajamentele asumate prin acesta;  

7. Intarirea capacitatii 
administrative a custodelui; 

8. Promovarea potentialului natural 
si antropic al zonei. 

2. Zonele tinta si / sau  
grupurile tinta 

Zona montana a Carpatilor de Curbura, 
Muntii Buzaului, NV judetului Buzau 

3. Principalele activitati din 
proiect 

8. Completarea infrastructurii de vizitare 
a sitului ROSCI0229 Siriu (realizarea 
documentatiei tehnico-economice si 
executia lucrarilor necesare): refugii 
montane, bornarea limitelor sitului, panouri 
de avertizare la intrarile/iesirile din sit, 
indicatoare de orientare pentru Centrul de 
vizitare al sitului in lungul drumurilor de 
acces, indicatoare de semnalizare pentru 
amfibieni pe drumurile forestiere din sit 
unde sunt prezente aceste specii si altele 
asemenea); 

9. Aplicarea unor masuri de conservare 
din Planul de management al sitului 
ROSCI0229 Siriu in conformitate cu 
angajamentele asumate prin acesta 
(monitorizarea speciilor si habitatelor de 
interes comunitar din sit; eficientizarea 
comunicarii cu factorii interesati din zona 
sitului; realizarea unui studiu privind 
activitatile pastorale, promovarea 
potentialului natural si antropic al zonei si 
altele asemenea);  

10. Intarirea capacitatii administrative a 
custodelui. 

11. Activitati de promovare a 
potentialului natural si antropic al zonei; 

12. Activitati de informare si publicitate 
a proiectului (panou de vizibilitate/placa 
permanenta, seminar lansare/seminar 
inchidere, conferinte de presa 
lansare/inchidere); 
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13. Activitatea de audit; 
14. Managementul proiectului. 

4. Durata proiectului 36 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

Nu este generator de venituri si nici nu 
beneficiaza de ajutor de stat  

6. Justificarea proiectului 

 

In conformitate cu prevederile Conventiei 
de custodie nr. 54/2010, Consiliul judetean 
Buzau si-a asumat obligativitatea 
exercitarii unui management eficient si 
responsabil al sitului ROSCI0229 Siriu. 
In acest sens, se impune continuarea 
actiunilor derulate in cadrul proiectelor 
implementate in cadrul POS Mediu 2007-
2013: «Managementul conservativ si 
participativ al sitului ROSCI0229 Siriu» si 
respectiv «Protectia si promovarea 
biodiversitatii sitului ROSCI0229 Siriu», 
cu elemente care sa aduca plusvaloare 
activitatilor realizate (monitorizarea 
speciilor si habitatelor de interes comunitar, 
completarea infrastructurii de vizitare si 
altele).  
In acelasi timp, eficientizarea comunicarii 
dintre custode – CJ Buzau si ceilalti factori 
interesati din sit este obligatorie pentru 
evitarea unor eventuale situatii-problema 
si/sau conflictuale. 
Totodata, se impune promovarea sub toate 
formele a potentialului natural si antropic al 
zonei, pentru a se putea transmite un mesaj 
cat mai complet si corect tuturor 
potentialilor vizitatori/turisti ai sitului. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca 
proiectul este complementar 
cu alte investitii din zona) 

Proiectul este o continuare fireasca si 
necesara a altor doua proiecte finantate in 
cadrul POS Mediu 2007-2013: 
«Managementul conservativ si participativ 
al sitului ROSCI0229 Siriu» si «Protectia si 
promovarea biodiversitatii sitului 
ROSCI0229 Siriu», datorita specificului 
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activitatilor : conservarea biodiversitatii si 
dezvoltarea durabila a zonei. 

Proiectul isi propune implementarea unor 
masuri din Planul de management al 
sitului, document aprobat prin ordin de 
ministru si aflat in curs de publicare in 
Monitorul Oficial. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului36: 
- Alte studii: 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Este in curs de realizare caietul de 
sarcini aferent documentatiei tehnico-
economice 

 

 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

700.000 Euro 

Programul Operational Infrastructura 
Mare 2014-2020 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc. 

85% FEDR; 15% Buget de stat 

1.2 Cofinantare  Conform ghidului solicitantului, 
beneficiarul nu are obligatia 
cofinantarii, doar finantarea 
eventualelor cheltuieli neeligibile. 

                                                            
36 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Infrastructura de vizitare completata; 
masurile de conservare din Planul de 
management al sitului ROSCI0229 
Siriu aplicate; principalele obiective 
naturale si antropice din sit 
promovate; capacitatea administrativa 
a custodelui intarita; 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Un management mai eficient al sitului  

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

          Planul de Dezvoltare Regionala Sud – Est 2014-2020; Prioritatea 5: 
Conservarea si protectia mediului inconjurator; Domeniul de interventie 4: Protejarea 
biodiversitatii si alte actiuni de protectia mediului; Obiectivul specific 4: Conservarea 
si refacerea ecosistemelor naturale prin mentinerea/ameliorarea starii factorilor de 
mediu si prin managementul durabil al ariilor protejate. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza protecția mediului prin măsuri de monitorizare/conservare a 
biodiversității din situl ROSCI0229 Siriu precum si dezvoltarea durabila a zonei.  

4.6. MEDIUL ECONOMIC  
 

4.6.1. FISA  PROIECT – PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Parc eolian 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 

Energie verde 
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etc...) 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Zona Subcarpatilor sau alte locatii din 
judetul Buzau care, in urma 
expertizelor, demonstreaza ca se afla 
in zone cu vant suficient atat ca 
intensitate cat si din punct de vedere 
al continuitatii 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Parteneriat Public-Privat: Consiliul 
Judetean Buzau, Consilii Locale, 
mediul privat 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Dezvoltarea 
segmentului de energie verde 

Obiectiv specific: Amenajarea unui 
parc eolian si conectarea acestuia la 
reteaua de distributie a energiei 
electrice 
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2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Zona de Subcurbura a Carpatilor / 
Zona de sud a judetului (Zona de 
campie) 

3. Principalele activitati din proiect Construirea unui parc de “mori de 
vant” - eoliene in judetul Buzau 
Punerea in functiune a acestor 
mecanisme 
Conectarea eolienelor la sistemul de 
distributie a energiei electrice 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Datorita mijloacelor rudimentare de 
producere a energiei electrice care se 
dovedesc a fi din ce in ce mai 
poluante si datorita epuizarii 
resurselor naturale conventionale, s-a 
demonstrat necesitatea descoperirii si 
implementarii de sisteme 
neconventionale de producere a  
energiei electrice 
Producerea enrgiei eoliene este cea 
mai putin costisitoare, cea mai putin 
poluanta si are cel mai mic impact 
negativ pe termen mic, mediu si lung. 
Existenta unei alte surse strategice de 
energie electrica in judetul Buzau 
Posibilitatea furnizarii de energie 
ieftina UAT-urilor si cetatenilor 
judetului Buzau 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 

Consiliul Judetean Buzau, prin 
societatea comerciala “Domenii Prest 
Serv” SRL – societate avand un 
capital integral public la care Consilul 
Judetean Buzau este unic actionar – 
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investitii din zona) va fi actionar la acest parc, nu numai 
generator de venituri dar si cu o 
importanta componenta strategica  

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului37: 
- Alte studii: 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

30.000.000 Euro 

 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

Cf. ghidului solicitantului, daca va fi 
cazul 

1.2 Cofinantare  Consiliul Judetean si alte UAT-uri 
din judetul Buzau - 50% 
(cofinantarea la cheltuielile eligibile 
vor respecta procentul de cofinantare 
cf. ghidului solicitantului) 
Parteneri privati – 50% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

                                                            
37 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Un parc eolian construit 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Energie nepoluanta si ieftina 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Mediu a Romaniei pentru perioada de programare 2014-2020. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza producerea si folosirea energiei verzi, nepoluante cu un 
impact minor pe termen scurt, mediu si lung asupra mediului inconjurator. Energia 
verde reprezinta o prioritate in Strategia de Mediu a Uniunii Europene. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii;  

4.6.2. FISA  PROIECT – PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Parc panouri fotovoltaice 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Energie verde 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

Zona subcarpatilor sau alte locatii din 
judetul Buzau care, in urma 
expertizelor, demonstreaza ca se afla 
in zone cu soare suficient atat ca 
intensitate cat si din punct de vedere 
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- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

al duratei/zi 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Parteneriat public-privat: Consiliul 
Judetean Buzau, Consilii Locale, 
mediul privat 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Dezvoltarea 
segmentului de energie verde 

Obiectiv specific: Amenajarea unui 
parc de panouri fotovoltaice si 
conectarea acestuia la reteaua de 
distributie a energiei electrice 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Zona de subcurbura a carpatilor/Zona 
de sud a judetului 

3. Principalele activitati din proiect Construirea unui parc de “panouri 
solare” – panouri fotovoltaice 
Punerea in functiune a acestor 
mecanisme 
Conectarea la sistemul de distributie a 
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energiei electrice 
Elaborarea unei strategii de dezvoltare  
si exploatare astfel incat impactul pe 
termen lung asupra agriculturii sa fie 
cat mai mic 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Datorita mijloacelor rudimentare de 
producere a energiei electrice care se 
dovedesc a fi din ce in ce mai 
poluante si datorita epuizarii 
resurselor naturale conventionale, s-a 
demonstrat necesitatea descoperirii si 
implementarii de sisteme 
neconventionale de producere a  
energiei electrice 
Producerea enrgiei fotovoltaice este 
mai putin costisitoare, cea mai putin 
poluanta si are impact negativ mic pe 
termen mic si mediu. 
Existenta unei alte surse strategice de 
energie electrica in judetul Buzau 
Posibilitatea furnizarii de energie 
ieftina UAT-urilor si cetatenilor 
judetului Buzau 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Consiliul Judetean Buzau, prin 
societatea comerciala “Domenii Prest 
Serv” SRL – societate avand un 
capital integral public la care Consilul 
Judetean Buzau este unic actionar – 
va fi actionar la acest parc, nu numai 
generator de venituri dar si cu o 
importanta componenta strategica  

8. Riscuri  care pot apare in  
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implementare 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului38: 
- Alte studii: 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

20.000.000 Euro 

 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

Cf. ghidului solicitantului, daca va fi 
cazul 

1.2 Cofinantare  Consiliul Judetean si alte UAT-uri 
din judetul Buzau - 50% 
(cofinantarea la cheltuielile eligibile 
vor respecta procentul de cofinantare 
cf. ghidului solicitantului) 
Parteneri privati – 50% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Un parc eolian construit 

                                                            
38 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori de rezultat („result”) 

 

Energie nepoluanta si ieftina 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Mediu a Romaniei pentru perioada de programare 2014-2020. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza producerea si folosirea energiei verzi, nepoluante cu un 
impact minor pe termen scurt, mediu si lung asupra mediului inconjurator. Energia 
verde reprezinta o prioritate in Strategia de Mediu a Uniunii Europene. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii;  

4.6.3. FISA  PROIECT – PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Reducerea considerabila a poluarii 
in Municipiul Buzau prin 
construirea unei infrastructuri 
specifice pentru biciclete 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Reducerea poluarii in orase si in 
zonele metropolitane 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 

Municipiul Buzau, comunele limitrofe 
Municipiului Buzau: Maracineni, 
Vernesti, Vadu Pasii 
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si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Parteneriat public-privat: Consiliul 
Judetean Buzau, Consiliul Municipal 
Buzau, Consiliul Local Maracineni, 
Consiliul Local Vernesti, Consiliul 
Local Vadu Pasii, mediul privat 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Reducerea poluarii 
in orase si in zonele metropolitane 

Obiectiv specific: Construirea si 
amenajarea unei infarstructuri 
complexe pentru biciclete 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Municipiul Buzau, comunele limitrofe 
Minicipiului Buzau: Maracineni, 
Vernesti, Vadu Pasii; cetatenii acestor 
localitati 

3. Principalele activitati din proiect Construirea retelei de piste speciale 
pentru biciclete, delimitate, cu 
protectie fata de traficul auto si 
delimitare de traficul pietonal in 
Municipiul Buzau, cu disponibilizarea 
unei parti din carosabil si/sau a unei 
parti de trotuar, in functie de 
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posibilitatile tehnice 
Construirea unei infrastructuri 
specifice pentru biciclete intre 
comunele limitrofe Maracineni, 
Vernesti, Vadu Pasii si Municipiul 
Buzau; racordarea acestei retele la 
reteaua municipala 
Construirea unui sistem de parcari 
securizate si monitorizate video 
pentru biciclete 
Dotarea autobuzelor cu sisteme 
speciale de prindere pentru biciclete 
Construirea unei infrastructuri 
automatizate/computerizate de 
inchirire de biciclete in anumite zone 
ale Municipiului Buzau 
Achizitionarea de biciclete cu sisteme 
integrate de urmarire prin GPS 
Amplasarea de Info Point-uri 
specifice (eventual in locurile de unde 
se inchiriaza biciclete) 
Campanie de constientizare a 
populatiei privind beneficiile 
ciclotransportului 
Campanie de constientizare a soferilor 
privind toleranta in trafic 
Introducerea zonei in sistemul 
European de cicloturism 
 

4. Durata proiectului 

 

36 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Componenta de Utilitate publica 

Componenta Generatoare de venituri 

6. Justificarea proiectului 

 

Prin crearea acestei infrastructuri este 
redusa in mod considerabil emiterea 
de noxe si implicit poluarea in cel mai 
mare oras al judetului Buzau si in 
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zona metropolitana a acestuia 
Decongestionarea traficului in 
Municipiul Buzau prin cresterea 
numarului de utilizatori de bicicleta si 
scaderea numarului de utilizatori de 
autoturisme 
Scaderea costurilor de deplasare si 
naveta pentru locuitorii Municipiului 
Buzau si mai ales pentru cei din 
comunele limitrofe 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului39: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

40.000.000 Euro 

 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 

98% 

                                                            
39 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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local etc... 

1.2 Cofinantare  2%  

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Retea/infrastructura pentru biciclete 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Reducerea poluarii 
Decongestionarea traficului 
Ieftinirea transportului 
Cresterea numarului de turisti 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Mediu a Uniunii Europene pentru perioada de programare 2014-
2020. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza producerea si folosirea energiei verzi, nepoluante cu un 
impact minor pe termen scurt, mediu si lung asupra mediului inconjurator. Energia 
verde reprezinta o prioritate in Strategia de Mediu a Uniunii Europene. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii;  

4.6.4. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Amenajarea centrelor de exploatare 
si prelucrare a lemnului 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 

INFRASTRUCTURA DE AFACERI 
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social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Orasul Nehoiu, Comunele: Unguriu, 
Catina, Chiliile 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

UAT- uri: Nehoiu, Unguriu, Catina, 
Chiliile / Parteneriat Consiliul 
Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Dezvoltarea 
activitatilor economice productive. 

Obiectiv specific: Amenajarea a 4 
centre de exploatare si prelucrare a 
lemnului 
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2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Zona montana de Nord-Vest  a 
Judetului Buzau (Nehoiu; Unguriu; 
Catina; Chiliile) 

3. Principalele activitati din proiect Reabilitarea si modernizarea a 4 
centre existente de prelucrare a 
lemnului. 

In calitate de partener, Consiliul 
Judetean Buzau va asigura 
cofinantarea proiectului si va asigura 
scrierea cererilor de finantare prin 
Directia de Dezvoltare Regionala. 

4. Durata proiectului 

 

16 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Exploatarea si prelucrarea lemnului 
constituie unul dintre principalii 
piloni ai industriei, contribuind la 
dezvoltarea economica a regiunii. 

Pentru o buna utilizare a resurselor de 
lemn din zona si pentru crearea de 
locuri de munca, se vor reabilita si 
dota cu aparatura moderna patru 
centre de prelucrare a lemnului.  

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Centrele de prelucrare a lemnului vor 
functiona in subordinea Consiliilor 
locale.  

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 
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III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului40: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

9.000.000 lei 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

4 centre de prelucrare a lemnului 
amenajate 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea locurilor de munca; 
Venituri suplimentare; 
Cresterea economiei, mai ales cea 
zonala 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 
                                                            
40 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020 

Prioritatea 3. Imbunatatirea competitivitatii economiei regionale, in contextul 
promovarii specializarii economiei inteligente. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza dezvoltarea regiunilor montane ale Judetului Buzau.  

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile de consultanta economico-financiara se 
desfasoara in birourile centrului modular, sub consilierea persoanelor de specialitate. 

4.6.5. FISA  PROIECT – PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Realizare incubator de afaceri 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Infrastructura de afaceri 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 
rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

Judetul Buzau, Municipiul Buzau 
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4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

Parteneri: Camera de Coment si 
Industrie a judetului Buzau; mediul 
privat; 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Promovarea 
spiritului antreprenorial, in special 
prin facilitarea exploatarii 
economice a ideilor noi si prin 
incurajarea crearii de noi 
intreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri. 

Obiectiv specific: Construirea si 
dotarea unei cladiri modulare ce are 
in dotare utilitatile necesare si unde 
se ofera sprijin managerial si servicii 
de asistenta. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Microintreprinderile 

3. Principalele activitati din proiect Construirea si dotarea unei cladiri 
modulare ce va incuba 15 
intreprinderi mici 

4. Durata proiectului 

 

16 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
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‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

6. Justificarea proiectului 

 

Pentru firmele aflate la inceput de 
activitate, se ofera suport financiar, 
servicii de consultanta si spatii 
pentru birouri. Alaturi de sprijinul 
logistic necesar demararii activitatii, 
asigura mediul favorabil dezvoltarii 
afacerilor, prin facilitarea 
activitatilor de networking, a 
transferului de know-how si prin 
acordarea de sprijin in dezvoltarea 
de parteneriate. Firmele au ocazia de 
a participa la traininguri, seminarii si 
conferinte, de a primi asistenta in 
realizarea strategiilor de afaceri, in 
scrierea de proiecte necesare 
atragerii de finantare sau in alte 
domenii relevante. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

Incubatorul de afaceri va functiona 
ca societate subordonata Consiliului 
Judetean Buzau. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului41: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

                                                            
41 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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- Alte studii: 
 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

2.000.000 Euro 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

1 centru modular construit si dotat 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

15 intreprinderi mici incubate 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020 

Prioritatea 3. Imbunatatirea competitivitatii economiei regionale, in contextul 
promovarii specializarii economiei inteligente. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza dezvoltarea intreprinderilor intr-un mediu de afaceri 
deschis si competitiv, crearea conditiilor favorabile pentru localizarea de noi investitii 
si intarirea potentialului celor existente. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
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resurselor si a biodiversitatii; activitatile de consultanta economico-financiara se 
desfasoara in birourile centrului modular, sub consilierea persoanelor de specialitate. 

 
4.7. TURISMUL; 
 

4.7.1. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Centru pentru sporturi nautice, ski, 
activitati estivale, drumetii, plaja, 
plimbari cu barca sau vaporasul, 
pescuit sportiv in zona Barajului Siriu 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Turism 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Judetul Buzau, Comuna Siriu, zona 
lacului de acumulare 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

Consiliul Judetean Buzau 

Parteneri:  Institutia Prefectului Judetul 
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 Buzau, UAT-uri , ADI, CCIB, mediul 
privat 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: 
 Cresterea gradului de ocupare a fortei 
de munca prin turism si domenii 
conexe acestuia 
Obiectiv specific: 

- Amenajarea/reabilitarea statiunii 
balneoclimaterice de la coada barajului, 
a traseelor de cura, marcare trasee 
turistice, reabilitarea infrastructurii de 
acces catre izvoarele minerale din 
statiune, amenajarea unei partii pentru 
ski sau alte sporturi de iarna, amenajare 
parcari si campinguri amenajare 
debarcader, promovare si publicitate a 
proiectului si obiectivelor turistice 

- Diversificarea economiei rurale 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Comunitatea din zona Siriu si alti 
beneficiari indirecti  

UAT – uri din zone adiacente 

3. Principalele activitati din proiect ‐ Amenajarea/reabilitarea statiunii 
balneoclimaterice de la coada 
barajului, a traseelor de cura, 
marcare trasee turistice 

‐ Reabilitarea infrastructurii de 
acces catre izvoarele minerale 
din statiune; 

‐ Amenajarea unei partii pentru 
ski sau alte sporturi de iarna; 

‐ Amenajare parcari si 
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campinguri; 
‐ Reabilitarea spatiilor verzi, 

amenajarea unor spatii de 
recreere; 

‐ Amenajare debarcader; 
‐ Promovare si publicitate a 

proiectului si obiectivelor 
turistice 
 

4. Durata proiectului 

 

‐ 24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Investitiile in astfel de obiective 
reprezinta un instrument cheie pentru 
cresterea atractivitatii zonei. 
Dezvoltarea activitatii turistice in zona 
va creste gama de bunuri si servicii 
achizitionate ulterior de turisti si 
companii de turism, inclusiv bunuri si 
servicii produse de alte sectoare 
economice. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp  
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- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului42: 
- Alte studii: 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Proiectul se afla in stadiu incipient, de 
propunere, urmand a contracta 
documentatie specifica si tehnica in 
acest  sens. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

100 milioane euro 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

O statiune de agreement la baza lacului 
Siriu 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Creearea de locuri de munca; 
Cresterea numarului de turisti in zona 
si implicit dezvoltarea economica a 
zonei; 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Proiectul „Centru pentru sporturi nautice, ski, activitati estivale, drumetii, 
plaja, plimbari cu barca sau vaporasul, pescuit sportiv in zona Barajului Siriu” se 
incadreaza in Obiectivul General al SNDR 2014-2020 „Imbunatatirea continua a 
calitatii vietii, prin asigurarea bunastarii, protectiei mediului si coeziunii 
economice si sociale pentru comunitati sustenabile capabile sa gestioneze 
                                                            
42 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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resursele in mod eficient si sa valorifice potentialul de inovare si dezvoltare 
echilibrata economica si sociala al regiunilor” si Obiectivul Specific - Stimularea 
dezvoltarii competitive si durabile a turismului la nivel regional si local prin 
valorificarea durabila a patrimoniului cultural, cu potential turistic si 
crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism, Domeniul de interventie 2 
crearea-modernizarea infrastructurii specifice turistice in vederea cresterii 
atractivitatii regiunii,  Operatunea orientativa - valorificarea prin turism a 
potentialului balnear regional/local. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resursele si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.7.2. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Crearea unor mini centre de agrement 
in jurul punctelor de atractie turistica 
Vulcanii Noroiosi si Muzeul 
Chihlimbarului Colti 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Turism 

 

3. Localizarea  Judetul Buzau, Comuna Colti, Comuna 
Scortoasa, in proximitatea obiectivelor 
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proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

de interes mentionate 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau,  

Parteneri:  Institutia Prefectului Judetul 
Buzau, UAT-uri , ADI, mediul privat 

 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: 
Cresterea gradului de ocupare a fortei 
de munca prin turism si domenii 
conexe acestuia 
Obiectiv specific: 

‐  reabilitarea infrastructurii de 
acces catre obiective,  

‐ Amenajare parcari si 
campinguri; 

‐ Reabilitarea spatiilor verzi, 
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amenajarea unor spatii de 
recreere; 

‐ Amenajare pestera de exploatare 
chihlimbar; 

‐ Promovarea / Diversificarea 
economiei rurale 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Comunitatea din zona Berca si Colti si 
alti beneficiari indirecti  

UAT – uri din zone adiacente 

3. Principalele activitati din proiect ‐ Reabilitarea infrastructurii de 
acces catre obiective; 

‐ Amenajare parcari si 
campinguri; 

‐ Reabilitarea spatiilor verzi, 
amenajarea unor spatii de 
recreere; 

‐ Amenajare galeria de exploatare 
chihlimbar; 

‐ Promovare si publicitate a 
proiectului si obiectivelor 
turistice 

4. Durata proiectului 

 

‐ 24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Investitiile in astfel de obiective 
reprezinta un instrument cheie pentru 
cresterea atractivitatii zonei. 
Dezvoltarea activitatii turistice in zona 
va creste gama de bunuri si servicii 
achizitionate ulterior de turisti si 
companii de turism, inclusiv bunuri si 
servicii produse de alte sectoare 
economice. 
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7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului43: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Proiectul se afla in stadiu incipient, de 
propunere, urmand a contracta 
documentatie specifica si tehnica in 
acest  sens. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

90 milioane euro 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata Centre de agreement in proximitatea 
zonelor cu potential turistic 

                                                            
43 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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(„output”) 

 

demonstrat; 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Dezvoltarea infrastructurii turistice; 
Cresterea numarului de turisti in zona 
si implicit dezvoltarea economica a 
zonei; 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Proiectul Crearea unor mini centre de agrement in jurul punctelor de atractie 
turistice Vulcanii Noroiosi, si Muzeul Chihlimbarului Colti se incadreaza in 
Obiectivul General al SNDR 2014-2020 „Imbunatatirea continua a calitatii vietii, 
prin asigurarea bunastarii, protectiei mediului si coeziunii economice si sociale 
pentru comunitati sustenabile capabile sa gestioneze resursele in mod eficient si 
sa valorifice potentialul de inovare si dezvoltare echilibrata economica si sociala 
al regiunilor” si Obiectivul Specific - Stimularea dezvoltarii competitive si durabile 
a turismului la nivel regional si local prin valorificarea durabila a patrimoniului 
cultural, cu potential turistic si crearea/modernizarea infrastructurii specifice de 
turism, Domeniul de interventie 2 crearea-modernizarea infrastructurii specifice 
turistice in vederea cresterii atractivitatii regiunii,  Operatiunea orientativa 
dezvoltarea economica locala prin crearea infrastructurii specifice de agrement 
turistic, valorificarea specificului turistic local-montan, gastronomic, vanatoare, 
pescuit. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resursele si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate) 
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4.7.3. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Crearea unor centre de echitatie in zona 
Cislau si Rusetu 

2. Domeniul acoperit de 
proiect  

(dezvoltare urbana, 
infrastructura de 
transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse 
umane etc...) 

 

Turism 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, 
alte elemente de 
identificare cf actelor de 
proprietate -  acolo unde 
exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa 
mentionati localitatea de 
unde incepe drumul si cea 
unde se termina si 
localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de 
strazi va rugam sa 
mentionati toate strazile 
care fac obiectul 
investitiei; 

 

Judetul Buzau, Comuna Cislau, Comuna 
Rusetu 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau,  

Parteneri:  Institutia Prefectului Judetul 
Buzau, UAT-uri , ADI, mediul privat 
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5. Coordonatele de contact 
ale solicitantului 
proiectului 

(persoana de contact:  
institutie, departament, 
functie, nume, telefon, fax 
si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se 
mentioneze obiectivul 
general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general; Cresterea gradului de 
ocupare a fortei de munca prin turism si 
domenii conexe acestuia 

Obiectiv specific; Amenajare trasee de calarie, 
reabilitarea infrastructurii de acces catre 
obiective, amenajare parcari si campinguri, 
reabilitarea spatiilor verzi, amenajarea unor 
spatii de recreere, promovarea lor.  
Diversificarea economiei rurale 

2. Zonele tinta si / sau  
grupurile tinta 

 

Comunitatea din zona Cislau si Rusetu si alti 
beneficiari indirecti  

UAT – uri din zone adiacente 

3. Principalele activitati 
din proiect 

‐ Reabilitarea infrastructurii de acces catre 
obiective; 

‐ Amenajare parcari si campinguri; 
‐ Reabilitarea spatiilor verzi, amenajarea 

unor spatii de recreere; 
‐ Amenajare trasee de calarie; 
‐ Promovare si publicitate a proiectului si 

obiectivelor turistice 
‐ Campanie de informare si constientizare a 

populatiei in legatura cu acest gen de 
activitati, mai ales in randul copiilor 

4. Durata proiectului 

 

- 24 luni 

5. Tipul proiectului: ‐ Nu se incadreaza in categoriile de mai sus 
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‐ Generator de 
venituri 

‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza 

in categoriile de 
mai sus 

 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Investitiile in astfel de obiective reprezinta un 
instrument cheie pentru cresterea atractivitatii 
zonei. Dezvoltarea activitatii turistice in zona va 
creste gama de bunuri si servicii achizitionate 
ulterior de turisti si companii de turism, inclusiv 
bunuri si servicii produse de alte sectoare 
economice. 

7. Relevanta 
implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca 
proiectul este 
complementar cu alte 
investitii din zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare 
in implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii 
proiectului:  

- Situatia curenta a 
proiectului:  

- Gradul de 
maturitate al 
proiectului44: 

- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare identificata 

Proiectul se afla in stadiu incipient, de 
propunere, urmand a contracta documentatie 
specifica si tehnica in acest  sens. 

 

                                                            
44 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al 
proiectului 

(va rugam sa mentionati 
si sursa de finantare) 

10 milioane euro 

1.1 Suma solicitata din 
fonduri europene/buget 
national/buget local 
etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la 
cheltuielile eligibile 

2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare 
imediata („output”) 

 

Doua centre de echitatie 

Indicatori de rezultat 
(„result”) 

 

Accesul la activitati de agreement a populatiei si 
a eventualilor turisti; 
Cresterea numarului de turisti in zona; 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Proiectul „Crearea unor centre de echitatie in zona Cislau si Rusetu” se 
incadreaza in Obiectivul General al SNDR 2014-2020 „Imbunatatirea continua a 
calitatii vietii, prin asigurarea bunastarii, protectiei mediului si coeziunii 
economice si sociale pentru comunitati sustenabile capabile sa gestioneze 
resursele in mod eficient si sa valorifice potentialul de inovare si dezvoltare 
echilibrata economica si sociala al regiunilor” si Obiectivul Specific - Stimularea 
dezvoltarii competitive si durabile a turismului la nivel regional si local prin 
valorificarea durabila a patrimoniului cultural, cu potential turistic si 
crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism, Domeniul de interventie 2 
crearea-modernizarea infrastructurii specifice turistice in vederea cresterii 
atractivitatii regiunii,  Operatiunea orientativa dezvoltarea economica locala prin 
valorificarea specificului turistic local-montan, gastronomic, vanatoare, pescuit. 
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VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resursele si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.7.4. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Restaurarea, conservarea si 
modernizarea cladirii  ce gazduieste 
Colectia de Etnografie si arta 
populara a Muzeului judetean Buzau 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Turism 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 

Judetul Buzau, Municipilu Buzau, Str. 
Razboieni, Nr. 8. 
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localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general; Cresterea gradului 
de ocupare a fortei de munca prin 
turism si domenii conexe acestuia 

Obiectiv specific; Restaurarea, 
consolidarea, modernizarea si 
conservarea cladirilor de patrimoniu. 

Diversificarea economiei rurale 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Regiunea de Dezvoltare Sud – Est si 
regiunile adiacente 

Grupuri tinta: 

‐ Muzeul Judetean Buzau 
‐ Inspectoratul de cultura al 

judetului Buzau; 
‐ Centru Judetean pentru Cultura 

si Arta Buzau 
‐ Institutii de invatamant 
‐ Uniunea artistilor plastici din 

Romania 
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‐ Instituttii nationale de cultura 
‐ Agentii de turism; 
‐ Autoritati Locale; 
‐ ONG – uri; 
‐ Creatori populari 

 

3. Principalele activitati din proiect •     Restaurarea, consolidarea, 
modernizarea si conservarea 
cladirilor de patrimoniu; 

•      Amenajari spatii interioare (in 
scop expozitional, pentru organizarea 
de conferinte, festivaluri, activitati 
educative etc) 

•      Reabilitare / restaurare acoperis; 

• Lucrari si dotari pentru 
asigurarea iluminatului interior si 
exterior, a iluminatului de siguranta 
precum si a celui decorativ; 

• Dotari pentru expunerea si 
protectia patrimoniului cultural mobil 
si imobil 

• Amenajarea zonelor de 
protectie prin delimitarea si 
imprejmuirea obiectivelor de 
patrimoniu (acolo unde este cazul); 

•          Amenajare spatii de depozitare 
si achizitie echipament depozitare 
conforma; 

• Constructia/ reabilitarea/ 
amenajarea caii de acces catre 
obiectivul turistic de patrimoniu 
reabilitat. 

• Amenajari peisagistice pentru 
evidentierea obiectivului turistic de 
patrimoniu reabilitat; 

• Dotari interioare (instalatii, 
echipamente si dotari pentru 
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asigurarea conditiilor de climatizare, 
siguranta la foc, antiefractie); 

• Modernizarea utilitatilor 
aferente obiectivului de patrimoniu 
(energie electrica, alimentare cu apa, 
canalizare); 

• Restaurarea si remodelarea 
plasticii fatadelor; 

•           Promovarea proiectului si 
vizibilitatea obiectivului 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Necesitatea reabilitarii celei mai vechi 
cladiri din orasul Buzau; Cladirea 
adaposteste singura expozitie care 
promoveaza etnografia si arta 
populara a zonei Buzaului; interesul 
crescut al turistilor pentru traditiile 
populare ale Buzaului 

Investitiile in astfel de obiective 
reprezinta un instrument cheie pentru 
cresterea atractivitatii zonei.  

Dezvoltarea activitatii turistice in 
zona va creste gama de bunuri si 
servicii achizitionate ulterior de turisti 
si companii de turism, inclusiv bunuri 
si servicii produse de alte sectoare 
economice. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

Proiectul va veni in continuarea 
proiectului „Reabilitarea Muzeului 
Judetean Buzau”, casa Vergu Manaila 
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(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

gazduind Colectia de Etnografie si 
arta populara a Muzeului Judetean 
Buzau 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului45: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Proiectul se afla in stadiu incipient, de 
propunere, urmand a contracta 
documentatie specifica si tehnica in 
acest  sens. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

2.000.000 euro 

 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Casa “Vergu Manaila” -  cladire de 
patrimoniu reabilitata, restaurata si 
dotata corespunzator 

                                                            
45 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea numarului de vizitatori si de 
turisti in zona 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Proiectul se incadreaza in Obiectivul General al SNDR 2014-2020 
„Imbunatatirea continua a calitatii vietii, prin asigurarea bunastarii, protectiei 
mediului si coeziunii economice si sociale pentru comunitati sustenabile capabile 
sa gestioneze resursele in mod eficient si sa valorifice potentialul de inovare si 
dezvoltare echilibrata economica si sociala al regiunilor” si Obiectivul Specific - 
Stimularea dezvoltarii competitive si durabile a turismului la nivel regional si local 
prin valorificarea durabila a patrimoniului cultural, cu potential turistic si 
crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism, Domeniul de interventie 1 
valorificarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic,  Operatiunea 
orientativa – restaurarea, protectia si valorificarea prin turism a patrimoniului 
cultural. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resursele si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.7.5. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Restaurarea, conservarea şi 
modernizarea imobilului situat în 
Municipiul Buzău, B-dul Nicolae 
Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării 
Centrului muzeal I.C. Brătianu 
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2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Dezvoltare urbană/Turism/Mediu 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Judetul Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, 
Nr. 40 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 

Obiectiv general:  impulsionarea 
dezvoltării locale prin conservarea, 
protejarea și valorificarea 
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obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

patrimoniului cultural și a identității 
culturale 
Obiective specifice: 

‐ Restaurarea, consolidarea şi 
conservarea, intr-o perioada de 
48 de luni, a clădirii de 
patrimoniu a fostului spital I. C. 
Brătianu, judeţul Buzău, ca 
centru muzeal 

‐ Modernizarea, într-o perioadă 
de 48 de luni, a utilităţilor 
aferente obiectivului de 
patrimoniu; 

‐ Dotarea şi amenajarea 
obiectivului de patrimoniu, 
restaurat, modernizat şi 
introdus în circuitul turistic 

‐ Îmbunătăţirea accesului şi 
participării la cultură a 
publicului  local şi regional cu 
accent special dedicat tinerilor 

‐ Consolidarea turismului şi 
culturii ca factor de dezvoltare 
socio-economică  

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Regiunea de Dezvoltare Sud – Est si 
regiunile adiacente 

Grupuri tinta: 

‐ Vizitatorii centrului muzeal; 
‐ Consiliul Judetean Buzau 
‐ Directia Judeteana pentru 

Cultura, Culte si Patrimoniul 
Cultural National Buzau; 

‐ Muzeul Judetean Buzau; 
‐ Institutiile judetene de cultura; 
‐ Institutii de invatamant; 
‐ Uniunea artistilor plastici din 

Romania; 
‐ Institutii nationale de cultura; 
‐ Agentii de turism; 
‐ Autoritati locale; 
‐ ONG – uri; 

Creatori populari 
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3. Principalele activitati din proiect • Restaurarea, consolidarea, 
protecţia şi conservarea 
monumentului istoric; 
• Restaurarea şi remodelarea 
plasticii faţadelor; 
 •  Modernizarea utilitatilor 
generale ale obiectivului de 
patrimoniu; 
• Dotări interioare (instalaţii, 
echipamente şi dotări pentru 
asigurarea condiţiilor de 
climatizare, siguranţă la foc, 
antiefracţie); 
• Dotări pentru expunerea şi 
protecţia patrimoniului cultural 
mobil şi imobil; 
• Lucrări aferente investiţiilor 
conexe obiectivului de patrimoniu 
(amenajarea terenului; protecţia 
mediului; iluminat architectural); 
• Dotări necesare 
spaţiilor/clădirilor conexe 
obiectivului de patrimoniu; 
• Activități de marketing și 
promovare turistică a obiectivului 
restaurat, inclusiv digitizarea 
acestuia, în cadrul proiectului. 

4. Durata proiectului 

 

  48 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Proiectul de reabilitare a cladirii 
fostului Spital “I. C. Bratianu”  
reprezinta o prioritate a portofoliului 
de proiecte al autoritatii publice 
judetene deoarece viziunea strategica 
in domeniul turismului in judetul 
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Buzau a fost gandita sa acopere 
etapizat prioritati ca: reabilitarea 
infrastructurii rutiere turistice, 
reabilitarea/restaurarea principalelor 
obiective culturale, promovarea pe 
piata turistica nationala si 
internationala a valorilor cultural - 
istorice si etno - folclorice locale si 
regionale. 

Includerea acestui obiectiv restaurat, 
consolidat si amenajat prin proiect in 
circuitul turistic si cultural regional si 
national ar putea asigura conditiile 
functionarii sale ca "atractor urban" 
(prin structura funcțională și 
caracterul public al obiectivului) si ca 
spatiu pentru derularea de activitati 
culturale. 

Proiectul ar contribui deopotriva la 
valorificarea patrimoniului cultural 
local. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Este complementar proiectului 
“Reabilitare Muzeul Judetean Buzau”, 
continuand eforturile autoritatii 
publice judetene de asigurare a 
premiselor cresterii importantei si 
ponderii participarii turismului la 
dezvoltarea economico-sociala a 
zonei. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  

 

2017 

2021 

Proiectul se afla in stadiul de pregatire 
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- Gradul de maturitate al 
proiectului46: 

- Alte studii: 

a dosarului cererii de finantare. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

5.000.000 euro 

 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Numărul de obiective de patrimoniu 
restaurate/protejate/conservate; 
Numărul de  vizitatori înainte, 
respectiv după intervenţia asupra 
obiectivului de patrimoniu; 
Suprafaţa 
restaurată/protejată/conservată a 
obiectivului de patrimoniu (mp). 
  

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Obiective de patrimoniu cultural 
restaurate; 
Creșterea numărului preconizat de 
vizite la obiectivul de patrimoniu 
cultural. 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Proiectul ”Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în 
Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului 
muzeal I.C. Brătianu”se încadrează în Obiectivul General al SNDR 2014-2020 
„Imbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, prin asigurarea bunăstării, protecţiei 
mediului şi coeziunii economice şi sociale pentru comunităţi sustenabile capabile să 
                                                            
46 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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gestioneze resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare şi 
dezvoltare echilibrată economică şi socială al regiunilor” şi în Obiectivul Specific - 
Stimularea dezvoltării competitive şi durabile a turismului la nivel regional şi local 
prin valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, cu potenţial turistic şi 
crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism, Domeniul de intervenţie 1 
Valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potenţial turistic,  Operaţiunea 
orientativă – Restaurarea, protecţia şi valorificarea prin turism a patrimoniului 
cultural. 

Proiectul răspunde Strategiei de Dezvoltare a Regiunii de Sud-Est pentru 
perioada de programare 2014-2020, Obiectivul Specific 1 Creşterea atractivităţii şi 
competitivităţii zonelor urbane promovând dezvoltarea infrastructurii din mediul 
urban, conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric şi 
cultural şi îmbunătăţirea calităţii mediului în zonele urbane. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.7.6. FISA  PROIECT;   

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Reabilitarea infrastructurii turistice 
a statiunii Sarata-Monteoru 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 

Turism 
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etc...) 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Judetul Buzau, Comuna Merei, 
Statiunea balneoclimaterica “Sarata- 
Monteoru” 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

UAT Merei 

Parteneri:  Consiliul Judetean Buzau, 
CCIB, agenti economici 

 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

Obiectiv general;  

Cresterea gradului de ocupare a fortei 
de munca prin turism si domenii 
conexe acestuia 

Obiectiv specific; 
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 - Amenajarea traseelor de cura, 
marcarea acestora, reabilitarea 
infrastructurii de acces catre 
izvoarele minerale din statiune, 
promovarea lor 
- Diversificarea economiei rurale. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

  Comunitatea din zona Sarata-
Monteoru si alti beneficiari indirecti  

3. Principalele activitati din proiect ‐ Amenajarea traseelor de cura, 
marcarea acestora 

‐ Reabilitarea infrastructurii de 
acces catre izvoarele minerale 
din statiune; 

‐ Reabilitarea spatiilor verzi, 
amenajarea unor spatii de 
recreere; 

‐ Infiintarea unor sali de fitness, 
sauna, masaj; 

‐ Promovarea si publicitatea 
proiectului si obiectivelor 
turistice. 

 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Investitiile in astfel de obiective 
reprezinta un instrument cheie pentru 
cresterea atractivitatii zonei. 
Dezvoltarea activitatii turistice in 
zona va creste gama de bunuri si 
servicii achizitionate ulterior de turisti 
si companii de turism, inclusiv bunuri 
si servicii produse de alte sectoare 
economice. 
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7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului47: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Proiectul se afla in stadiu incipient, de 
propunere, urmand a contracta 
documentatie specifica si tehnica in 
acest  sens. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

10 milioane euro 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata Statiunea balneoclimaterica Sarata-

                                                            
47 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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(„output”) 

 

Monteoru reabilitata si modernizata 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea numarului de turisti si 
dezvoltarea economica a statiunii 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Proiectul „Reabilitarea infrastructurii turistice a statiunii Sarata-Monteoru” se 
incadreaza in Obiectivul General al SNDR 2014-2020 „Imbunatatirea continua a 
calitatii vietii, prin asigurarea bunastarii, protectiei mediului si coeziunii 
economice si sociale pentru comunitati sustenabile capabile sa gestioneze 
resursele in mod eficient si sa valorifice potentialul de inovare si dezvoltare 
echilibrata economica si sociala al regiunilor” si Obiectivul Specific - Stimularea 
dezvoltarii competitive si durabile a turismului la nivel regional si local prin 
valorificarea durabila a patrimoniului cultural, cu potential turistic si 
crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism, Domeniul de interventie 2 
crearea-modernizarea infrastructurii specifice turistice in vederea cresterii 
atractivitatii regiunii,  Operatunea orientativa - valorificarea prin turism a 
potentialului balnear regional/local. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resursele si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate) 
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4.7.7. FISA  PROIECT;   

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Amenajarea unor trasee tematice 
“Drumul oilor” si “Drumul graului” 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Turism 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Judetul Buzau, mai multe comune din 
zona de munte si din zona de campie 
a judetului Buzau 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

Parteneri:  UAT- uri 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general; Cresterea gradului 
de ocupare a fortei de munca prin 
turism si domenii conexe acestuia 

Obiectiv specific; Amenajarea, 
marcarea, promovarea traseelor.  
Diversificarea economiei rurale 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Comunitatea din zona vizata si alti 
beneficiari indirecti  

UAT-urile 

3. Principalele activitati din proiect ‐ Amenajarea traseelor, marcarea 
acestora 

‐ Promovare si publicitate a 
proiectului si obiectivelor 
turistice 

 

4. Durata proiectului 

 

       -      16 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Investitiile in astfel de obiective 
reprezinta un instrument cheie pentru 
cresterea atractivitatii zonei. 
Dezvoltarea activitatii turistice in 
zona va creste gama de bunuri si 
servicii achizitionate ulterior de turisti 
si companii de turism, inclusiv bunuri 
si servicii produse de alte sectoare 
economice. 
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7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului48: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Proiectul se afla in stadiu incipient, de 
propunere, urmand a contracta 
documentatie specifica si tehnica in 
acest  sens. 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

13 milioane Euro 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

Amenajarea, marcarea, promovarea 
traseelor de interes din zona de munte 
si din zona de campie a judetului 

                                                            
48 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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 Buzau 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Cresterea numarului de turisti 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Proiectul „Amenajarea unor trasee tematice Drumul oilor si Drumul graului” se 
incadreaza in Obiectivul General al SNDR 2014-2020 „Imbunatatirea continua a 
calitatii vietii, prin asigurarea bunastarii, protectiei mediului si coeziunii 
economice si sociale pentru comunitati sustenabile capabile sa gestioneze 
resursele in mod eficient si sa valorifice potentialul de inovare si dezvoltare 
echilibrata economica si sociala al regiunilor” si Obiectivul Specific - Stimularea 
dezvoltarii competitive si durabile a turismului la nivel regional si local prin 
valorificarea durabila a patrimoniului cultural, cu potential turistic si 
crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism, Domeniul de interventie 2 
crearea-modernizarea infrastructurii specifice turistice in vederea cresterii 
atractivitatii regiunii,  Operatunea orientativa dezvoltarea economica locala prin 
valorificarea specificului turistic local-,montan, gastronomic, vanatoare, pescuit. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resursele si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate) 

4.7.8. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  Dezvoltarea turismului gastronomic 
prin organizarea unor festivaluri 
dedicate celor 9 produse traditionale 
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 ale judetului Buzau 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

 

Turism 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 
rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

 

Judetul Buzau, anumite comune din 
judetul Buzau care au ca specific 
producerea produselor traditionale 
specifice judetului (Exp.: Comuna 
Berca pentru Carnatii de Plescoi) 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau,  

Parteneri:  Institutia Prefectului 
Judetul Buzau, UAT-uri , ADI, 
mediul privat, asociatii de 
mestesugari, agenti economici, 
Centrul Judetean de Cultura si Arata 
Buzau 

 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general; Cresterea gradului 
de ocupare a fortei de munca prin 
turism si domenii conexe acestuia 

Obiectiv specific;  

- Organizarea unor festivaluri 
dedicate celor 9 produse 
traditionale ale judetului Buzau 
prin care sa fie promovate. 

- Diversificarea economiei rurale. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Comunitatea din zona vizata si alti 
beneficiari indirecti  

UAT-urile 

3. Principalele activitati din proiect ‐ organizarea unor festivaluri 
dedicate celor 9 produse 
traditionale ale judetului Buzau 

‐ Promovarea si publicitatea 
proiectului si a produselor 
traditionale buzoiene 

 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Investitiile in astfel de obiective 
reprezinta un instrument cheie pentru 
cresterea atractivitatii zonei. 
Dezvoltarea activitatii turistice in 
zona va creste gama de bunuri si 
servicii achizitionate ulterior de turisti 
si companii de turism, inclusiv bunuri 
si servicii produse de alte sectoare 
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economice. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului49: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Proiectul se afla in stadiu incipient, de 
propunere, urmand a contracta 
documentatie specifica si tehnica in 
acest  sens. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa de 
finantare) 

1 milion euro 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

                                                            
49 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Targuri de promovare a produselor 
traditionale 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Promovarea produselor traditionale 
buzoiene; 
Cresterea numarului de turisti 
 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Proiectul „Dezvoltarea turismului gastronomic prin organizarea unor festivaluri 
dedicate celor 9 produse traditionale ale judetului Buzau” se incadreaza in Obiectivul 
General al SNDR 2014-2020 „Imbunatatirea continua a calitatii vietii, prin 
asigurarea bunastarii, protectiei mediului si coeziunii economice si sociale 
pentru comunitati sustenabile capabile sa gestioneze resursele in mod eficient si 
sa valorifice potentialul de inovare si dezvoltare echilibrata economica si sociala 
al regiunilor” si Obiectivul Specific - Stimularea dezvoltarii competitive si durabile 
a turismului la nivel regional si local prin valorificarea durabila a patrimoniului 
cultural, cu potential turistic si crearea/modernizarea infrastructurii specifice de 
turism, Domeniul de interventie 2 crearea-modernizarea infrastructurii specifice 
turistice in vederea cresterii atractivitatii regiunii,  Operatunea orientativa - 
dezvoltarea economica locala prin valorificarea specificului turistic local-,montan, 
gastronomic, vanatoare, pescuit. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resursele si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate) 
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4.7.9. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Infiintare si amenajare post 
Salvamont 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Turism 

AP 7 - Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabila a 
turismului; 

 7.1 - Sprijinirea unei cresteri 
favorabile ocuparii fortei de munca, 
prin dezvoltarea potentialului endogen 
ca parte a unei strategii teritoriale 
pentru anumite zone precum si 
sporirea accesibilitatii si dezvoltarea 
resurselor naturale si culturale 
specifice 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Oras Nehoiu, Jud Buzau 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

Consiliul Judetean Buzau/ UAT 
Nehoiu 
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5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Cresterea gradului 
de ocupare a fortei de munca prin 
turism si domenii conexe acestuia. 

Obiectiv specific: Construirea si 
dotarea unui centru salvamont care sa 
deserveasca siturile Natura 2000 
ROSCI 0190 Penteleu si ROSCI 0229 
Siriu 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

‐ Comunitatea locala din aria de 
acoperire; 

‐ Turistii care vor vizita zona 
montana 

3. Principalele activitati din proiect ‐ Construirea  si dotarea unui 
centru salvamont care sa 
deserveasca siturile Natura 
2000 ROSCI0190 Penteleu si 
ROSCI0229 Siriu, 

‐ Marcarea traseelor turistice din 
cele doua situri Natura 2000 

‐ Construirea  a doua refugii 
montane, unul in Muntii 
Siriului si unul in Masivul 
Penteleu; 

‐ Activitati de marketing si 
promovare turistica ale 
obiectivului finantat. 

 

4. Durata proiectului 

 

24 luni 
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5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoriile 
mentionate 

6. Justificarea proiectului 

 

Zona montana a judetului Buzau  
reprezinta un punct de atractie pentru 
turisti, de la an la an inregistrandu-se 
o crestere a fluxului acestora atat catre 
Muntii Siriului, in special in zona 
Lacului Vulturilor cat si in Masivul 
Penteleu. In timp au fost inregistrate 
diverse evenimente care au necesitat 
interventia structurilor de salvamont, 
activitate pe care o desfasoara in 
prezent Jandarmeria Montana din 
cadrul IJJ Buzau. Construirea si 
amenajarea unui post salvamont ar 
facilita interventia rapida in zona. De 
asemenea, traseele turistice din zona 
montana sunt trasee lungi de peste 6 
ore care nu pot fi parcurse intr-o 
singura zi si de aceea este necesara 
construirea si amenajarea unor refugii 
montane in zona. Traseele turistice, 
omolagate in anii `70 necesita, de 
asemenea o remarcare pentru e evita 
producerea unor evenimente 
neplacute. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Consiliul Judetean Buzau detine 
custodia a doua situri Natura 2000 , 
ROSCI 0190 Penteleu si ROSCI0229 
Siriu si a implementat in zona vizata 4 
proiecte cu finantare POS Mediu. 
Proiectele precedente au avut ca 
rezultat elaborarea planurilor de 
management, a strategiilor de vizitare, 
regulamentele celor doua situri, 
construirea si dotarea a doua centre de 
vizitare in conumele Gura Teghii si 
Chiojdu, realizarea de trasee tematice, 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

386 
 

   

observatoare, locuri de popas etc...  

Proiectul propus vine in completarea 
celorlalte 4 proiecte implementate 
rezultatul final fiind cresterea gradului 
de ocupare a fortei de munca prin 
turism si domenii conexe acestuia. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului50: 
- Alte studii: 

 

2016 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

1 500 000 euro 

FEDER 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 1 centru Salvamont construit si 

                                                            
50 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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(„output”) 

 

amenajat 

2 refugii montane construite si 
amenajate 

9 trasee turistice montane marcate 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Nr de vizitatori la atractiile care 
beneficiaza de sprijin. 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud – Est pentru perioada de programere 
2012 – 2020 

Prioritatea 4. Imbunatatirea calitatii turismului la nivel regional 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul  promoveaza principiul egalitatii  de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de rasa , nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata, etc... 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii, activitatile se desfasoara in spatii si medii autorizate. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.7.10. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Infiintarea unui traseu de turism 
ecologic prin construirea unei 
infrastructuri specifice pentru 
biciclete intre Municipiul Buzau si 
statiunea balneoclimaterica Sarata-
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Monteoru 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Turism ecologic/Cicloturism 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Municipiul Buzau, comuna Merei 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Parteneriat public-privat: Consiliul 
Judetean Buzau, Consiliul Municipal 
Buzau, Consiliul Local Merei, mediul 
privat 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 
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1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: Traseu de 
cicloturism ecologic 

Obiectiv specific: Construirea si 
amenajarea unei infarstructuri 
specifice pentru biciclete intre 
Municipiul Buzau si statiunea 
balneoclimaterica Sarata-Monteoru 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Cetatenii judetului Buzau, turisti 
starini 

3. Principalele activitati din proiect Construirea retelei de piste speciale 
pentru biciclete, delimitate, cu 
protectie fata de traficul auto si 
delimitare de traficul pietonal intre 
Municipiul Buzau si statiunea 
balneoclimaterica Sarata-Monteoru, 
de preferat nu in vecinatatea 
drumurilor publice 
Racordarea acestei retele la reteaua 
municipala de trasee pentru bicicleta 
Construirea unui sistem de parcari 
securizate si monitorizate video 
pentru biciclete 
Construirea unei infrastructuri 
automatizate / computerizate de 
inchirire de biciclete in anumite zone 
ale Municipiului Buzau si ale statiunii 
Sarat-Monteoru 
Achizitionarea de biciclete cu sisteme 
integrate de urmarire prin GPS 
Amplasarea de Info Point-uri 
specifice (eventual in locurile de unde 
se inchiriaza biciclete) 
Campanie de constientizare a 
populatiei privind beneficiile 
ciclotransportului 
Campanie de constientizare a soferilor 
privind toleranta in trafic 
Introducerea zonei in sistemul 
European de cicloturism 
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4. Durata proiectului 

 

24 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Componenta: Utilitate publica 

Componenta: Generatoare de venituri 

6. Justificarea proiectului 

 

Prin creearea acestei infrastructuri 
este redusa in mod considerabil 
emiterea de noxe si implicit poloarea  
Deplasarea catre statiunea Sarata-
Monteoru in conditii sporite de 
Securitate (mai ales pentru copii) 
Scaderea costurilor de deplasare 
pentru turisti 
Atragerea segmentului specific de 
turisti (cicloturisti), mai ales straini 
Dezvoltarea economica a zonei, mai 
ales a statiunii Sarata-Monteoru 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 
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proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului51: 
- Alte studii: 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

5.000.000 Euro 

 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare  2%  

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

Retea/infrastructura turistica pentru 
biciclete 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Reducerea poluarii 
Decongestionarea traficului 
Ieftinirea transportului 
Cresterea numarului de turisti, mai 
ales straini 
Cresterea numarului  de copii care 
merg cu bicicleta 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Mediu a Uniunii Europene pentru perioada de programare 2014-
2020. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

                                                            
51 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Proiectul promoveaza producerea si folosirea energiei verzi, nepoluante cu un 
impact minor pe termen scurt, mediu si lung asupra mediului inconjurator. Energia 
verde reprezinta o prioritate in Strategia de Mediu a Uniunii Europene. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii;  

4.7.11. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Consolidare, restaurare și dotare 
Biblioteca Județeană ”Vasile 
Voiculescu” Buzău 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Dezvoltare urbană/Turism/Mediu 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Judeţul Buzău, Bd. Unirii, Nr. 140A 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

Consiliul Judetean Buzau 
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5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 
Director executiv adjunct Nicolae 
Liliana 
0238 714 908 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:  impulsionarea 
dezvoltării locale prin conservarea, 
protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural și a identității 
culturale 
Obiective specifice: 

‐ Restaurarea, consolidarea şi 
conservarea, intr-o perioada de 
36 de luni, a clădirii Bibliotecii 
Județene ”Vasile Voiculescu” 
Buzău; 

‐ Modernizarea utilităţilor 
aferente obiectivului de 
patrimoniu; 

‐ Dotarea şi amenajarea 
obiectivului de patrimoniu 
modernizat, restaurat şi 
reintrodus în circuit turistic 

‐ Îmbunătăţirea accesului şi 
participării la cultură a 
publicului  local şi regional cu 
accent special dedicat tinerilor 

‐ Consolidarea turismului şi 
culturii ca factor de dezvoltare 
socio-economică  

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Regiunea de Dezvoltare Sud – Est si 
regiunile adiacente 
Grupuri tinta:  

‐ Biblioteca 
Județeană ”Vasile Voiculescu” 
Buzău/Consiliul Judeţean 
Buzău 
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‐ Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniul Cultural Naţional 
Buzău 

‐ Centrul Judeţean 
de Cultura si Arta Buzău 

‐ Instituţii de 
învăţământ 

‐ Uniunea artiştilor 
plastici din România 

‐ Instituţii naţionale 
de cultură 

‐ Agenţii de turism 
‐ Autorităţi Locale 
‐ ONG – uri 
‐ Creatori populari 
‐ Populatia din 

municipiul Buzau 
 

3. Principalele activitati din proiect - Restaurarea, 
consolidarea, modernizarea şi 
conservarea clădirii de 
patrimoniu, inclusiv lucrari de 
hidroizolare a cladirii; 

- Restaurarea şi 
remodelarea plasticii faţadelor; 

- Modernizarea 
utilităţilor aferente obiectivului 
de patrimoniu (energie 
electrică, alimentare cu apă, 
canalizare); 

- Dotări interioare 
(instalaţii, echipamente şi dotări 
pentru asigurarea condiţiilor de 
climatizare, siguranţă la foc, 
antiefracţie); 

- Dotări pentru 
expunerea şi protecţia 
patrimoniului cultural mobil şi 
imobil 

- Amenajări 
peisagistice pentru punerea in 
valoare a obiectivului turistic 
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de patrimoniu reabilitat; 
- Promovarea 

proiectului si vizibilitatea 
obiectivului 

4. Durata proiectului 

 

 36 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Proiectul de 
consolidare/restaurare/dotare  a 
clădirii Bibliotecii Judeţene “Vasile 
Voiculescu” reprezintă o prioritate 
pentru autoritatea publică judeţeană 
Buzău întrucât prin lucrările propuse 
pentru acest obiectiv de patrimoniu de 
interes national se are învedere nu 
numai protejarea acestuia ci şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale, valorificând astfel 
potenţialul cultural dar şi turistic al 
zonei. 

 

 

 

 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Este complementar proiectului 
”Program de intervenții integrate 
pentru șomeri – certitudinea unui 
viitor durabil, 
POSDRU/125/5.1/S/126033, Cod 
SMIS 51369”, proiect care a inclus 
execuție lucrări de amenajare spații 
utile (în pod) în clădirea bibliotecii 
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județene. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului52: 
- Alte studii: 

 

2016 

2021 

Proiectul se afla in stadiu de 
propunere, urmand a contracta 
documentatie tehnico-economică in 
acest  sens. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

5.000.000 euro 

 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Numărul de obiective de patrimoniu 
restaurate/protejate/conservate; 
Numărul de  vizitatori înainte, 
respectiv după intervenţia asupra 
obiectivului de patrimoniu; 
Suprafaţa 

                                                            
52 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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restaurată/protejată/conservată a 
obiectivului de patrimoniu (mp). 
  
 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Obiective de patrimoniu cultural 
restaurate; 
Creșterea numărului preconizat de 
vizite la obiectivul de patrimoniu 
cultural. 

 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Proiectul „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile 
Voiculescu” Buzău” se încadrează în Obiectivul General al SNDR 2014-2020 
„Imbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, prin asigurarea bunăstării, protecţiei 
mediului şi coeziunii economice şi sociale pentru comunităţi sustenabile capabile să 
gestioneze resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare şi 
dezvoltare echilibrată economică şi socială al regiunilor” şi în Obiectivul Specific - 
Stimularea dezvoltării competitive şi durabile a turismului la nivel regional şi local 
prin valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, cu potenţial turistic şi 
crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism, Domeniul de intervenţie 1 
Valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potenţial turistic,  Operaţiunea 
orientativă – Restaurarea, protecţia şi valorificarea prin turism a patrimoniului 
cultural. 

Proiectul răspunde Strategiei de Dezvoltare a Regiunii de Sud-Est pentru 
perioada de programare 2014-2020, Obiectivul Specific 1 Creşterea atractivităţii şi 
competitivităţii zonelor urbane promovând dezvoltarea infrastructurii din mediul 
urban, conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric şi 
cultural şi îmbunătăţirea calităţii mediului în zonele urbane. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 
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Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.7.12. FISA  PROIECT;  

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Realizare parc balnear stațiunea 
Sărata-Monteoru, comuna Merei 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, social, 
educatie, resurse umane etc...) 

Turism 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi va 
rugam sa mentionati toate strazile 
care fac obiectul investitiei; 

Județul Buzău, Comuna Merei, 
Stațiunea balneoclimaterică “Sărata-
Monteoru” 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

Consiliul Județean Buzău 

Parteneri: Ministerul Turismului 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 

Consiliul Județean Buzău 

Direcția de Dezvoltare Regională 
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departament, functie, nume, telefon, 
fax si email) 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general: 

Creșterea gradului de ocupare a forței 
de muncă prin turism și domenii 
conexe acestuia. 

 

Obiectiv specific:  

- Realizarea unui parc balnear modern 
cu centru de tratament care 
funcționează pe toată perioada anului, 
bazine cu apă sărată, bazine cu nămol, 
terenuri de sport și zone de agrement. 

- Diversificarea economiei rurale. 

2. Zonele țintă și / sau  grupurile 
țintă 

Comunitatea din zona Sărata-Monteoru 
și alți beneficiari indirecți 

3. Principalele activități din proiect -  Realizarea parcului balnear 

- Înființarea unui centru de tratament 
care să funcționeze pe toată perioada 
anului, săli de fitness, saună, masaj; 

-  Înființarea bazinelor cu apă sărată și 
cu nămol atât în aer liber cât și 
acoperite; 

-   Înființarea bazinelor și  locurilor de 
joacă pentru copii; 

-  Amenajarea de plaje și tobogane 
acvatice; 

- Amenajarea de vestiare și dusuri 
interioare și exterioare; 

-   Amenajarea terenuri de sport: fotbal, 
volei; teren multifuncțional (baschet, 
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handbal, minifotbal); 

- Amenajarea zonei de agrement și 
aleilor pietonale; 

-   Amenajarea locurilor de parcare; 

- Promovarea parcului balnear și a 
stațiunii balneoclimaterice Sărata-
Monteoru; 

4. Durata proiectului 48 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se încadrează în 

categoriile de mai sus 
 

- Nu se încadrează în categoriile de mai 
sus 

6. Justificarea proiectului 

 

Investițiile în astfel de obiective 
reprezintă un instrument cheie pentru 
creșterea atractivității zonei. 

Dezvoltarea activității turistice în zonă 
va crește gama de bunuri și servicii 
achiziționate ulterior de turiști și 
companii de turism, inclusiv bunuri și 
servicii produse de alte sectoare 
economice. 

7. Relevanța implementării 
proiectului 

(se va menționa dacă proiectul este 
complementar cu alte investiții din 
zonă) 

 

8. Riscuri  care pot apare în 
implementare 

 

 

III. ÎNCADRARE ÎN TIMP : 

1. Încadrare în timp 

- Data de începere a 
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proiectului: 
- Data încheierii proiectului:  
- Situația curentă a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului53: 
Alte studii: 

2018 

2021 

Proiectul se află în stadiu incipient, de 
propunere, urmând a contracta 
documentație specifică și tehnică în 
acest sens. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(vă rugăm să menționați și sursa de 
finanțare) 

5 milioane de euro 

1.1 Suma solicitată din fonduri 
europene/buget național/buget local 
etc... 

85% 

1.2 Cofinanțare la cheltuielile eligibile 15% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediată 
(„output”) 

 

Stațiunea balneoclimaterică Sărata-
Monteoru reabilitată și modernizată 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Creșterea numărului de turiști și 
dezvoltarea economică a stațiunii 

 

VI. ÎNCADRAREA  PROIECTULUI  ÎN STRATEGIA REGIONALĂ ȘI 
JUDETEANĂ (obiectiv, măsură): 

Proiectul “Realizare parc balnear stațiunea Sărata-Monteoru, comuna Merei” se 
încadrează în “Programul pentru dezvoltarea investițiilor în turism – Masterplanul 
investițiilor în turism – și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în 
turism”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 558 din 4 august 2017, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017. 
                                                            
53 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promovează principiul egalității de șanse și al nediscriminării, iar 
accesul la activitățile proiectului nu va fi restricționat în niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenența la o 
categorie defavorizată etc. 

Activitățile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecția mediului, 
resurselor și a biodiversității; activitățile medico-sociale se desfașoară în spații și 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

În implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenție sporită promovării și 
abordării integrate a activităților inovatoare propuse, provocarea tehnologică fiind 
abordată ca o prioritate orizontală (crearea și gestionarea unei baze de date 
electronice care să cuprinda toate informațiile, rezultatele act 
 

4.7.13. FISA  PROIECT;  

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Sprijinirea înființării de baze spa, 
wellness etc. și redeschiderea unor 
bazine mai vechi cu apă cu tradiție în 
curele și tratamentele turiștilor, 
stațiunea Sărata-Monteoru, comuna 
Merei 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbană, infrastructură 
de transport, turism,  mediu, social, 
educație, resurse umane etc...) 

 

Turism 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, județ, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde există) 

- În cazul unor proiecte de drumuri 
vă rugăm să menționați localitatea 
de unde începe drumul și cea unde 

Județul Buzău, Comuna Merei, 
Stațiunea balneoclimaterică “Sărata-
Monteoru” 
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se termină și localitățile, de pe 
parcursul acestuia; 

- În cazul unor proiecte de străzi vă 
rugăm să menționați toate străzile 
care fac obiectul investiției; 

 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri 

 

Consiliul Județean Buzău 

Parteneri: Ministerul Turismului 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoană de contact:  instituție, 
departament, funcție, nume, telefon, 
fax și email) 

Consiliul Județean Buzău 

Direcția de Dezvoltare Regională 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandăm să se menționeze 
obiectivul general și obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:  

Creșterea gradului de ocupare a forței 
de muncă prin turism și domenii 
conexe acestuia. 

 

Obiectiv specific:  

- Redeschiderea bazinelor cu apă cu 
tradiție în curele și tratamentele 
turiștilor, reabilitarea infrastructurii de 
acces către izvoarele minerale din 
stațiune, promovarea lor. 

- Diversificarea economiei rurale. 

2. Z4onele țintă și / sau  grupurile 
țintă 

Comunitatea din zona Sărata-Monteoru 
și alți beneficiari indirecți 

3. Principalele activități din proiect -  Redeschiderea bazinelor cu apă cu 
tradiție în curele și tratamentele 
turiștilor; 

- Reabilitarea infrastructurii de acces 
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către izvoarele minerale din stațiune; 

-   Amenajarea traseelor de cură, 
marcarea acestora 

- Reabilitarea spațiilor verzi, 
amenajarea unor spații de recreere; 

- Promovarea și publicitatea proiectului 
și obiectivelor turistice. 

4. Durata proiectului 

 

36 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se încadrează în 

categoriile de mai sus 
 

 - Nu se încadrează în categoriile de 
mai sus 

6. Justificarea proiectului 

 

Investițiile în astfel de obiective 
reprezintă un instrument cheie pentru 
creșterea atractivității zonei. 

Dezvoltarea activității turistice în zonă 
va crește gama de bunuri și servicii 
achiziționate ulterior de turiști și 
companii de turism, inclusiv bunuri și 
servicii produse de alte sectoare 
economice. 

7. Relevanța implementării 
proiectului 

(se va menționa dacă proiectul este 
complementar cu alte investiții din 
zonă) 

 

8. Riscuri  care pot apare în 
implementare 

 

III. ÎNCADRARE ÎN TIMP : 

1. Încadrare în timp 

- Data de începere a 
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proiectului: 
- Data încheierii proiectului:  
- Situația curentă a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului54: 
- Alte studii: 

2018 

2020 

Proiectul se află în stadiu incipient, de 
propunere, urmând a contracta 
documentație specifică și tehnică în 
acest sens. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(vă rugăm să menționați și sursa de 
finanțare) 

1 milion euro 

1.1 Suma solicitată din fonduri 
europene/buget național/buget local 
etc... 

85% 

1.2 Cofinanțare la cheltuielile eligibile 15% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediată 
(„output”) 

 

Stațiunea balneoclimaterică Sărata-
Monteoru reabilitată și modernizată 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Creșterea numărului de turiști și 
dezvoltarea economică a stațiunii 

 

VI. ÎNCADRAREA  PROIECTULUI  ÎN STRATEGIA REGIONALĂ ȘI 
JUDETEANĂ (obiectiv, măsură): 

Proiectul “Sprijinirea înființării de baze spa, wellness etc. și redeschiderea unor 
bazine mai vechi cu apă cu tradiție în curele și tratamentele turiștilor, stațiunea 
Sărata-Monteoru, comuna Merei” se încadrează în “Programul pentru dezvoltarea 
investițiilor în turism – Masterplanul investițiilor în turism – și a criteriilor de 

                                                            
54 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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eligibilitate a proiectelor de investiții în turism”, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 558 din 4 august 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017. 

VII. CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promovează principiul egalității de șanse și al nediscriminării, iar 
accesul la activitățile proiectului nu va fi restricționat în niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenența la o 
categorie defavorizată etc. 

Activitățile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecția mediului, 
resurselor și a biodiversității; activitățile medico-sociale se desfașoară în spații și 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

În implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenție sporită 
promovării și abordării integrate a activităților inovatoare propuse, provocarea 
tehnologică fiind abordată ca o prioritate orizontală (crearea și gestionarea unei baze 
de date electronice care să cuprinda toate informațiile, rezultatele activităților 
desfășurate). 

4.7.14. FISA  PROIECT;  

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Realizare de  trasee/poteci tematice pe 
întreg arealul Geoparcului Ţinutul 
Buzăului” 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbană, infrastructură 
de transport, turism,  mediu, social, 
educație, resurse umane etc...) 

 

Turism 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, județ, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde există) 

- În cazul unor proiecte de drumuri 
vă rugăm să menționați localitatea 
de unde începe drumul și cea unde 

Traseele Turistice se vor realiza pe 
întreg arealul Geoparcului Ţinutul 
Buzăului 
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se termină și localitățile, de pe 
parcursul acestuia; 

- În cazul unor proiecte de străzi vă 
rugăm să menționați toate străzile 
care fac obiectul investiției; 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri Consiliul Județean Buzău 

Parteneri: UAT-uri, ADI Ținutul 
Buzăului 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoană de contact:  instituție, 
departament, funcție, nume, telefon, 
fax și email) 

Consiliul Județean Buzău 

Compartimentul de Dezvoltare şi 
Promovare a Turismului 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandăm să se menționeze 
obiectivul general și obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:  
•  Impulsionarea dezvoltării locale prin 
turism;  
 

Obiective specifice:  
•   Consolidarea turismului şi culturii ca 
factor de dezvoltare socio-economică; 
•    Punerea în valoare şi promovarea 
atracţiilor turistice din arealul 
Geoparcului Ţinutul Buzăului; 
•   Marcarea traseului cu indicatoare şi 
panouri de semnalizare şi de informare 
turistică a principalelor atracţii 
turistice;  
•   Realizarea de ghiduri, broşuri şi alte 
materiale de promovare pentru 
obiective turistice din areal;  
•  Realizarea de spații de 
popas/campare/parcare; 
•  Promovarea traseelor pe plan 
naţional şi internaţional, la târguri de 
turism etc. 
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2. Zonele țintă și / sau  grupurile 
țintă 

Comunitatea din arealul Geoparcului 
Ţinutul Buzăului;  
Turişti din România şi din afara ţării; 

3. Principalele activități din proiect •   Marcarea traseelor cu indicatoare şi 
panouri de semnalizare şi de informare 
turistică a principalelor atracţii 
turistice; 
•  Realizarea de spații de 
popas/campare/parcare; 
•   Realizarea de pliante, ghiduri, 
broşuri, filme de prezentare şi alte 
materiale de promovare pentru 
obiective turistice din areal; 
•  Participarea la târguri de profil şi la 
alte evenimente importante cu scopul 
promovării traseului pe plan naţional şi 
internaţional, la târguri de turism etc. 

4. Durata proiectului 36 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se încadrează în 

categoriile de mai sus 
 

 

  - Nu se încadrează în categoriile de 
mai sus 
 

6. Justificarea proiectului 

 

Proiectul “Realizare de  trasee/poteci 
tematice pe întreg arealul Geoparcului 
Ţinutul Buzăului” se înscrie în 
priorităţile Strategiei de Dezvoltare a 
Turismului 2016-2020  care vizează 
punerea în valoare a principalelor 
atracţii turistice din Geoparcul Ținutul 
Buzăului, cu scopul atragerii unui 
număr mult mai mare de turişti în zona 
judeţului Buzău. 

7. Relevanța implementării 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
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zona) 

8. Riscuri  care pot apare în 
implementare 

 

III. ÎNCADRARE ÎN TIMP : 

1. Încadrare în timp 

- Data de începere a 
proiectului: 

- Data încheierii proiectului:  
- Situația curentă a proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului55: 
Alte studii: 

 

- 2018 
- 2020 
Proiectul  se află în stadiul  de pregătire 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(vă rugăm să menționați și sursa de 
finanțare) 

 

- 200.000 Euro 

1.1 Suma solicitată din fonduri 
europene/buget național/buget local 
etc... 

 - PNDR, Ministerul Turismului, 
Consiliul Judeţean Buzău 

1.2 Cofinanțare la cheltuielile eligibile Consiliul Judeţean Buzău 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediată 
(„output”) 

 

- Numărul de vizitatori înregistraţi 
înainte şi după realizarea proiectului;  
- Numărul cazărilor din structurile de 
primire de arealul Geoparcului Ţinutul 
Buzăului înregistrate înainte şi după 
realizarea proiectului; 

Indicatori de rezultat („result”) Punerea în valoare şi promovarea 
atracţiilor turistice din arealul 

                                                            
55 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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 Geoparcului Ţinutul Buzăului 

VI. ÎNCADRAREA  PROIECTULUI  ÎN STRATEGIA REGIONALĂ ȘI 
JUDEȚEANĂ (obiectiv, măsură): 

Proiectul „ Realizare de  trasee/poteci tematice pe întreg arealul Geoparcului Ţinutul 
Buzăului” se 
încadrează în Obiectivul General al SNDR 2014-2020 „Îmbunatățirea continuă a 
calității vieții prin asigurarea bunăstării, protecției mediului și coeziunii 
economice și sociale pentru comunități sustenabile capabile să gestioneze 
resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare și dezvoltare 
echilibrată economică si socială a regiunilor” și Obiectivul Specific – Stimularea 
dezvoltării competitive și durabile a turismului la nivel regional și local prin 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, cu potențial turistic și 
crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism, Domeniul de intervenție 2 
crearea-modernizarea infrastructurii specifice turistice în vederea creșterii 
atractivității regiunii, Operațiunea orientativă dezvoltarea economică locală prin 
valorificarea specificului turistic local-montan, gastronomic, vânătoare, pescuit. 
 

VII. CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promovează principiul egalității de șanse și al nediscriminării, iar 
accesul la activitățile proiectului nu va fi restricționat în niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenența la o 
categorie defavorizată etc. 

Activitățile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecția mediului, 
resurselor și a biodiversității; activitățile medico-sociale se desfașoară în spații și 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

În implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenție sporită 
promovării și abordării integrate a activităților inovatoare propuse, provocarea 
tehnologică fiind abordată ca o prioritate orizontală (crearea și gestionarea unei baze 
de date electronice care să cuprinda toate informațiile, rezultatele activităților 
desfășurate). 

4.7.15. FISA  PROIECT;  

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Realizare-marcare şi promovare  
traseu turistic: „Valea Buzăului – 
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Valea Legendelor” 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbană, infrastructură 
de transport, turism,  mediu, social, 
educație, resurse umane etc...) 

 

Turism 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, județ, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde există) 

- În cazul unor proiecte de drumuri 
vă rugăm să menționați localitatea 
de unde începe drumul și cea unde 
se termină și localitățile, de pe 
parcursul acestuia; 

- În cazul unor proiecte de străzi vă 
rugăm să menționați toate străzile 
care fac obiectul investiției; 

 

Traseul Turistic se va realiza pe ruta 
Buzău – Harţagu (comuna Siriu) 

Detalii: 

Traseul începe în municipiul Buzău şi 
trece prin localităţile: Verneşti, 
Cândeşti, Sătuc, Berca, Ojasca, 
Unguriu, Măgura, Pârscov, Ciuta, 
Vipereşti, Cislău, Gura Bâscei, Poeni, 
Mărunţişu, Valea Viei, Pătârlagele, 
Pănătău, Colţi, Valea Lupului, 
Chirleşti, Păltineni, Nehoiu, Nehoiaşu, 
Gura Teghii, Lunca Priporului, Lunca 
Jariştei, Siriu, Gura Siriului, Harţagu, 
Pasul Buzăului 

4. Solicitantul proiectului /Parteneri Consiliul Județean Buzău 

Parteneri: UAT-uri 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoană de contact:  instituție, 
departament, funcție, nume, telefon, 
fax și email) 

Consiliul Județean Buzău 

Compartimentul de Dezvoltare şi 
Promovare a Turismului 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandăm să se menționeze 
obiectivul general și obiectivele 
specifice) 

Obiectiv general:  
•  Impulsionarea dezvoltării locale prin 
turism; Realizarea traseului turistic 
“Valea Buzăului” desfăşurat pe tot 
arealul geografic al Văii Buzăului; 
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Obiective specifice:  
•   Consolidarea turismului şi culturii ca 
factor de dezvoltare socio-economică; 
•    Punerea în valoare şi promovarea 
atracţiilor turistice din arealul Văii 
Buzăului şi din arealul Geoparcului 
Ţinutul Buzăului; 
•   Marcarea traseului cu indicatoare şi 
panouri de semnalizare şi de informare 
turistică a principalelor atracţii 
turistice;  
•   Realizarea de ghiduri, broşuri şi alte 
materiale de promovare pentru 
obiective turistice de pe Valea 
Buzăului;  
•  Realizarea de spații de 
popas/campare/parcare pe tot cursul 
Văii Buzăului (în special în locurile de 
belvedere); 
•  Promovarea traseului pe plan 
naţional şi internaţional, la târguri de 
turism etc. 

2. Zonele țintă și / sau  grupurile 
țintă 

Judeţul Buzău;  

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;  

Comunitatea de pe Valea Buzăului;  
Turişti din România şi din afara ţării; 

3. Principalele activități din proiect •   Marcarea traseului cu indicatoare şi 
panouri de semnalizare şi de informare 
turistică a principalelor atracţii 
turistice; 
•  Realizarea de spații de 
popas/campare/parcare pe tot cursul 
Văii Buzăului (în special în locurile de 
belvedere); 
•   Realizarea de pliante, ghiduri, 
broşuri, filme de prezentare şi alte 
materiale de promovare pentru 
obiective turistice de pe Valea 
Buzăului; 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

413 
 

   

•  Participarea la târguri de profil şi la 
alte evenimente importante cu scopul 
promovării traseului pe plan naţional şi 
internaţional, la târguri de turism etc. 

4. Durata proiectului 

 

36 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se încadrează în 

categoriile de mai sus 
 

- Nu se încadrează în categoriile de mai 
sus 

   
 

6. Justificarea proiectului 

 

Proiectul “Realizare-marcare şi 
promovare traseu turistic “Valea 
Buzăului – Valea Legendelor”” se 
înscrie în priorităţile Strategiei de 
Dezvoltare a Turismului 2016-2020  
care vizează punerea în valoare a 
principalelor atracţii turistice de pe 
Valea Buzăului, cu scopul atragerii 
unui număr mult mai mare de turişti în 
zona judeţului Buzău. 

7. Relevanța implementării 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul este 
complementar cu alte investitii din 
zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare în 
implementare 

 

 

III. ÎNCADRARE ÎN TIMP : 

1. Încadrare în timp 

- Data de începere a 
proiectului: 

- Data încheierii proiectului:  
- Situația curentă a proiectului:  

 

- 2018 
- 2020 
Proiectul  se află în stadiul  de pregătire 
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- Gradul de maturitate al 
proiectului56: 
Alte studii: 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(vă rugăm să menționați și sursa de 
finanțare) 

 

- 200.000 Euro 

1.1 Suma solicitată din fonduri 
europene/buget national/buget local 
etc... 

 - PNDR, Ministerul Turismului, 
Consiliul Judeţean Buzău 

1.2 Cofinanțare la cheltuielile eligibile Consiliul Judeţean Buzău 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediată 
(„output”) 

 

- Numărul de vizitatori înregistraţi 
înainte şi după realizarea proiectului;  
- Numărul cazărilor din structurile de 
primire de pe Valea Buzăului 
înregistrate înainte şi după realizarea 
proiectului; 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Punerea în valoare şi promovarea 
atracţiilor turistice din arealul Văii 
Buzăului şi din arealul Geoparcului 
Ţinutul Buzăului 

 

VI. ÎNCADRAREA  PROIECTULUI  ÎN STRATEGIA REGIONALĂ ȘI 
JUDEȚEANĂ (obiectiv, măsură): 

Proiectul „ Realizare-marcare şi promovare  traseu turistic: „Valea Buzăului – Valea 
Legendelor”” se 
încadrează în Obiectivul General al SNDR 2014-2020 „Îmbunatățirea continuă a 
calității vieții prin asigurarea bunăstării, protecției mediului și coeziunii 
economice și sociale pentru comunități sustenabile capabile să gestioneze 
resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare și dezvoltare 
                                                            
56 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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echilibrată economică si socială a regiunilor” și Obiectivul Specific – Stimularea 
dezvoltării competitive și durabile a turismului la nivel regional și local prin 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, cu potențial turistic și 
crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism, Domeniul de intervenție 2 
crearea-modernizarea infrastructurii specifice turistice în vederea creșterii 
atractivității regiunii, Operațiunea orientativă dezvoltarea economică locală prin 
valorificarea specificului turistic local-montan, gastronomic, vânătoare, pescuit. 

 

VII. CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promovează principiul egalității de șanse și al nediscriminării, iar 
accesul la activitățile proiectului nu va fi restricționat în niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenența la o 
categorie defavorizată etc. 

Activitățile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcusul 
diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecția mediului, 
resurselor și a biodiversității; activitățile medico-sociale se desfașoară în spații și 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

În implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenție sporită 
promovării și abordării integrate a activităților inovatoare propuse, provocarea 
tehnologică fiind abordată ca o prioritate orizontală (crearea și gestionarea unei baze 
de date electronice care să cuprinda toate informațiile, rezultatele activităților 
desfășurate). 

 
4.8. CAPACITATEA ADMINISTRATIVA; 

 
4.8.1. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Cursuri de formare profesionala 
specifice pe domenii pentru 
functionaii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judetean 
Buzau 

2. Domeniul acoperit de proiect  Capacitate administrativa 
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3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

Judetul Buzau, dar desfasurarea 
efectiva a cursurilor va avea loc in alte 
locatii de interes turistic de pe teritoriul 
Romaniei. 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

Parteneri:  Mediul privat 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general;  

Administratie publica si sistem judiciar 
eficace si transparent 
 

Obiectiv specific;  

Cresterea transparentei, integritatii si 
responsabilitatii la nivelul 
autoritatilor si institutiilor publice 

 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Autoritatea publica judeteana 

Functionarii publici si personalul 
contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al autoritatii publice 
judetene 

3. Principalele activitati din proiect ‐ Deplasarea functionarilor publici 
pe o perioada de minim 4 zile si 
maxim 6 zile intr-o locatie de pe 
teritoriul Romaniei, unde vor 
participa, la cursuri intensive in 
domeniul eticii si integritatii  

‐ Dupa participarea la cursul 
intensiv, fiecare participant va 
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sustine un test/examen specific, 
pentru a demonstra nivelul 
cunostintelor dobandite 

‐ Dupa terminarea cursurilor, se 
vor face la sediul autoritatii 
publice judetene reuniuni cu 
reprezentantii UAT-urilor din 
judetul Buzau, pe tematici 
specifice, pentru transferul de 
know-how dintre functionarii 
publici si personalul contractual 
din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al autoritatii publice 
judetene si functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul 
UAT-urilor din judetul Buzau 

4. Durata proiectului 

 

‐ 18 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadreaza in categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Principalele provocari vizeaza 
administratia publica din Romania in 
ansamblul sau, semnaland deficiente 
la toate palierele administrative, atat 
strategic cat si operational 

Una dintre cele mai importante 
componente ale administratiei 
publice locale este atragerea de 
fonduri europene si succesul in 
implementarea acestor proicte;  

2014-2020 reprezinta o noua 
perioada de programare iar 
functionarii publici din cadrul 
aparatelor proprii de specialitate 
necesita instruire pentru a fi pregatiti 
in desfasurarea cu profesionalism a 
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acestor activitati 
 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului57: 
- Alte studii: 

 

2015 

In functie de sursa de finantare 
identificata 

Proiectul se afla in stadiu incipient, de 
propunere, urmand a contracta 
documentatie specifica si tehnica in 
acest  sens. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

600.000 RON 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

Nu este stabilit in momentu de fata 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile Nu este stabilit in momentu de fata 

 

V. REZULTARE ASTEPTARE DE LA PROIECT: 

Rezultate  
- Treinuirea a aproximativ 120 de 

functionari publici si personal 
contractual dn cadrul aparatului 

                                                            
57 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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propriu de specialitate si 
aducerea cunostintelor acestora 
la standarde crescute de 
competitivitate 

- Diseminarea cunostintelor 
dobandite catre functionarii 
publici si personalul contractual 
din cadrul UAT-urilor din 
judetul Buzau si cresterea 
standardelor de competitivitate 
ale acestora 

- Transparenta crescuta in 
procesul de luare a deciziilor la 
nivelul autoritatilor si institutiilor 
publice;  

- Etica si integritatea crescute la 
toate nivelele administrative;  

- Aptitudini si competente ale 
personalului imbunatatite in ceea 
ce priveste integritatea, etica si 
anti-coruptia.  

 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Proiectul „Cursuri de formare profesionala specifice pe domenii pentru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul apartaului propriu al 
Consiliului Judetean Buzau” se incadreaza in  Programul Operational Capacitate 
Administrativa 2014-2020, Axa prioritara 2 - Administratie publica si sistem judiciar 
eficace si transparent, Obiectivul Specific 2.2.  - Cresterea transparentei, integritatii si 
responsabilitatii la nivelul autoritatilor si institutiilor publice  
 
VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, precum si aducerea cunostintelor functionarilor 
publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al autoritatii 
publice judetene si din cadrul UAT-urilor judetului Buzau la standarde crescute de 
competitivitate. 
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4.8.2. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Asigurarea creşterii transparenţei, 
eticii şi integrităţii în cadrul 
administraţiei publice locale din 
judeţul Buzău 

2. Domeniul acoperit de proiect  Capacitate administrativă 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

Judeţul Buzău 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

Direcţia de Dezvoltare Regională 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general;  

Creşterea transparenţei, eticii şi 
integrităţii în cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice 

Obiectiv specific;  

OS1- Creşterea gradului de informare 
şi constientizare a funcţionarilor 
publici, din cadrul administraţiei 
publice locale din judeţul Buzău, în 
domeniul prevenirii corupţiei, 
transparenţei, eticii şi integrităţii; 
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OS2- Creşterea gradului de 
conştientizare şi informare a 
cetăţenilor din judeţul Buzău în 
domeniul prevenirii corupţiei, 
transparenţei, eticii si integrităţii. 

 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Autoritatea publică judeţeană 

Aleşi locali judeţeni, funcţionari 
publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al 
autorităţii publice judeţene 

Instituţii subordonate Consiliului 
Judeţean 

Funcţionari publici din cadrul 
instituţiilor subordonate Consiliului 
Judeţean şi din cadrul primariilor 
judeţului Buzău 

ONG-uri 

ONG-uri – din judeţul Buzău 

 Societatea civilă 

Cetaţeni şi lideri de opinie ai 
comunităţilor locale  

 

3. Principalele activitati din proiect ‐ Analiza de nevoi privind 
mecanismele existente la nivelul 
administraţiei publice locale din 
judeţul Buzău, în materie de 
transparenţă, integritate, 
conformitate şi măsuri 
anticorupţie; 

‐ Elaborarea unui set de politici şi 
proceduri în baza cărora pot fi 
identificate şi tratate eficient 
riscurile de corupţie la nivelul 
Consiliului Judeţean Buzău şi al 
instituţiilor subordinate; 

‐ Realizarea şi actualizarea unei 
pagini web dedicate care va fi 
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utilizată ca instrument de 
promovare şi platformă IT de 
resurse; 

‐ Realizarea unui sondaj/cercetare 
sociologică la nivelul judeţului 
Buzău, cu privire la percepţia 
coruptiei în cadrul administraţiei 
publice locale; 

‐ Creşterea gradului de 
conştientizare şi informare a 
cetăţenilor din judeţul Buzău în 
domeniul prevenirii corupţei, 
transparentei, eticii şi integrităţii; 

‐ Elaborarea şi implementarea 
unui program de formare 
profesională continuă; 

‐ Informare şi publicitate. 
4. Durata proiectului 

 

‐ 36 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

‐ Nu se incadrează în categoriile 
de mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Principalele provocări vizează 
administraţia publică din România în 
ansamblul sau, semnalând deficienţe 
la toate palierele administrative, atât 
strategic cât şi operaţional 

Una dintre cele mai importante 
componente ale administraţiei 
publice locale este atragerea de 
fonduri europene şi succesul în 
implementarea acestor proicte;  

2014-2020 reprezintă o nouă 
perioadă de programare iar 
funcţionarii publici din cadrul 
aparatelor proprii de specialitate 
necesită instruire pentru a fi pregatiţi 
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în desfasurarea cu profesionalism a 
acestor activităţi 

 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

POSDCA – “Reducerea riscurilor la 
nivelul judeţului printr-o mai buna 
comunicare în cadrul Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă” 

Axa prioritară 1. - “Îmbunatăţirea de 
structură şi process ale 
managementului ciclului de politici 
publice” 

DMI 1.3 – “Îmbunătăţirea eficacităţii 
organizaţionale” 

Operaţiune – “Module de pregătire în 
domenii ca achiziţii publice ECDL, 
limbi străine, dezvoltarea de proiecte, 
licitarea şi managementul proiectelor, 
etc” 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului58: 
- Alte studii: 

 

2016 

2019 

Proiectul se află în stadiu incipient, de 
propunere, urmând a contracta 
documentaţie specifică şi tehnică în 
acest  sens. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

1.000.000 Euro 

1.1 Suma solicitata din fonduri Fondul Social European 85% 

                                                            
58 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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europene/buget national/buget 
local etc... 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile Nu este stabilit în momentu de faţă 

 

V. REZULTARE ASTEPTARE DE LA PROIECT: 

Rezultate  
- Instruirea a aproximativ 300 de 

persoane (aleşi locali judeţeni, 
funcţionari publici şi personal 
contractual din cadrul aparatului 
propriu de specialitate, 
funcţionari publici din cadrul 
unităţilor subordonate 
Consiliului Judeţean Buzău şi 
din cadrul primăriilor din judeţ) 
şi aducerea cunostinţelor 
acestora la standarde crescute de 
competitivitate 

- Diseminarea cunostinţelor 
dobândite de către aceştia, dar şi 
prin ghiduri cât şi prin 
intermediul paginii web către toţi 
funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul primăriilor 
din judeţul Buzău şi creşterea 
standardelor de competitivitate 
ale acestora 

- Transparenţa crescută în 
procesul de luare a deciziilor la 
nivelul autorităţilor şi instituţiilor 
publice;  

- Etica şi integritatea crescute la 
toate nivelele administrative;  

- Aptitudini şi competenţe ale 
personalului îmbunătăţite în ceea 
ce priveşte integritatea, etica şi 
anti-corupţia.  

- Creşterea nivelului de 
conştientizare şi informare a 
cetăţenilor din judeţul Buzău în 
domeniul prevenirii corupţiei, 
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transparenţei, eticii şi integrităţii 

 

VI. ÎNCADRAREA  PROIECTULUI  ÎN STRATEGIA REGIONALĂ ŞI 
JUDEŢEANĂ (obiectiv, masura): 

Proiectul „Asigurarea creşterii transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul 
administraţiei publice locale din judeţul Buzău” se încadrează în:  Strategia Europa 
2020; Obiectiv tematic.11 Îmbunătăţirea eficienţei administraţiei publice şi în 
Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014 – 2020; Obiectiv 
specific. II.3: Promovarea eticii şi integrităţii în administraţia publică şi 
continuarea măsurilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi sprijinirea 
implementării recomandărilor aferente formulate în cadrul Mecanismului de 
Cooperare şi Verificare (MCV)  
 
VII. CONTRIBUŢIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promovează principiul egalităţii de şanse şi al nediscriminarii, iar 
acesul la activităţile proiectului nu va fi restricţionat în nici un fel. 

Activităţile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, precum şi aducerea cunoştinţelor funcţionarilor 
publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii 
publice judeţene şi din cadrul UAT-urilor judeţului Buzău la standarde crescute de 
competitivitate. 

4.9. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ; 

4.9.1. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Eficientizarea energetica a constructiei 
situate in municipiul Buzau, strada 
Horticolei nr. 52, cu destinatia de Liceu 
Tehnologic Special pentru Copii cu 
Deficiente auditive si Centrul 
rezidential pentru copilul cu deficiente 
de auz nr. 10, Buzau  

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 

Eficientizare energetică.  

AP.3; Prioritatea de investiţii 3.1 
Sprijinirea eficienţei energetice, a 
energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice şi 
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etc...) 

 

în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 
Clădiri publice 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

Regiunea Sud – Est, Judetul Buzau, 
Municipiul Buzau, Str. HORTICOLEI, 
nr. 52, 120081 

Telefon: 0238 725706 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, 
jud. Buzau, cod 120260   

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectivul general: Cresterea eficientei 
energetice in cladirile rezidentiale, 
cladirile publice si sistemele de iluminat 
public, indeosebi a celor care 
inregistreaza consumuri energetice mari.   

Obiectivul specific: Eficientizarea 
energetica a Liceului  tehnologic special 
pentru copii cu deficiente auditive si a 
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centrului rezidential pentru copilul cu 
deficiente de auz nr. 10 intr – o perioada 
de 12 luni. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Grupul tinta al proiectului „ 
Eficientizarea energetica a constructiei 
situate in municipiul Buzau, strada 
Horticolei nr. 52, cu destinatia de Liceu 
Tehnologic Special pentru Copii cu 
Deficiente auditive si Centrul 
rezidential pentru copilul cu deficiente 
de auz nr. 10, Buzau” este constituit din 
urmatoarele categorii de beneficiari: 

 a). Beneficiari directi 
- elevi cu dizabilitati auditive din 8 
judete ale tarii (Buzau, Prahova, 
Dambovita, Brasov, Braila, Covasna, 
Ialomita, Constanta), proveniti in special 
din medii sociale vulnerabile, scolarizati 
in cadrul Liceului tehnologic, repartizati 
pe cicluri de invatare (prescolar, primar, 
gimnazial, profesional, liceu 
tehnologic);  
- cadrele didactice care activeaza in 
cadrul liceului tehnologic Buzau; 
- viitorii elevi, copii si/sau tineri cu 
dizabilitati auditive, necuprinsi inca in 
procesul instructiv-educativ al acestei 
unitati scolare,  care vor beneficia de o 
infrastructura educationala 
corespunzatoare pentru pregatire si 
calificare profesionala; 
- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
solicitant si beneficiar al asistentei 
financiare nerambursabile si de 
administrator al Liceului  tehnologic 
special pentru copii cu deficiente 
auditive si a centrului rezidential pentru 
copilul cu deficiente de auz nr. 10 
Buzau;  
- Liceul  tehnologic special pentru copii 
cu deficiente auditive si  centrul 
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rezidential pentru copilul cu deficiente 
de auz nr. 10 Buzau, in calitate de 
beneficiar al investitiei.   
 b). Beneficiari indirecti 
- familiile elevilor cu dizabilitati 
auditive, care beneficiaza de rezultatele 
formarii si dezvoltarii la copiii cu 
dizabilitati auditive a unui registru 
comportamental adecvat, care sa permita 
adaptarea si integrarea sociala a 
acestora; 
- autoritatile si institutiile publice 
judetene ce au competente si interese in 
sfera invatamantului special 
(Inspectoratul Scolar Judeteana Buzau, 
Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Buzau, Agentia 
Judeteana pentru Ocuparea Fortei de 
Munca, Directia de Munca si 
Solidaritate Sociala); 

3. Principalele activitati din proiect ‐ echiparea  clădirii  cu  un  pachet  de 
echipamente  menite  să  reducă 
consumul  de  energie  al  clădirii.  Acest 
pachet este compus din: panouri solare, 
echipamente adiacente; 

‐ înlocuirea  tâmplăriei  exterioare  cu  o 
tamplărie eficientă; 

‐ realizarea  unei  anvelope  generale  ale 
suprafețelor  exterioare  ale  clădirii 
(fațade, peste ultimul etaj). 

‐ refacerea  finisajelor  interioare  și 
exterioare; 

‐ refacerea  instalatiilor sanitare, electrice 
si termice; 
 

4. Durata proiectului 

 

12 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 

Nu se incadreaza in categoriile 
enumerate. 
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‐ Ajutor de stat 
Nu se incadreaza in categoriile de 
mai sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii 
cu Deficiente auditive cat si Centrul 
residential pentru copilul cu deficient de 
auz, este o clădire construită în perioada 
anilor 70, perioadă când în România nu 
se punea mare accest pe eficiența 
energetică a clădirilor și nici pe 
reducerea consumului de CO2. 
Odată cu trecerea anilor, clădirea a 
beneficiat de lucrări de mentenață și 
mici refaceri, însă acestea nu au avut ca 
obiect reducerea consumului de energii. 
În prezent clădirea este racordată la 
sistemul centralizat termic al incintei, 
dotată cu corpuri de iluminat cu consum 
mare de energie și nu are elemente 
constructive reale cu rol de diminuarea a 
pierderilor de energie. 
Ținând cont de aceste aspecte, clădirea 
nu îndeplinește normele în viguare 
privind utilizarea eficientă a energiei. 
Lucrările propuse au ca țintă diminuarea 
consumului specific de energie, prin 
lucrările de avenlopare și prin folosirea 
energiilor alternative (energie solară), 
respectiv montarea panourilor solare 
(producerea apei calde menajere). 
Echipamentele propuse vor lucra 
integrat, iar coroborat cu lucrările de 
construcție specifice (anvelopare, 
montarea de corpuri de iluminat 
eficiente, refacerea instalațiilor, etc) 
clădirea își va diminua consumul 
energetic semnificativ, față de situația 
actuală. 
Nu în ultimul rând prin realizarea acestui 
proiect, se vor diminua emisiile de CO2, 
rezultate din producerea energiilor, 
necesare pentru buna funcționare a 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

430 
 

   

obiectivului..  

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Liceul  tehnologic special pentru 
copiii cu deficiente auditive a mai 
beneficiat de o finantare nerambursabila 
prin proiectul „Extindere cladire cu 
dotarile corespunzatoare si modernizare 
utilitati la Scoala Speciala nr. 2 Buzau” 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului59: 
- Alte studii: 

2016 - In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

780.000 euro 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% la care se adauga cheltuielile 
aferente documentatiilor tehnice 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

                                                            
59 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

O cladire publica eficientizata energetic 

Suprafata utila totala a cladirii 2321,40 
m2 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

Consumul anual specific de energie 
(kWh/m2an) - redus; 

Indicele de emisii echivalent CO2 
kgCO2/m2/an - redus ; 

Consumul de energie finală în cladirea  
Liceului  tehnologic special pentru copii 
cu deficiente auditive si a centrului 
rezidential pentru copilul cu deficiente 
de auz nr. 10 Buzau / Mtep –redus. 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura):  

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020: Prioritatea 6. Imbunatatirea eficientei energetice si utilizarea resurselor 
regenerabile.  Domeniul de interventie 2: Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
din sectorul public, Obiectivul specific 2: Imbunatatirea eficientei energetice a 
cladirilor din sectorul public si a sistemului de iluminat public si valorificarea 
resurselor regenerabile prin producerea energiei electrice si termice 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resursele si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate) 
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4.9.2. FISA  PROIECT;  

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Eficientizarea energetica a constructiei 
situate in municipiul Buzau, strada 
Horticolei nr. 54, cu destinatia de Liceu 
Special pentru Deficienti de Vedere si 
Centrul rezidential pentru copilul cu 
deficient de vedere nr. 11, Buzau 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Eficientizare energetică.  

AP.3; Prioritatea de investiţii 3.1 
Sprijinirea eficienţei energetice, a 
energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice şi 
în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 
Clădiri publice 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de drumuri 
va rugam sa mentionati localitatea 
de unde incepe drumul si cea unde 
se termina si localitatile, de pe 
parcursul acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Regiunea Sud – Est, Judetul Buzau. 
Municipiul Buzau, Str. Horticolei nr. 54, 
120081 

Telefon:0238 725 546 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, 
jud. Buzau, cod 120260   

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 
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(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectivul general: Cresterea eficientei 
energetice in cladirile rezidentiale, 
cladirile publice si sistemele de iluminat 
public,  indeosebi a celor care 
inregistreaza consumuri energetice mari  

Obiectivul specific: Eficientizarea 
energetica a Liceului Special pentru 
Deficienti de Vedere si a Centrului 
rezidential pentru copilul cu deficiente 
de vedere nr. 11, Buzau intr-o perioada 
de 12 luni 

 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

 Beneficiari directi: 

- elevii cu deficiente de vedere din 31 
judete ale tarii – scolarizati in cadrul 
Liceului pentru Deficienti de Vedere 
Buzau, repartizati pe cicluri de invatare 
(prescolar, primar, gimnazial, liceu 
teoretic, grupe speciale pentru copii cu 
deficiente asociate),  

- cadrele didactice de sustinere si 
itineranti;  

- cadre didactice din invatamantul de 
masa din judetele Gorj, Constanta, 
Calarasi, Buzau s.a., care lucreaza cu 
aceste categorii de copii - deficienti de 
vedere; 

- elevii liceelor pedagogice si studentii 
din facultatile de profil (ex:130 studenti 
in anul scolar 2008-2009), initiati in 
diversele problematici ale activitatii 
deficientilor de vedere; 
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- viitorii elevi ai Liceului pentru 
Deficienti de Vedere Buzau; 

- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
solicitant;  

- Liceul pentru Deficienti de Vedere 
Buzau, in calitate de beneficiar al 
investitiei.   

- Copii cu deficient de vedere si / sau 
deficiente associate din cadrul centrului 
residential nr. 11. 

 Beneficiari indirecti: 

- familiile elevilor cu deficiente de 
vedere,; 

- specialisti din afara institutiei, din tara 
si strainatate; acestia beneficiaza de 
diseminarea exemplelor de bune practici 
din cadrul Liceului pentru Deficienti de 
Vedere Buzau catre celelalte scoli 
similare; 

- autoritatile si institutiile publice 
judetene cu competente interese in sfera 
invatamantului special ; 

- comunitatea locala. 

3. Principalele activitati din proiect ‐ echiparea  clădirii  cu  un  pachet  de 
echipamente  menite  să  reducă 
consumul de energie al clădirii.  

‐ înlocuirea  tâmplăriei  exterioare  cu  o 
tamplărie eficientă; 

‐ realizarea  unei  anvelopante  generale 
ale  suprafețelor  exterioare  ale  clădirii 
(fațade, fundații, placă peste etajul 1) 

‐ refacerea  finisajelor  interioare  și 
exterioare; 

‐ refacerea  instalatiilor sanitare, electrice 
si termice; 
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4. Durata proiectului 

 

12 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

Nu se incadreaza in categoriile 
enumerate. 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Obiectivul de investitie propus, este o 
clădire construită în perioada anilor 70, 
perioadă când în România nu se punea 
mare accest pe eficiența energetică a 
clădirilor și nici pe reducerea 
consumului de CO2. 
Odată cu trecerea anilor, clădirea a 
beneficiat de lucrări de mentenață și 
mici refaceri, însă acestea nu au avut ca 
obiect reducerea consumului de energii. 
În prezent clădirea este racordată la 
sistemul centralizat termic al incintei, 
dotată cu corpuri de iluminat cu consum 
mare de energie și nu are elemente 
constructive reale cu rol de diminuarea a 
pierderilor de energie. 
Din documentația aflată în lucru, 
clădirea s-ar încadra în clasa de 
performanță energetică ”F”, pe o scară 
de la A la G, unde A reprezintă eficiență 
ridicată, iar G eficiență scăzută. 
Ținând cont de aceste aspecte, clădirea 
nu îndeplinește normele în viguare 
privind utilizarea eficientă a energiei. 
Lucrările propuse au ca țintă diminuarea 
consumului specific de energie, prin 
lucrările de avenlopare și prin folosirea 
energiilor alternative (energie solară), 
respectiv montarea panourilor solare 
(producerea apei calde menajere). 
Echipamentele propuse vor lucra 
integrat, iar coroborat cu lucrările de 
construcție specifice (anvelopare, 
montarea de corpuri de iluminat 
eficiente, refacerea instalațiilor, etc) 
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clădirea își va diminua consumul 
energetic semnificativ, față de situația 
actuală. 

Nu în ultimul rând prin realizarea 
acestui proiect, se vor diminua emisiile 
de CO2, rezultate din producerea 
energiilor, necesare pentru buna 
funcționare a obiectivului. 

 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte investitii 
din zona) 

Prin proiectul anterior « Extindere 
cladire cu dotarile corespunzatoare si 
modernizare utilitati la Liceul pentru 
Deficienti de Vedere Buzau » s-au extins 
spatiile in care isi desfasoara activitatea.  

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului60: 
- Alte studii: 

 

2016 - In functie de sursa de finantare 
identificata 

Documentatia Tehnico – economica 
(Expertiza tehnica, DALI + PT ), este in 
lucru 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

1.200.000 EURO 

FEDR  

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 

98% 

                                                            
60 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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local etc... 

1.2 Cofinantare la cheltuielile 
eligibile 

2% la care se adauga cheltuielile 
aferente documentatiilor tehnice 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

 o cladire publica  eficientizata 
energetic; 

 suprafata utila totala a cladirii 3761,58  
m2 

 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

 Consumul  anual  specific  de  energie 
(kWh/m2an) ‐ redus; 

 Indicele  de  emisii  echivalent  CO2 
kgCO2/m2/an ‐ redus ; 

 Consumul de energie finală în cladirea  
Liceului  Special  pentru  Deficienti  de 
Vedere  si  a  Centrului  rezidential 
pentru copilul cu deficiente de vedere 
nr. 11, Buzau  / Mtep –redus. 

 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura):  

  Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020:Prioritatea 6. Imbunatatirea eficientei energetice si utilizarea resurselor 
regenerabile. Domeniul de interventie 2: Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
din sectorul public, Obiectibul specific 2: Imbunatatirea eficientei energetice a 
cladirilor din sectorul public si a sistemului de iluminat public si valorificarea 
resurselor regenerabile prin producerea energiei electrice si termice. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
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convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resursele si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate) 

4.9.3. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Eficientizarea energetica a Centrului  
Scolar pentru Educatie Incluziva 
Buzau 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Eficientizare energetică.  

AP.3; Prioritatea de investiţii 3.1 
Sprijinirea eficienţei energetice, a 
energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice şi 
în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 
Clădiri publice 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 

Regiunea Sud – Est, Judetul Buzau, 
Municipiul Buzau, Str. HORTICOLEI, 
nr. 56, 120081 

Telefon: 0238 716140 
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investitiei; 

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, 
jud. Buzau, cod 120260   

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectivul general: Cresterea eficientei 
energetice in cladirile rezidentiale, 
cladirile publice si sistemele de iluminat 
public, indeosebi a celor care 
inregistreaza consumuri energetice mari  

Obiectivul specific: Eficientizarea 
energetica a Centrului  Scolar pentru 
Educatie Incluziva Buzau 

 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Grupul tinta al proiectului „ 
Eficientizarea energetica a Centrului  
Scolar pentru Educatie Incluziva Buzau” 
este constituit din urmatoarele categorii 
de beneficiari: 

 a). Beneficiari directi 

-  elevii cu cerinte educative speciale 
(proveniti in special din medii sociale 
vulnerabile) – scolarizati in cadrul 
Centrului Scolar pentru Educatie 
Incluziva, repartizati pe cicluri de 
invatare (prescolar, primar, gimnazial, 
profesional);  
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- alti elevi cu cerinte educative speciale ; 

- cadre didactice de sprijin si/sau 
itinerante; 

- viitorii elevi ai Centrului Scolar de 
Educatie Incluziva Buzau, copii si/sau 
tineri cu cerinte educative speciale, 
necuprinsi inca in procesul instructiv-
educativ al acestei unitati scolare,  care 
vor beneficia de o infrastructura 
educationala corespunzatoare pentru 
pregatire si calificare profesionala; 

- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
solicitant si beneficiar;  

- Centrul Scolar de Educatie Incluziva 
Buzau, in calitate de beneficiar al 
investitiei.   

 b). Beneficiari indirecti 

- familiile elevilor cu cerinte educative 
speciale, care beneficiaza de rezultatele 
formarii si dezvoltarii la copiii cu cerinte 
speciale a unui registru comportamental 
adecvat, care sa permita adaptarea si 
integrarea sociala a acestora; 

- autoritatile si institutiile publice 
judetene ce au competente si interese in 
sfera invatamantului special; 

- comunitatea locala 

3. Principalele activitati din proiect ‐ echiparea  clădirii  cu  un  pachet  de 
echipamente  menite  să  reducă 
consumul de energie al clădirii.  

‐ înlocuirea  tâmplăriei  exterioare  cu  o 
tamplărie eficientă; 

‐ realizarea  unei  anvelopante  generale 
ale  suprafețelor  exterioare  ale  clădirii 
(fațade,  placă peste etajul 1) 

‐ refacerea  finisajelor  interioare  și 
exterioare; 
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‐ refacerea  instalatiilor sanitare, electrice 
si termice; 

4. Durata proiectului 

 

12 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoriile 
enumerate. 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Obiectivul de investitie propus, este o 
clădire construită în perioada anilor 70, 
perioadă când în România nu se punea 
mare accest pe eficiența energetică a 
clădirilor și nici pe reducerea 
consumului de CO2. 
Odată cu trecerea anilor, clădirea a 
beneficiat de lucrări de mentenață și 
mici refaceri, însă acestea nu au avut ca 
obiect reducerea consumului de energii. 
În prezent clădirea este racordată la 
sistemul centralizat termic al incintei, 
dotată cu corpuri de iluminat cu consum 
mare de energie și nu are elemente 
constructive reale cu rol de diminuarea a 
pierderilor de energie. 
Din documentația aflată în lucru, 
clădirea s-ar încadra în clasa de 
performanță energetică ”F”, pe o scară 
de la A la G, unde A reprezintă eficiență 
ridicată, iar G eficiență scăzută. 
Ținând cont de aceste aspecte, clădirea 
nu îndeplinește normele în vigoare 
privind utilizarea eficientă a energiei. 
Lucrările propuse au ca țintă diminuarea 
consumului specific de energie, prin 
lucrările de avenlopare și prin folosirea 
energiilor alternative (energie solară), 
respectiv montarea panourilor solare 
(producerea apei calde menajere). 
Echipamentele propuse vor lucra 
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integrat, iar coroborat cu lucrările de 
construcție specifice (anvelopare, 
montarea de corpuri de iluminat 
eficiente, refacerea instalațiilor, etc) 
clădirea își va diminua consumul 
energetic semnificativ, față de situația 
actuală. 

Nu în ultimul rând prin realizarea 
acestui proiect, se vor diminua emisiile 
de CO2, rezultate din producerea 
energiilor, necesare pentru buna 
funcționare a obiectivului. 

 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Prin proiectul anterior “Extindere 
cladire cu dotarile corespunzatoare si 
modernizare utilitati la Centrul Scolar 
pentru Educatie Incluziva Buzau” s-au 
extins spatiile in care isi desfasoara 
activitatea.  

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului61: 
- Alte studii: 

 

2016 

2020 

Documentatia Tehnico – economica 
(Expertiza tehnica, DALI + PT ), este in 
lucru 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 

552.000 EURO 

                                                            
61 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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de finantare) FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% la care se adauga cheltuielile 
aferente documentatiilor tehnice 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Unitate de invatamant eficientiyata 
energetic 

 suprafata utila totala a cladirii 
1940,7m2 

 

 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

• Consumul anual specific de 
energie (kWh/m2an) - redus; 

• Indicele de emisii echivalent CO2 
kgCO2/m2/an - redus ; 

• Consumul de energie finală în 
Centrul scolar pentru Educatie Incluziva  
Buzau / Mtep –redus. 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura):  

Proiectul „Eficientizarea energetica a Centrului  Scolar de Educatie 
Incluziva Buzau” se incadreaza in Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru 
perioada de programare 2014-2020:Prioritatea 6. Imbunatatirea eficientei energetice 
si utilizarea resurselor regenerabile. Domeniul de interventie 2: Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor din sectorul public, Obiectibul specific 2: Imbunatatirea 
eficientei energetice a cladirilor din sectorul public si a sistemului de iluminat public 
si valorificarea resurselor regenerabile prin producerea energiei electrice si termice. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

444 
 

   

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resursele si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate) 

4.9.4. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Eficientizarea energetică a Centrului  
Şcolar de Educaţie Incluzivă Râmnicu 
Sărat 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Eficientizare energetică.  

AP.3; Prioritatea de investiţii 3.1 
Sprijinirea eficienţei energetice, a 
energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice şi 
în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 
Clădiri publice 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 

Regiunea Sud – Est, Judetul Buzau, 
Municipiul Ramnicu Sarat,  
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va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Buzau, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 48, 
jud. Buzau, cod 120260   

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau 

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectivul general: Cresterea eficientei 
energetice in cladirile rezidentiale, 
cladirile publice si sistemele de iluminat 
public, indeosebi a celor care 
inregistreaza consumuri energetice mari.  

Obiectivul specific: eficientizarea 
energetica a Centrului  Scolar de 
Educatie Incluziva Ramnicu Sarat. 

 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Grupul tinta al proiectului „ 
Eficientizarea energetica a Centrului  
Scolar de Educatie Incluziva Ramnicu 
Sarat” este constituit din urmatoarele 
categorii de beneficiari: 

 a) Beneficiari directi: 

- Elevii  Centrului scolar de educatie 
incluziva Ramnicu Sarat, elevi cu 
deficiente  mintale usoare/ 
medii/grave/severe/associate, al caror 
numar este de 161, elevi ce provin din 
municipiul Rm.Sarat,  comunele din 
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zonele limitrofe (com. Puiesti, Balta 
Alba,Vilcelele, Podgoria, Topliceni, 
Buda, Grebanu, Valea Salciei, Ziduri, 
Heliade Radulescu, Valea Ramnicului, 
Salcioara, cu satele arondate),   
- asistati ai Centrului de servicii pentru 
copilul cu handicap nr. 14 Rm.Sarat; 
- Personalul didactic, didactic auxiliar, 
nedidactic  al scolii, in numar de 69 
cadre; 
 
- Viitorii elevi ai CSEI Rm.Sarat, elevi 
care sunt distribuiti prin CJRAE Buzau 
in cadrul Comisiei de orientare scolara si 
profesionala, elevi cu deficiente mintale 
ce sunt repartizati pe baza certificatului 
de handicap, dar si elevi din scolile de 
masa cu tulburari de comportament, 
elevi care nu fac fata programei scolare 
din invatamantul de masa. 
 
- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
solicitant si beneficiar;  

- Centrul Scolar de Educatie Incluziva 
Ramnicu Sarat, in calitate de beneficiar 
al investitiei.   

 b). Beneficiari indirecti 

- cadrele Centrului de servicii pentru 
copilul cu handicap nr.14 

 

-  specialisti din afara institutiei,  in 
cadrul schimburilor de experienta, 
exemple de bune practice, cercuri 
pedagogice la nivel local, judetean, 
regional, national 

 

- familiile elevilor cu cerinte educative 
speciale, care beneficiaza de rezultatele 
formarii si dezvoltarii la copiii cu cerinte 
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speciale a unui registru comportamental 
adecvat, care sa permita adaptarea si 
integrarea sociala a acestora; 

- autoritatile si institutiile publice 
judetene ce au competente si interese in 
sfera invatamantului special; 

- comunitatea locala. 

3. Principalele activitati din proiect ‐ echiparea  clădirii  cu  un  pachet  de 
echipamente  menite  să  reducă 
consumul  de  energie  al  clădirii.  Acest 
pachet  este  compus  din:  centrală 
termica  pe  gaz,  panouri  solare  pentru 
apa menajera ;  

‐ înlocuirea  tâmplăriei  exterioare  cu  o 
tamplărie eficientă; 

‐ realizarea  unei  anvelopante  generale 
ale  suprafețelor  exterioare  ale  clădirii 
(fațade,    placă  peste  etajul  1).  Corpul 
din  fata  are  izolatie  termica  din 
polistiren  de  10cm  relativ  bine 
executata. Aceasta se va pastra si se va 
realiza  pe  restul  de  corpuri  izolare  cu 
vata minerala de 10cm. 

‐ refacerea  finisajelor  interioare  și 
exterioare; 

‐ refacerea  instalatiilor sanitare, electrice 
si termice; 

‐ se  vor  muta  centralele  termice  din 
scoala  in  exterior  in  3  c.t.  noi  cu 
refolosirea cazanelor. Unul singur din 7 
cazane este defect si se va inlocui. 
  

4. Durata proiectului 

 

Durata de realizare: 12 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

Nu se incadreaza in categoriile 
enumerate. 
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categoriile de mai sus 
 

6. Justificarea proiectului 

 

Obiectivul de investitie propus, este o 
clădire construită în perioada anilor 70, 
perioadă când în România nu se punea 
mare accest pe eficiența energetică a 
clădirilor și nici pe reducerea 
consumului de CO2. 
Odată cu trecerea anilor, clădirea a 
beneficiat de lucrări de mentenață și 
mici refaceri, însă acestea nu au avut ca 
obiect reducerea consumului de energii. 
În prezent clădirea este racordată la 
sistemul centralizat termic al incintei, 
dotată cu corpuri de iluminat cu consum 
mare de energie și nu are elemente 
constructive reale cu rol de diminuarea a 
pierderilor de energie. 
Din documentația aflată în lucru, 
clădirea s-ar încadra în clasa de 
performanță energetică ”F”, pe o scară 
de la A la G, unde A reprezintă eficiență 
ridicată, iar G eficiență scăzută. 
Ținând cont de aceste aspecte, clădirea 
nu îndeplinește normele în vigoare 
privind utilizarea eficientă a energiei. 
Lucrările propuse au ca țintă diminuarea 
consumului specific de energie, prin 
lucrările de avenlopare și prin folosirea 
energiilor alternative (energie solară), 
respectiv montarea panourilor solare 
(producerea apei calde menajere). 
Echipamentele propuse vor lucra 
integrat, iar coroborat cu lucrările de 
construcție specifice (anvelopare, 
montarea de corpuri de iluminat 
eficiente, refacerea instalațiilor, etc) 
clădirea își va diminua consumul 
energetic semnificativ, față de situația 
actuală. 

Nu în ultimul rând prin realizarea 
acestui proiect, se vor diminua emisiile 
de CO2, rezultate din producerea 
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energiilor, necesare pentru buna 
funcționare a obiectivului. 

 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului62: 
- Alte studii: 

 

2016 - In functie de sursa de finantare 
identificata  

Documentatia Tehnico – economica 
(Expertiza tehnica, DALI + PT ), este in 
lucru 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

732.000 Euro 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98 %  

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% la care se adauga cheltuielile 
aferente documentatiilor tehnice 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 
                                                            
62 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

Unitate de invatamant eficientizata 
energetic 

 suprafata utila totala a cladirii 2689, 02 
m2 

 

 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

• Consumul anual specific de 
energie (kWh/m2an) - redus; 

• Indicele de emisii echivalent CO2 
kgCO2/m2/an - redus ; 

• Consumul de energie finală în 
Centrul scolar pentru Educatie Incluziva  
Ramnicu Sarat / Mtep –redus. 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura):  

Proiectul „Eficientizarea energetica a Centrului  Scolar de Educatie 
Incluziva Buzau” se incadreaza in Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru 
perioada de programare 2014-2020:Prioritatea 6. Imbunatatirea eficientei energetice 
si utilizarea resurselor regenerabile. Domeniul de interventie 2: Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor din sectorul public, Obiectibul specific 2: Imbunatatirea 
eficientei energetice a cladirilor din sectorul public si a sistemului de iluminat public 
si valorificarea resurselor regenerabile prin producerea energiei electrice si termice. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
acesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, religie, categorie sociala, 
convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o categorie 
defavorizata. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resursele si a biodiversitatii. 

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baza 
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de date electronice care sa cuprinda tote informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate) 

4.9.5. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Eficientizarea energetica a 
Complexului de servicii Comunitare nr. 
3, Buzau 

2. Domeniul acoperit de proiect 

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

Eficientizare energetică.  

AP.3; Prioritatea de investiţii 3.1 
Sprijinirea eficienţei energetice, a 
energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice şi 
în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 
Clădiri publice 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

Regiunea Sud-Est, Județul Buzău, 
Municipiul Buzău,  

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

Consiliul Judetean Buzau 
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5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau,  

Directia de Dezvoltare Regionala 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:   

- Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale, clădirile publice 
și sistemele de iluminat public, 
îndeosebi a celor care înregistrează 
consumuri energetice mari 

Obiective specifice: 

‐ Eficientizarea energetica a 
Complexului de servicii Comunitare nr. 
3, Buzau intr-o perioada de 12 luni 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Grupul tinta al proiectului „ 
Eficientizarea energetica a Complexului 
de Servicii Comunitare nr. 3, Buzau” 
este constituit din: 

-  copii aflati in pericol ca urmare a 
abuzului, neglijarii si exploatarii; 

- copii cu varste cuprinse intre 0 – 3 ani 
impreuna cu memele lor inclusive 
gravide aflate in ultimul trimestru de 
sarcina aflati in situatie de risc in ceea ce 
priveste separarea copilului de familia 
sa; 

- Personal de pregatire care activeaza in 
cadrul Complexului 

- viitori copii ai Complexului necuprinsi 
inca in procesul de gazduire al acestei 
unitati care vor beneficia de protectia si 
asistenta psiho – sociala corespunzatoare  
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 -  personal de sprijin si/sau itinerante; 

- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
solicitant si beneficiar;  

- Complexul pentru Servicii Comunitare 
nr. 3 , in calitate de beneficiar al 
investitiei.   

   

3. Principalele activitati din proiect 

  

‐ echiparea  clădirii  cu  un  pachet  de 
echipamente  menite  să  reducă 
consumul  de  energie  al  clădirii.  Acest 
pachet  este  compus  din:  centrală 
termica  pe  gaz,  panouri  solare, 
echipamente adiacente; 

‐ înlocuirea  tâmplăriei  exterioare  cu  o 
tamplărie eficientă; 

‐ realizarea  unei  anvelopante  generale 
ale  suprafețelor  exterioare  ale  clădirii 
(fațade,  fundații,  hidroizolarea  
peretilor  de  subsol  si  etansarea 
acestora,  apoi  izolarea  termica  a 
peretilor  de  subsol,  placă  peste  etajul 
1).  O  parte  din  cladire  este  izolata 
termic  (  cca  1/3  din  suprafata)  dar 
aceasta  este  necorespunzatoare.  De 
aceea se va inlocui cu una eficienta. 

‐ refacerea  finisajelor  interioare  și 
exterioare; 

‐ refacerea  instalatiilor sanitare, electrice 
si termice in totalitate ( sunt f. proaste); 

4. Durata proiectului 12 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

Nu se incadreaza in categoriile de mai 
sus 

6. Justificarea proiectului 

 

Obiectivul de investitie propus, este o 
clădire construită în perioada anilor 70, 
perioadă când în România nu se punea 
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mare accest pe eficiența energetică a 
clădirilor și nici pe reducerea 
consumului de CO2. 
Odată cu trecerea anilor, clădirea a 
beneficiat de lucrări de mentenață și 
mici refaceri, însă acestea nu au avut ca 
obiect reducerea consumului de energii. 
Ținând cont de aceste aspecte, clădirea 
nu îndeplinește normele în viguare 
privind utilizarea eficientă a energiei. 
Lucrările propuse au ca țintă diminuarea 
consumului specific de energie, prin 
lucrările de avenlopare și prin folosirea 
energiilor alternative (energie solară), 
respectiv montarea panourilor solare 
(producerea apei calde menajere) și a 
panourilor fotovoltaice (producerea 
energiei electrice). 
Echipamentele propuse vor lucra 
integrat, iar coroborat cu lucrările de 
construcție specifice (anvelopare, 
montarea de corpuri de iluminat 
eficiente, refacerea instalațiilor, etc) 
clădirea își va diminua consumul 
energetic semnificativ, față de situația 
actuală. 
Nu în ultimul rând prin realizarea 
acestui proiect, se vor diminua emisiile 
de CO2, rezultate din producerea 
energiilor, necesare pentru buna 
funcționare a obiectivului. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

  

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 
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1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului63: 
- Alte studii: 

 

2016 – In functie de sursa de finantare 
identificata 

Documentatia tehnico-economica 
(Expertiza tehnica, DALI +PT), este 
in lucru. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

240.000 EURO 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

 o cladire publica  eficientizata 
energetic; 

 suprafata utila totala a cladirii – 
962,57 m2 

 

Indicatori de rezultat („result”) 

 Consumul anual specific de energie 
(kWh/m2an) - redus; 
 Indicele de emisii echivalent CO2 

kgCO2/m2/an - redus ; 
 Consumul de energie finală în 

Complexul de servicii Comunitare 
nr. 3 / Mtep –redus. 

 

                                                            
63se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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VI.INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020:Prioritatea 6. Imbunatatirea eficientei energetice si utilizarea resurselor 
regenerabile. Domeniul de interventie 2: Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
din sectorul public, Obiectibul specific 2: Imbunatatirea eficientei energetice a 
cladirilor din sectorul public si a sistemului de iluminat public si valorificarea 
resurselor regenerabile prin producerea energiei electrice si termice. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc.. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.9.6. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Eficientizarea energetica a Centrului 
de recuperare si reabilitare a 
persoanelor adulte cu handicap 
Ramnicu Sarat 

2. Domeniul acoperit de proiect 

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Eficientizare energetică.  

AP.3; Prioritatea de investiţii 3.1 
Sprijinirea eficienţei energetice, a 
energiei şi a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile 
publice şi în sectorul locuinţelor, 
Operaţiunea B – Clădiri publice 
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3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Regiunea Sud-Est, Judetul Buzau, 
Municipiul, Ramnicu Sarat,  

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judetean Buzau 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judetean Buzau,  

Directia Dezvoltare Regionala 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:   

‐ Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele de iluminat 
public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice 
mari 
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Obiective specifice: 

‐ Eficientizarea energetica  a Centrului 
de recuperare si reabilitare a 
persoanelor adulte cu handicap 
Ramnicu Sarat intr-o perioada de 12 
luni. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Persoane adulte cu handicap 
neuropsihic.  

3. Principalele activitati din proiect 

 

‐ echiparea  clădirii  cu  un  pachet  de 
echipamente  menite  să  reducă 
consumul de energie al clădirii. Acest 
pachet  este  compus  din:  centrală 
termica  pe  gaz,  panouri  solare, 
echipamente adiacente; 

‐ înlocuirea  tâmplăriei  exterioare  cu  o 
tamplărie eficientă; 

‐ realizarea unei anvelope generale ale 
suprafețelor  exterioare  ale  clădirii 
(fațade pe zonele  in care aceasta nu 
exista). 

‐ Realizarea unui lift la interior; 
‐ refacerea  finisajelor  interioare  și 
exterioare; 

‐ refacerea  instalatiilor  sanitare, 
electrice si termice; 

4. Durata proiectului 

 

12 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoriile de mai 
sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Centrul de recuperare si reabilitare a 
persoanelor adulte cu handicap 
Ramnicu -Sarat, este o clădire 
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construită în perioada anilor 1971-
1973, perioadă când în România nu se 
punea mare accent pe eficiența 
energetică a clădirilor și nici pe 
reducerea consumului de CO2. 
Odată cu trecerea anilor, clădirea a 
beneficiat de lucrări de mentenață și 
mici refaceri, însă acestea nu au avut 
ca obiect reducerea consumului de 
energii. 
Ținând cont de aceste aspecte, 
clădirea nu îndeplinește normele în 
viguare privind utilizarea eficientă a 
energiei. 
Lucrările propuse au ca țintă 
diminuarea consumului specific de 
energie, prin lucrările de avenlopare și 
prin folosirea energiilor alternative 
prin montarea panourilor solare 
(producerea apei calde menajere). 
Echipamentele propuse vor lucra 
integrat, iar coroborat cu lucrările de 
construcție specifice (anvelopare, 
montarea de corpuri de iluminat 
eficiente, refacerea instalațiilor, etc) 
clădirea își va diminua consumul 
energetic semnificativ, față de situația 
actuală. 
Nu în ultimul rând prin realizarea 
acestui proiect, se vor diminua 
emisiile de CO2, rezultate din 
producerea energiilor, necesare pentru 
buna funcționare a obiectivului. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

460 
 

   

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului64: 
- Alte studii: 

 

2016 - In functie de sursa de finantare 
identificata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

480.000 EURO 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

 O  cladire  publica    eficientizata 
energetic; 

 Suprafata  utila  totala  a  cladirii 
1229,90 mp 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

 Consumul anual  specific de energie 
(kWh/m2an) ‐ redus; 

 Indicele  de  emisii  echivalent  CO2 
kgCO2/m2/an ‐ redus ; 

 Consumul  de  energie  finală  în 
cladirea  Centrului  de  recuperare  si 
reabilitare  a  persoanelor  adulte  cu 
handicap  Ramnicu  Sarat  /  Mtep  –
redus. 

 
                                                            
64se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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VI.INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020:Prioritatea 6. Imbunatatirea eficientei energetice si utilizarea resurselor 
regenerabile. Domeniul de interventie 2: Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
din sectorul public, Obiectivul specific 2:Imbunatatirea eficientei energetice a 
cladirilor din sectorul public si a sistemului de iluminat public si valorificarea 
resurselor regenerabile prin producerea energiei electrice si termice 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

 Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc.. 

 Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

 In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.9.7 FISA PROIECT; 

 I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Eficientizarea energetică a 
Complexului de Servicii pentru 
copilul cu handicap Sever nr. 8, 
Buzău 

2. Domeniul acoperit de proiect 

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Eficientizare energetică.  

AP.3; Prioritatea de investiţii 3.1 
Sprijinirea eficienţei energetice, a 
energiei şi a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile 
publice şi în sectorul locuinţelor, 
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Operaţiunea B – Clădiri publice 

 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Regiunea Sud-Est, Judeţul Buzău, 
Municipiul Buzău, Aleea Leagănului 
nr. 1.  

 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judeţean Buzău,  

Direcţia de Dezvoltare Regională 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:   

‐ Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele de iluminat 
public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice 
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mari 

Obiective specifice: 

‐ Eficientizarea energetică  a 
Complexului de Servicii pentru 
copilul cu handicap Sever nr. 8, 
Buzău intr-o perioada de 1 an. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Grupul tinta al proiectului „ 
Eficientizarea energetică a 
Complexului de Servicii pentru 
copilul cu Handicap sever nr. 8, 
Buzău” este constituit din: 

- Copii cu vârste între 2 – 18 ani, cu 
tulburări din spectrul autist; 

- Copii cu varste intre 7 – 18 ani cu 
handicap sever, aflaţi în dificultate 
socială şi medicală; 

- viitori copii ai Complexului 
necuprinşi încă în procesul de 
îngrijire,– al acestei unităti care vor 
beneficia de infrastructura 
corespunzatoare  

- Consiliul Judeţean Buzău, în calitate 
de solicitant şi beneficiar;  

- Complexul de Servicii pentru copilul 
cu handicap sever nr. 8, Buzau, în 
calitate de beneficiar al investitiei.   

3. Principalele activitati din proiect 

 

‐ Se va realiza o anvelopare generală a 
suprafeţelor exterioare a clădirii – cu‐ 
prinzând faţadele, placa peste subso‐
lul tehnic  (pe zona pe care acesta se 
dezvoltă),  izolaţia  peste  planşeul  de 
deasupra  etajului  1  în  podul 
neîncălzit  rezultat  în urma executării 
şarpantei;  

‐ revizia  tâmplăriei  exterioare 
(ferestre, uşi) existente, din PVC; 

‐ înlocuirea  corpurilor  radiatoare  din 
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tabla de oţel cu vechime de aprox. 15 
ani, cu corpuri noi eficiente, echipate  
cu robineţi termostataţi; 

‐ înlocuirea  conductelor  şi  obiectelor 
sanitare degradate; 

‐ verificarea  parametrilor  de  intrare  a 
agentului  termic  provenit  de  la 
termoficarea  locală –  soluţie  care  se 
va  menţine  pentrut  asigurarea  apei 
calde  menajere  şi  a  incălzirii  –  şi 
decizie asupra introducerii panourilor 
solare pentru producerea  apei  calde 
menajere. 

‐ refacerea  finisajelor  interioare  și 
exte‐rioare  ca  urmare  a  stării 
precare. 

4. Durata proiectului 

 

6 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza in categoriile de mai 
sus 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Complexul de Servicii pentru copilul 
cu handicap sever nr. 8, Buzau este o 
clădire construită în perioada anilor 
1976, perioadă când în România nu se 
punea mare accent pe eficiența 
energetică a clădirilor și nici pe 
reducerea consumului de CO2. 
Odată cu trecerea anilor, clădirea a 
beneficiat de lucrări de mentenață și 
mici refaceri, însă acestea nu au avut 
ca obiect reducerea consumului de 
energii. 
În prezent clădirea este racordată la 
sistemul centralizat termic al zonei, 
este dotată cu corpuri de iluminat cu 
consum mare de energie și nu are 
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elemente constructive reale cu rol de 
diminuarea a pierderilor de energie. 
Ținând cont de aceste aspecte, 
clădirea nu îndeplinește normele în 
viguare privind utilizarea eficientă a 
energiei. 
Lucrările propuse au ca țintă 
diminuarea consumului specific de 
energie, prin lucrările de avenlopare și 
prin folosirea energiilor alternative 
(energie solară), respectiv montarea 
panourilor solare (producerea apei 
calde menajere). 
Echipamentele propuse vor lucra 
integrat, iar coroborat cu lucrările de 
construcție specifice (anvelopare, 
montarea de corpuri de iluminat 
eficiente, refacerea instalațiilor, etc) 
clădirea își va diminua consumul 
energetic semnificativ, față de situația 
actuală. 
Nu în ultimul rând prin realizarea 
acestui proiect, se vor diminua 
emisiile de CO2, rezultate din 
producerea energiilor, necesare pentru 
buna funcționare a obiectivului. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de începere a 
proiectului: 

- Data încheierii proiectului:  
- Situaţia curentă a 

 

2016 - In functie de sursa de finantare 
identificata 
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proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului65: 
- Alte studii: 

Expertiza tehnica elaborata 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

240.000 EURO 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget naţional/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

 O  clădire  publică    eficientizată 
energetic; 

 Suprafaţa  utilă  totală  a  clădirii 
698,17 mp. 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

 Consumul anual  specific de energie 
(kWh/m2an) ‐ redus; 

 Indicele  de  emisii  echivalent  CO2 
kgCO2/m2/an ‐ redus ; 

 Consumul  de  energie  finală  în 
Complexul de Servicii pentru copilul 
cu  handicap  sever  nr.  8,  Buzău  / 
Mtep –redus. 

 

VI.INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020:Prioritatea 6. Imbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor 
regenerabile. Domeniul de intervenţie 2: Creşterea eficienţei energetice a clădirilor 
                                                            
65se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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din sectorul public, Obiectivul specific 2:Imbunătăţirea eficienţei energetice a 
clădirilor din sectorul public şi a sistemului de iluminat public şi valorificarea 
resurselor regenerabile prin producerea energiei electrice şi termice. 

VII. CONTRIBUŢIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

 Proiectul promoveaza principiul egalităţii de şanse şi al nediscriminării, iar 
accesul la activităţile proiectului nu va fi restricţionat în niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenenţă la o 
categorie defavorizată, etc. 

 Activităţile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecţia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

 In implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenţie sporită 
promovării şi abordării integrate a activităţilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologică fiind abordată ca o prioritate orizontală (crearea şi gestionarea unei baze 
de date electronice care să cuprindă toate informaţiile, rezultatele activităţilor 
desfăşurate). 

4.9.8. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Eficientizarea energetică a Centrului 
rezidenţial pentru recuperarea şi 
reabilitarea copilului cu tulburări de 
comportament nr. 5 Beceni 

2. Domeniul acoperit de proiect 

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

Eficientizare energetică.  

AP.3; Prioritatea de investiţii 3.1 
Sprijinirea eficienţei energetice, a 
energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice şi 
în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 
Clădiri publice 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 

Regiunea Sud-Est, Județul Buzău, 
Comuna Beceni, Sat Beceni 
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de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

Consiliul Judeţean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judeţean Buzău,  

Direcţia Dezvoltare Regională 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:   

- Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale, clădirile publice și 
sistemele de iluminat public, îndeosebi a 
celor care înregistrează consumuri 
energetice mari 

Obiective specifice: 

- Eficientizarea energetică a Centrului 
rezidenţial pentru recuperarea şi 
reabilitarea copilului cu tulburări de 
comportament nr. 5 Beceni într-o 
perioadă de - 9 luni; 
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2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Grupul ţintă al proiectului „ 
Eficientizarea energetică a Centrului 
rezidenţial pentru recuperarea şi 
reabilitarea copilului cu tulburări de 
comportament nr. 5 Beceni” este 
constituit din: 

- copii aflati in dificultate sociala 
(proveniti in special din medii sociale 
vulnerabile) 

- Consiliul Judetean Buzau, in calitate de 
solicitant si beneficiar;  

- Centru rezidential pentru recuperarea si 
reabilitarea copilului cu tulburari de 
comportament nr. 5 Beceni , in calitate 
de beneficiar al investitiei.  

3. Principalele activitati din proiect 

  

‐ Ţinând seama de faptul că la centrala 
termică, cazanul pe lemne a fost înlocuit 
în anul 2012 şi este dimensionat astfel 
încât să acopere necesarul corpurilor de 
clădiri din incintă, se va menţine şi se 
vor monta suplimentar, panouri solare 
pentru producerea apei calde menajere 
pe perioada lunilor calde.  

‐  Se va înlocui tâmplăria exterioară exis-
tentă neetanşă de la corpurile: de rezi-
denţă, centrala termică şi spălătorie, 
magazie, cu o tâmplărie eficientă.  

‐ Se va realiza o anvelopare generală a su-
prafetelor exterioare ale clădirilor – cu- 
prinzând faţadele, placa peste sol, plan-
şeul peste subsol, casa scării neîncălzită, 
verificarea izolaţiei realizată peste plan-
şeul din podul neîncălzit a corpurilor de 
clădire;  

‐ realizarea unei ventilaţii forţate la spă- 
lătoria de rufe;  

‐ executarea de lucrări de consolidare 
structurală a corpurilor de clădire – in 
acord cu prevederile Expertizei tehnice; 

‐ refacerea finisajelor interioare și exteri-
oare în urma executării lucrărilor de 
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consolidare şi ca urmare a stării precare 
a acestora; 

‐  refacerea instalaţiilor sanitare, electrice 
şi termice; 

‐ refacerea reţelei exterioare de canalizare 
a apelor menajere din incintă; 

‐ refacerea traseului de alimentare cu apă 
rece si caldă – canalul termic existent – 
prin înlocuirea conductelor existente în 
canivoul degradat şi inundat, cu conduc-
te preizolate, îngropate. 

4. Durata proiectului 9 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

Nu se incadreaza in categoriile de mai 
sus 

6. Justificarea proiectului 

 

Corpurile de clădire din incintă, propuse 
a fi subiect al intervenţiei pentru 
eficientizare, il reprezintă construcţii 
edificate în anii: 1954 (corp C1), 1968 
(corp C3), respectiv anul 1991 (corp 
C4). Clădirile construite înainte de anul 
1970, sunt construcţii la care, în aceea 
perioadă, nu se punea mare accent pe 
eficiența energetică și nici pe reducerea 
consumului de CO2. Corpul de clădire 
C4, deşi construit în anul 1991, se pare 
că nu a beneficiat de proiect tehnic la 
execuţie şi nici de personal calificat, 
pentru că prezintă anumite vicii şi 
necesită minime lucrări de consolidare. 
Nici din punct de vedere al eficienţei 
termice nu se prezintă bine, nici chiar 
pentru caracterul “industrial-gospoda-
resc” al activităţilor pe care le acomo- 
dează.   
Odată cu trecerea anilor, clădirile au 
beneficiat de lucrări de intretinere perio- 
dică și unele înlocuiri/reparaţii, însă 
acestea nu au avut ca obiect reducerea 
consumului de energie sau eficientiza-
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rea acestora. 
În prezent complexul în care se găsesc 
amplasate corpurile de clădire ce vor 
face obiectul eficientizării energetice, 
este racordat la reţelele de utilităţi 
comunale: alimentare cu apă rece, 
canalizare menajeră, curent electric şi 
telefonizare. 
Pe baza rezultatelor obţinute în urma 
elaborarii expertizei tehnice a structurii 
de rezistentă, coroborat cu prevederile 
conţinute ca urmare a Auditului 
energetic, se vor propune pachete de 
soluţii de eficientizare energetică ce vor 
fi detaliate la faza DALI. In aceste 
condiţii, se vor prevedea apoi la faza 
PT+DE, soluţii ce vor avea ca şi scop 
diminuarea consumului specific de 
energie, prin lucrări de avenlopare şi 
prin folosirea energiilor alternative 
(energie solară), respectiv montarea 
panourilor solare (producerea apei calde 
menajere). Concomitent se vor lua si 
măsuri de reducere a consumului 
electric prin: renunţarea la boilerele 
electrice montate la duşuri, înlocuirea 
corpurilor de iluminat ineficiente, cu 
unele economice, propunerea unor 
echipamente performante pentru 
ventilaţia şi climatizarea anumitor spaţii. 
In acest mod, se vor diminua emisiile de 
CO2, rezultate din producerea 
energiilor, necesare pentru buna 
funcționare a obiectivului. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

  

 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 
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III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului66: 
- Alte studii: 

 

2016 – In functie de sursa de finantare 
identificata  

Expertiza tehnică elaborată, 

DALI + PT, este în lucru. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

240.000 euro 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

 o clădire publică  eficientizată 
energetic; 

 suprafaţa utilă totală a clădirii – 
1024,31 mp 

 

Indicatori de rezultat („result”) 

 Consumul anual  specific de energie 
(kWh/m2an) ‐ redus; 

 Indicele  de  emisii  echivalent  CO2 
kgCO2/m2/an ‐ redus ; 

 Consumul  de  energie  finală  în 
Centrul  rezidenţial  pentru 
recuperarea  şi  reabilitarea  copilului 

                                                            
66se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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cu tulburări de comportament nr. 5 
Beceni / Mtep –redus. 

 

 

VI.INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020:Prioritatea 6. Imbunatatirea eficientei energetice si utilizarea resurselor 
regenerabile. Domeniul de interventie 2: Cresterea eficientei energetice a cladirilor 
din sectorul public, Obiectibul specific 2: Imbunatatirea eficientei energetice a 
cladirilor din sectorul public si a sistemului de iluminat public si valorificarea 
resurselor regenerabile prin producerea energiei electrice si termice. 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promoveaza principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar 
accesul la activitatile proiectului nu va fi restrictionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, apartenenta la o 
categorie defavorizata etc.. 

Activitatile proiectului urmaresc principiile dezvoltarii durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, 
resurselor si a biodiversitatii; activitatile medico-sociale se desfasoara in spatii si 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita 
promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

4.9.9. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Eficientizarea energetică a clădirii 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Buzău 

2. Domeniul acoperit de proiect 

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 

 

Eficienţă energetică. Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii 
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social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

scăzute de carbon. 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

 

Regiunea Sud-Est, Judeţul Buzău, 
Municipiul Buzău, Str. Stadionului, 
nr. 7, 

120140 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

Consiliul Judeţean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judeţean Buzău,  

Direcţia Dezvoltare Regională 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:   

‐ Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele de iluminat 
public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice 
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mari 

Obiective specifice: 

‐ Eficientizarea energetică a clădirii 
Spitalului Judeţean  de Urgenţă 
Buzău intr-o perioadă de 30 luni. 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Judeţul Buzău/populaţia judeţului 
Buzău (la 1 iulie 2015 populaţia 
judeţului era de 480.552 de  persoane 
ceea ce reprezintă 16,7% din 
populaţia regiunii de Sud Est, 
populaţie rezidentă preponderent 
rurală, 57,6% faţă de 42,4% urbană). 

3. Principalele activitati din proiect 

 

‐ Lucrări de consolidare, conform 
expertizei tehnice, după caz; 

‐ Lucrări de anvelopare a corpului 
A+B, a centralei termice şi a spaţiilor 
anexe acesteia; 

‐ Echiparea şi dotarea centralei termice 
şi a spaţiilor anexe cu utilajele, 
echipamnetele şi instalaţiile necesare 
funcţionării optime a centralei 
termice , a staţiei hidrofor, etc.; 

‐ Refacerea reţelelor de canalizare, 
alimentare cu apă şi a reţelei de 
încălzire; 

‐ Montare de panouri solare pentru 
producerea apei calde menajere; 

‐ Refacerea finisajelor interioare și 
exterioare; 

‐ Refacerea instalaţiilor sanitare, 
electrice şi termice; 

‐ Inlocuirea tâmplăriei exterioare cu o 
tâmplărie eficientă; 

‐ Înlocuirea a două lifturi; 
4. Durata proiectului 

 

30 de luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 

Nu se incadrează in categoriile de mai 
sus 
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‐ Nu se incadreaza in 
categoriile de mai sus 

 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, 
este o clădire construită în perioada 
anilor 1971-1973, perioadă când în 
România nu se punea mare accest pe 
eficiența energetică a clădirilor și nici 
pe  emisii scăzute de dioxid de 
carbon. 
Odată cu trecerea anilor, clădirea a 
beneficiat de lucrări de mentenață și 
mici refaceri, însă acestea nu au avut 
ca obiect reducerea consumului de 
energii. 
În present, clădirea este racordată la 
sistemul centralizat termic al incintei, 
dotată cu corpuri de iluminat cu 
consum mare de energie și nu are 
elemente constructive reale cu rol de 
diminuarea a pierderilor de energie. 
Din documentația aflată în lucru, 
clădirea s-ar încadra în clasa de 
performanță energetică ”E”, pe o 
scară de la A la G, unde A reprezintă 
eficiență ridicată, iar G eficiență 
scăzută. 
Ținând cont de aceste aspecte, 
clădirea nu îndeplinește normele în 
vigoare privind utilizarea eficientă a 
energiei. 
Lucrările propuse au ca țintă 
diminuarea consumului specific de 
energie, prin lucrările de avenlopare și 
prin folosirea energiilor alternative 
(energie solară), respectiv montarea 
panourilor solare (producerea apei 
calde menajere). 
Echipamentele propuse vor lucra 
integrat, iar coroborat cu lucrările de 
construcție specifice (anvelopare, 
montarea de corpuri de iluminat 
eficiente, refacerea instalațiilor, etc), 
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clădirea își va diminua consumul 
energetic semnificativ, față de situația 
actuală. 
Nu în ultimul rând prin realizarea 
acestui proiect, se vor diminua 
emisiile de CO2, rezultate din 
producerea energiilor, necesare pentru 
buna funcționare a obiectivului. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

      Proiectul este complementar 
proiectelor de investitii:  
1.“Modernizarea Ambulatoriului de 
Specialitate Integrat Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău” care s-a 
implementat prin POR 2007-2013, 
finalizat in februarie 2014. 
2.“Extinerea si dotarea Unităţii de 
Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Buzau”, pentru care se va 
solicita finanţare prin POR 2014-
2020; 
3. Proiectul “Eficientizarea 
energetică a clădirii Dermato 
Venerice, compartiment al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău” pentru 
care se va solicita finanţare prin POR 
2014-2020. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului67: 
- Alte studii: 

 

2016 – In functie de sursa de finantare 
identificata 

Documentaţia tehnico-economică 
(Expertiza tehnică, DALI +PT), este 
in lucru. 

                                                            
67se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

30.000.000 lei, 

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

 O clădire publică  eficientizată 
energetic; 

 Suprafaţa utilă totală a clădirii-m2 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

 Consumul anual de energie primară 
Kwh/an –redus; 
 Consumul anual specific de energie 

(kWh/m2/an) - redus; 
 Indicele de emisii echivalent CO2 

kgCO2/m2/an - redus ; 
 Consumul anual specific de energie 

pentru incălzire (kWh/m2/an) – 
redus. 

VI.INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014-2020:  
Prioritatea 6: Imbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor regenerabile 
Domeniul de interventie 2: Cresterea eficienţei energetice a clădirilor din sectorul 
public Obiectivul specific 2: Imbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor din sectorul 
public şi a sistemului de iluminat public şi valorificarea resurselor regenerabile prin 
producerea energiei electrice şi termice 
 
VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 

ORIZONTALE: 

 Proiectul promovează principiul egalităţii de şanse şi al nediscriminării, iar 
accesul la activităţile proiectului nu va fi restricţionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
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socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenenţă la o 
categorie defavorizată etc.. 

Activităţile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incât să se asigure protecţia mediului, 
resurselor şi a biodiversităţii; activităţile medico-sociale se desfăşoară in spaţii şi 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenţie sporită promovării şi 
abordării integrate a activităţilor inovatoare propuse, provocarea tehnologica fiind 
abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze de date 
electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor desfasurate). 

4.9.10. FISA  PROIECT; 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

Eficientizarea energetica a cladirii 
Dermato Venerice, compartiment al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

2. Domeniul acoperit de proiect 

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Eficienţă energetică. Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii 
scăzute de carbon. 

3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

Regiunea Sud-Est, Județul Buzău, 
Municipiul Buzău, Str. Plevnei, nr. 26, 

120218 
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4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

Consiliul Judeţean Buzău 

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judeţean Buzău,  

Direcţia Dezvoltare Regională 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectiv general:   

- Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale, clădirile publice 
și sistemele de iluminat public, 
îndeosebi a celor care înregistrează 
consumuri energetice mari 

Obiective specifice: 

‐ Eficientizarea energetică a clădirii 
Dermato Venerice, compartiment al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
intr-o perioadă de 12 luni 

2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Judeţul Buzău/populaţia judeţului Buzău 
(la 1 iulie 2015 populaţia judetului era 
de 480.552 de  persoane ceea ce 
reprezintă 16,7% din populaţia regiunii 
de Sud Est, populaţie rezidentă 
preponderent rurală, 57,6% faţă de 
42,4% urbană). 

3. Principalele activitati din proiect 

  

‐ echiparea clădirii cu un pachet de 
echipamente menite să reducă consumul 
de energie al clădirii. Acest pachet este 
compus din: centrală termica pe gaz, 
panouri solare, panouri fotovoltaice, 
pompa de caldură aer-aer + echipamente 
adiacente; 

‐ înlocuirea tâmplăriei exterioare cu o 
tâmplărie eficientă; 

‐ realizarea unei anvelopante generale ale 
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suprafețelor exterioare ale clădirii 
(fațade, fundații, placă pe sol, placă 
peste etajul 1) 

‐ refacerea finisajelor interioare și 
exterioare; 

‐ refacerea instalatiilor sanitare, electrice 
şi termice; 

‐ lucrări de consolidare, conform 
expertizei tehnice, după caz. 

4. Durata proiectului 12 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 

Nu se incadreaza in categoriile de mai 
sus 

6. Justificarea proiectului 

 

Obiectivul de investitie propus, este o 
clădire construită în perioada anilor 
1970-1980, perioadă când în România 
nu se punea mare accent pe eficiența 
energetică a clădirilor și nici pe emisii 
scăzute de CO2. 
Odată cu trecerea anilor, clădirea a 
beneficiat de lucrări de mentenață și 
mici refaceri, însă acestea nu au avut ca 
obiect reducerea consumului de energii. 
În present, clădirea este racordată la 
sistemul centralizat termic al incintei, 
dotată cu corpuri de iluminat cu consum 
mare de energie și nu are elemente 
constructive reale cu rol de diminuarea a 
pierderilor de energie. 
Din documentația aflată în lucru, 
clădirea s-ar încadra în clasa de 
performanță energetică ”F”, pe o scară 
de la A la G, unde A reprezintă eficiență 
ridicată, iar G eficiență scăzută. 
Ținând cont de aceste aspecte, clădirea 
nu îndeplinește normele în vigoare 
privind utilizarea eficientă a energiei. 
Lucrările propuse au ca țintă diminuarea 
consumului specific de energie, prin 
lucrările de avenlopare și prin folosirea 
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energiilor alternative (energie solară), 
respectiv montarea panourilor solare 
(producerea apei calde menajere) și a 
panourilor fotovoltaice (producerea 
energiei electrice). 
Echipamentele propuse vor lucra 
integrat, iar coroborat cu lucrările de 
construcție specifice (anvelopare, 
montarea de corpuri de iluminat 
eficiente, refacerea instalațiilor, etc) 
clădirea își va diminua consumul 
energetic semnificativ, față de situația 
actuală. 
Nu în ultimul rând prin realizarea 
acestui proiect, se vor diminua emisiile 
de CO2, rezultate din producerea 
energiilor, necesare pentru buna 
funcționare a obiectivului. 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

 Proiectul este complementar 
următoarelor proiecte de investitii:  

 “Modernizarea Ambulatoriului de 
Specialitate Integrat Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău” care s-a 
implementat prin POR 2007-2013, 
finalizat in februarie 2014; 

 “Extinderea si dotarea Unităţii de 
Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Buzău”, proiect pentru 
care se va solicita finanţare prin POR 
2014-2020; 

 “Eficientizarea energetică a clădirii 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Buzău”, proiect pentru care se va 
solicita finanţare prin POR 2014-2020. 

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

 

  

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 

 

2016 – 2020 
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proiectului: 
- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

proiectului68: 
- Alte studii: 

Documentaţia tehnico-economică 
(Expertiza tehnică, DALI +PT), este 
in lucru. 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

900.000 lei + TVA  

FEDR 

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2% 

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

 o clădire publică  eficientizată 
energetic; 

 suprafaţa utilă totală a clădirii - m2 
 

Indicatori de rezultat („result”) 

 Consumul anual de energie primară 
Kwh/an –redus; 
 Consumul anual specific de energie 

(kWh/m2/an) - redus; 
 Indicele de emisii echivalent CO2 

kgCO2/m2/an - redus ; 
 Consumul anual specific de energie 

pentru incălzire (kWh/m2/an) – 
redus. 

 

 

                                                            
68se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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VI.INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura): 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 
2014-2020: Prioritatea 6: Imbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor 
regenerabile 
Domeniul de interventie 2: Cresterea eficienţei energetice a clădirilor din sectorul 
public Obiectivul specific 2: Imbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor din 
sectorul public şi a sistemului de iluminat public şi valorificarea resurselor 
regenerabile prin producerea energiei electrice şi termice 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE: 

Proiectul promovează principiul egalităţii de şanse şi al nediscriminării, iar 
accesul la activităţile proiectului nu va fi restricţionat in niciun fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor  indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie 
socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenenţă la o 
categorie defavorizată etc. 

 Activităţile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel incât să se asigure protecţia mediului, 
resurselor şi a biodiversităţii; activităţile medico-sociale se desfăşoară in spaţii şi 
medii autorizate, sub supravegherea personalului de specialitate.  

In implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenţie sporită 
promovării şi abordării integrate a activităţilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologica fiind abordata ca o prioritate orizontala (crearea si gestionarea unei baze 
de date electronice care sa cuprinda toate informatiile, rezultatele activitatilor 
desfasurate). 

 

4.9.11  FISA  PROIECT; 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT: 

1. Titlul proiectului  

 

“Eficientizarea energetică a clădirilor 
administrative (C1 şi C2) din incinta 
imobilului situat în Buzău, B-dul N. 
Bălcescu, nr. 48” 

2. Domeniul acoperit de proiect  

(dezvoltare urbana, infrastructura 
de transport, turism,  mediu, 
social, educatie, resurse umane 
etc...) 

 

Eficientizare energetică.  

AP.3; Prioritatea de investiţii 3.1 
Sprijinirea eficienţei energetice, a 
energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice şi 
în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 
Clădiri publice 
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3. Localizarea  
proiectului/Amplasament 

(localitate, judet, cartier, alte 
elemente de identificare cf actelor 
de proprietate -  acolo unde exista) 

- In cazul unor proiecte de 
drumuri va rugam sa mentionati 
localitatea de unde incepe drumul 
si cea unde se termina si 
localitatile, de pe parcursul 
acestuia; 

- In cazul unor proiecte de strazi 
va rugam sa mentionati toate 
strazile care fac obiectul 
investitiei; 

Regiunea Sud – Est, Judeţul Buzău, 
Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, 
nr. 48 

Telefon: 0238/414.112 

4. Solicitantul proiectului 
/Parteneri 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, 
jud. Buzău, cod 120260   

5. Coordonatele de contact ale 
solicitantului proiectului 

(persoana de contact:  institutie, 
departament, functie, nume, 
telefon, fax si email) 

Consiliul Judeţean Buzău 

Direcţia de Dezvoltare Regională 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele proiectului   

(recomandam sa se mentioneze 
obiectivul general si obiectivele 
specifice) 

 

Obiectivul general: Creşterea eficienţei 
energetice în clădirile rezidenţiale, 
clădirile publice şi sistemele de iluminat 
public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice mari  

Obiectivul specific: “Eficientizarea 
energetică a clădirilor administrative (C1 
şi C2) din incinta imobilului situat in 
municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, 
nr. 48” 
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2. Zonele tinta si / sau  grupurile 
tinta 

 

Grupul ţintă al proiectului 
“Eficientizarea energetică a clădirilor 
administrative (C1 şi C2) din incinta 
imobilului situat în municipiul Buzău, 
B-dul N. Bălcescu, nr. 48” este constituit 
din următoarele categorii de beneficiari: 

 a). Beneficiari direcţi 

-  angajaţi ai Consiliului Judeţean 
Buzău, 

- angajaţi ai Serviciului de probaţiune 
Buzău 

-angajaţi ai Autorităţii electorale 
permanente 

- angajaţi ai Centrului de prevenire, 
evaluare şi consiliere antidrog Buzău 

- Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de 
solicitant şi beneficiar;  

 b). Beneficiari indirecţi 

- cetăţenii judeţului Buzău 

- autorităţile şi instituţiile publice 
judeţene care colaborează/ 
interacţionează cu CJ Buzău - consilii 
primarii, etc 

 - comunitatea locală; 

3. Principalele activitati din proiect Efectuarea  reabilitării  termice  a 

clădirilor  cu  un  pachet  de  soluţii, 

echipamente  menite  să  reducă 

consumul de energie al acestora: 

‐ înlocuirea  tâmplăriei  exterioare  cu  o 
tâmplărie eficientă; 

‐ realizarea  unei  anvelope  generale 
pentru  suprafețele  exterioare  ale 
clădirilor  (spate,    placă  peste  etajul  1, 
etc); 

‐  faţade ventilate; 
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‐ refacerea  finisajelor  interioare  și 
exterioare; 

‐ refacerea  instalaţiilor sanitare, electrice 
şi termice; 

‐ utilităţi  verzi:  panouri  solare, 
fotovoltaice, pompe de căldură, etc. 

4. Durata proiectului 

 

48 luni 

5. Tipul proiectului: 

‐ Generator de venituri 
‐ Ajutor de stat 
‐ Nu se incadreaza in 

categoriile de mai sus 
 

Nu se incadreaza în categoriile 
enumerate. 

 

6. Justificarea proiectului 

 

Obiectivul de investitie propus, sunt 
două corpuri de clădiri construite în 
perioada anilor “90, perioadă când în 
România nu se punea mare accent pe 
eficiența energetică a clădirilor și nici pe 
reducerea emisiilor de CO2. 
Odată cu trecerea anilor, clădirile nu au 
beneficiat de lucrări de mentenață și nici  
de refaceri. 
În prezent clădirile sunt încălzite cu 
ajutorul centralelor proprii, sunt dotate 
cu corpuri de iluminat cu consum mare 
de energie și nu au elemente 
constructive reale cu rol de diminuarea a 
pierderilor de energie. 
În urma realizării auditului energetic, 
clădirile vor fi încadrate în clasa de 
performanță energetică actuală şi se va 
propune un pachet de soluţii care să le 
permită să ajungă la o clasă superioară 
din punct de vedere energetic. 
Ținând cont de aceste aspecte, clădirile 
nu îndeplinesc normele legale în vigoare 
privind utilizarea eficientă a energiei. 
Lucrările propuse au ca țintă diminuarea 
consumului specific de energie, prin 
lucrările de anvelopare și prin folosirea 
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energiilor alternative (energie solară) 
respectiv montarea panourilor solare şi 
fotovoltaice (producerea apei calde 
menajere şi a energiei electrice). 
Echipamentele propuse vor lucra 
integrat, iar coroborat cu lucrările de 
construcție specifice (anvelopare, 
montarea de corpuri de iluminat 
eficiente energetic, refacerea 
instalațiilor electrice, termice si sanitare, 
etc) clădirile își vor diminua consumul 
energetic semnificativ, față de situația 
actuală. 

Nu în ultimul rând, prin realizarea 
acestui proiect, se vor diminua emisiile 
de CO2, rezultate din producerea 
energiilor, necesare pentru buna 
funcționare a obiectivului. 

 

7. Relevanta implementarii 
proiectului 

(Se va mentiona daca proiectul 
este complementar cu alte 
investitii din zona) 

Proiectul propus se încadreaza în 
strategia naţională, judeţeană privind 
reducerea emisiilor de CO2 şi se alătură 
celorlalte proiecte aflate în implementare 
având ca scop final realizarea 
angajamentelor asumate în strategii.  

8. Riscuri  care pot apare in 
implementare 

    Întârzieri  în  realizarea  activităţilor 

propuse  determinate  de  prelungirea 

termenelor,  repetarea  /  reluarea 

procedurilor de achiziţie publică.  

 

III. INCADRARE IN TIMP : 

1. Incadrare in timp 

- Data de incepere a 
proiectului: 

- Data incheierii proiectului:  
- Situatia curenta a 

proiectului:  
- Gradul de maturitate al 

 

2019 

2023 

- Pregătirea  documentaţiilor  în 
vederea  depunerii  cererii  de 
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proiectului69: 
- Alte studii: 

finanţare 

 

IV. BUGET ESTIMATIV AL PROIECTULUI : 

1. Costul total al proiectului 

(va rugam sa mentionati si sursa 
de finantare) 

Estimat: 1.400.000 EURO 

POR 2014-2020,  

1.1 Suma solicitata din fonduri 
europene/buget national/buget 
local etc... 

98% 

1.2 Cofinantare la cheltuielile eligibile 2%  

 

V. INDICATORI PRINCIPALI DE REALIZARE: 

Indicatori:  

Indicatori de realizare imediata 
(„output”) 

 

-2 clădiri administrative eficientizate 
energetic 

-suprafaţa utilă totală a clădirilor 
eficientizate energetic - 913.69 m2 

Indicatori de rezultat („result”) 

 

• Consumul anual specific de 
energie (kWh/m2an) - redus; 

• Indicele de emisii echivalent CO2 
kgCO2/m2/an - redus ; 

• Consumul de energie finală în 
clădirile administrative C1 şi C2 din  
municipiul Buzău b-dul N. Bălcescu nr. 
48 / Mtep –redus. 

 

VI. INCADRAREA  PROIECTULUI  IN STRATEGIA REGIONALA SI 
JUDETEANA (obiectiv, masura):  

Proiectul “Eficientizarea energetică a clădirilor administrative (C1 şi C2) din 
incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 48” se 

                                                            
69 se va menționa dacă proiectul are: Studiu de prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic. 
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încadrează în Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de 
programare 2014-2020: Prioritatea 6. Imbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea 
resurselor regenerabile. Domeniul de intervenţie 2: Creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor din sectorul public, Obiectivul specific 2: Imbunătăţirea eficienţei 
energetice a clădirilor din sectorul public şi a sistemului de iluminat public şi 
valorificarea resurselor regenerabile prin producerea energiei electrice şi termice. 

 

VII. CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA TEMELOR 
ORIZONTALE:  

Proiectul promovează principiul egalităţii de şanse şi al nediscriminării, iar 
acesul la activităţile proiectului nu va fi restricţionat în nici un fel, fiind disponibil 
tuturor categoriilor indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, 
convingeri, gen, orientare sexuală, varstă, handicap, apartenenţă la o categorie 
defavorizată. 

Activităţile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcursul 
diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure protecţia mediului, 
resursele şi a biodiversităţii. 

În implementarea obiectivelor proiectului se acordă o atenţie sporită 
promovării şi abordării integrate a activităţilor inovatoare propuse, provocarea 
tehnologică fiind abordată ca o prioritate orizontală (crearea şi gestionarea unei baze 
de date electronice care să cuprindă toate informaţiile, rezultatele activităţilor 
desfăşurate). 

 

5. PLANUL DE ACTIUNI AL UNITATILOR 
ADMINISTRATIV-   TERITORIALE ALE 
JUDETULUI BUZAU; 
  

 Planul de actiuni a fost elaborat pe fiecare unitate administrativ - teritoriala in 
parte, in urma analizarii Strategiilor de Dezvoltare Locala puse la dispozitie de catre 
aceste UAT-uri. 

NOTA: In cazul informatiilor prezentate si analizate pentru anumite localitati, 
este posibil ca aceste informatii sa fie lacunare sau sa nu fie actualizate. Operarea 
datelor s-a facut in conformitate cu informatiile obtinute in urma adresei C.J.Bz. Nr. 
11892 din 15 noiembrie 2013 si a adresei C.J.Bz. Nr. 8949 din 31 iulie 2013.  
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5.1. PREZENTARE GENERALA; 

5.1.1. ORASUL BUZAU; 

 Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe 
coridoarele deservite de transportul public - Etapa 1 

 Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe 
coridoarele deservite de transportul public - Etapa 2  

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele de extindere a intravilanului  
 Reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere urbane la nivelul Municipiului 

Buzău  
 Reabilitarea și amenajarea trotuarelor, pentru asigurarea unui trafic pietonal în 

condiții de siguranță  
 Realizarea într-o etapă de largă perspectivă a unui pasaj denivelat 

subteran/suprateran pe sub/peste liniile de cale ferată ale gării și zona 
industrială de sud a orașului, corelat cu un P.U.Z.  

 Studiu pentru analiza soluțiilor de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a 
transportului public urban și creșterea nivelului de accesibilitate al populației la 
acest mod de transport  

 Crearea infrastructurii de transport public (stații călători, rețea comunicații 
fibră optică) în zonele de dezvoltare extinsă a ariei de acoperire a transportului 
public urban  

 Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului 
public urban (Dispecerat, stații modernizate, camere supraveghere, informare 
cetățeni în stații)  

 Modernizarea parcului de vehicule de transport public local, prin achiziția de 
vehicule de transport public electrice/hibride/CNG, inclusiv infrastructura de 
alimentare electrică necesară  

 Reabilitarea depoului pentru vehiculele de transport public  
 Reabilitarea infrastructurii rutiere pe centurile ocolitoare ale municipiului, în 

scopul creșterii siguranței traficului și a vitezei comerciale de deplasare pentru 
transportul de marfă  

 Finalizarea lucrărilor de consolidare a podului de peste Râul Buzău, de pe DN2  
 Construirea unui nou tronson al arterei inelare în partea de sud a municipiului, 

care să facă o legătură directă între pasajul denivelat existent pe DN2 Ploiești și 
intersecția DN2 - Urziceni cu Bd. Industriei  

 Sistematizarea intersecției între DN2B-Urziceni, Bd. Industriei și artera de 
ocolire propusă, prin realizarea unui pasaj denivelat și restructurarea pasajului 
denivelat de pe DN2-Ploieşti  

 Consolidarea podului de peste râul Buzău, pe DC 15 spre Vadu Pașii  
 Amenajarea de locuri parcare/încărcare/descărcare/depozitare marfă, pentru 

reducerea impactului acestor operațiuni asupra traficului general  
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 Studiu de oportunitate privind implementarea unui system integrat de 
management al parcarilor publice in municipiul Buzãu  

 Amenajarea de zone pietonale compacte în zona centrală a orașului  
 Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului  
 Reabilitarea aleilor pietonale și rutiere din incinta cartierelor rezidențiale  
 Studiu în vederea amenajării unei rețele de piste de biciclete, care să permită 

circulația în condiții de siguranță a utilizatorilor acestui mod de transport  
 Amenajarea unei rețele de piste de biciclete care să asigure legătura între 

punctele de interes din oraș  
 Spațiu multifuncțional de recreere, sport și învățare activă a regulilor de 

conduită în trafic pentru tinerii bicicliști, în scopul promovării siguranței și 
securității în trafic 

 Stimularea transportului privat cu vehicule electrice, prin înființarea unor 
puncte de încărcare  

 Consolidarea semnalizării rutiere statice orizontale și verticale  
 Plan de organizare a circulației pentru optimizarea circulației pe rețeaua rutieră 

urbană a Municipiului Buzău  
 Plan de organizare a circulației în vederea eliminării din intravilan a traficului 

rutier de tranzit, respectiv a traficului de vehicule grele  
 Studiu în vederea identificării posibilităților de extindere a numărului de 

parcări rezidențiale și publice  
 Amenajare și reabilitare parcări în zonele rezidențiale, inclusiv în varianta 

Smart Parking  
 Amenajare și reabilitare parcări publice subterane, supraterane, etajate  
 Eficientizarea serviciului de transport public prin introducerea unui sistem de 

ticketing, incluzând toată subsistemele componente (depou, dispecerat, 
automate eliberare tichete, echipamente controlori)  

 Sistem inteligent de trafic management și monitorizare, bazat pe soluții 
inovative (inclusiv centru de comanda)  

 Sistem de management al transportului public (monitorizare, gestionare, 
mentenanță, prioritate pentru vehiculele de transport public)  

 Implementarea unui sistem de management al parcărilor cu plată  
 Implementarea unui sistem de impunere a vitezei legale de circulație  
 Integrarea în sistemul de semaforizare a semnalizării specifice pentru bicicliști, 

pe coridoarele pe care sunt prevăzute piste de biciclete  
 Implementarea unui sistem de detecție automate a trecerii pe roșu  
 Implementarea unui sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare la 

intrările în municipiu  
 Implementarea unui sistem automat de restricționare a accesului autoturismelor 

în zonele cu mobilitate preponderent pietonală  
 Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Dacia și conectarea 

la zona extinsă de mobilitate urbană integrată  
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 Regenerarea spațiului urban adiacent Parc Tineretului  
 Realizarea unui centru intermodal de transport public al Municipiului Buzău 

(sediu Transbus), integrat cu sistem park-and-ride locatie secundara  
 Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești  
 Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat  
 Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Brăila  
 Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a 

bicicletelor(Buzau velocity)  
 Implementarea unui sistem unic, integrat de taxare pentru transportul public, 

bike-sharing, parcare  
 Implementarea unui sistem de asigurare a conexiunii wifi gratuite la internet 

pentru utilizatorii transportului public și facilitarea accesului la aplicații 
software legate de mobilitate  

 Portal integrat de mobilitate urbană activă  
 Realizarea unui punct de informare intermodală în zona Gării  
 Reorganizarea/înființarea structurii de gestionare a serviciilor de transport 

public  
 Program integrat de măsuri pentru promovarea electromobilității  
 Adoptarea unei politici referitoare la parcări, în vederea descurajării accesului 

auto și parcării în zona central  
 Crearea structurii de gestionare a serviciilor de taxare a parcărilor cu plată  
 Crearea structurii de gestionare a sistemelor mobilitate alternativa 
 Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de 

mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod 
integrat pentru convergența către conceptul Smart City  

 Crearea structurii de implementare și monitorizare a Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă  

 Proiect integrat de revitalizarea economica,si a infrastructurii din zona urbana 
Primaverii (reabilitare infrastructura rutiera,iluminat public,statii moderne, 
spatii verzi)  

 Regenerare urbană a zonelor de locuinţe colective zona Micro V, Dorobanti, 
Brosteni, Micro III  

 Regenerare urbană Zona Unirii Sud, Spiru Haret, Nicolae Balcescu, Micro 14  
 Crearea unor parcuri industriale  
 Crearea unor structuri de sprijinire a afacerilor incubator/accelerator de afaceri  
 Dezvoltarea unui cartier rezidential in zona DN 10 si dezvoltarea zonei 

industriale aferente cu respectarea principiilor de dezvoltare durabila  
 Dezvoltarea unui cartier de locuinte sociale in zona strazii Trasilvaniei (Comat)  
 Regenerare urbană în zonele verzi şi valorificarea siturilor arheologice şi 

peisagere: conservarea şi punerea în valoare a zonelor cu valoare peisagistică, 
stabilirea modurilor de intervenţie în zonele protejate atât din punct de vedere 
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istoric cât şi peisagistic (zona parcului dendrologic Marghiloman, parcul 
Crâng);  

 Extinderea spatiilor verzi dintre arealele de locuit si realizarea de mini-parcuri 
cat si dotarea cu mobilier urban de calitate va contribui la imbunatatirea 
calitatii mediului cat, a esteticii urbane cat si a calitatii vietii cetatenilor 
muncipiului Buzau  

 Echiparea edilitara a noilor zone introduse in intravilan  
 Reabilitarea fronturi captare a apei: Crang, Sud, Zahar, Est  
 Executie statie noua de tratare apa sursa Est  
 Executie statie noua de tratare apa sursa Sud  
 Reabilitarea reţelelor de distribuţie apa potabila cu grad avansat de uzură  
 Reabilitare statiilor de pompare din zonele Crang, Buzau Sud, Zahar, Buzau 

Est  
 Extinderea retelei de distributie apa in zonele ramase neacoperite  
 Reabilitarea retelelor de distributie apa din cartiere  
 Separarea totală a sistemului de canalizare ape pluviale de cel de ape menajere  
 Extinderea/reabilitarea retelei de canalizare pentru strazi neasfaltate sau 

degradate din Municipiul Buzau  
 Modernizare si extindere sistem de iluminat public in cartierele Dorobanţi I, 

Broşteni, Obor,Unirii Sud Viitorului,Micro V  
 Iluminare obiective arhitecturale: Prefectura, Tribunal, Colegii şi Biserici. 

Zona de actiune Cartierele Dorobanţi I, Broşteni, Micro3, 5, 14, Bălcescu, 
Unirii, Obor Pasajele rutiere Metalurgica, Drăgaica, Horticolei, Parcurile 
Marghiloman, Tineretului, zona centrului municipiului  

 Reabilitare magistrala de termoficare (zona aeriana nemodernizata si extindere 
retele transport in zone adiacente retelelor existente)  

 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 ŞI PT40 )  

 Executia de lucrări de înlocuire a pompelor existente pentru punctele și 
centralele termice modernizate prin sursele de finanțare BERD (CT1, CT2, 
CT4, CT5 şi din PT5, PT6, PT7, PT10, PT11, PT13, PT33)  

 Modernizarea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie agent termic secundar 
pentru încălzire, inclusiv echilibrare hidraulică, pentru apă caldă de consum şi 
instalaţia de recirculare a acesteia, la puncte termice care nu au fost supuse 
niciunei modernizări privind utilajele şi reţelele  

 Implementarea de solutii tehnice care să permită utilizatorilor finali 
(proprietari/locatari de apartamente) să îşi poată gestiona consumul de energie 
în orice moment  

 Reabilitarea zonei industriale pentru a putea fi transformate în structuri de 
sprijinire a afacerilor: construirea/extinderea infrastructurii rutiere din 
interiorul structurilor de afaceri şi a drumurilor de acces, construirea/ 
modernizarea/ extinderea/ infrastructurii de utilităţi  
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 Reabilitarea zonei Targul Dragaica si transformarea ei in centru expozitional  
 Modernizarea Pietei centrale (refacere mobilier, introducere sistem climatizare, 

refacere invelitoare, creare parcare subterana)  
 Dezvoltarea unor structuri locale de sprijinire a afacerilor, în scopul atragerii 

investiţiilor, revigorării şi dezvoltării economiei locale (ex : Consiliul 
Economic Consultativ structurat pe urmatoarele paliere: economic, social, 
cultural si educational)  

 Incurajarea dezvoltarii de clustere economice pentru sectoare prioritare din 
industrie si servicii  

 Initierea unor actiuni de promovare a structurilor de sprijinire a afacerilor  
 Înfiinţarea de centre de excelenta, cercetare-dezvoltare, inovare si transfer 

tehnologic in domenii de interes pentru zona  
 Înfiinţarea unei structuri care să centralizeze toate datele şi informaţiile şi care 

în acelaşi timp să acţioneze ca un punct de informare pentru afaceri  
 Auditarea serviciilor publice şi procedurilor administrative care vizează 

sectorul de afaceri, elaborarea şi implementarea unui plan de acţiune în vederea 
simplificării procedurilor şi reorganizării activităţii la ghişeu destinate 
furnizării serviciilor către sectorul de afaceri  

 Promovarea zonei cu informaţii de interes privind potenţialul economic şi 
oportunităţile pentru afaceri şi pentru investiţii oferite  

 Reabiltare in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice Scoala 
gimnaziala nr.11  

 Reabiltare in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice Liceul Henri 
Coanda  

 Reabiltare in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice Gradinita cei 
7 Pitici  

 Eficientizarea energetica a cladirii Prefecturii, Bulevardul Nicolae Balcescu, 
nr.48  

 Eficientizarea energetica a cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Buzau  
 Eficientizarea energetica a cladirii dermato-venerice - compartiment al 

Spitalului Judetean de Urgenta;  
 Eficientizarea energetica a cladirii Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficiente Auditive si centru rezidential pentru copilul cu deficient de auz 
nr.10, Municipiul Buzau, strada Horticolei, nr.52;  

 Eficientizarea energetica a cladirii Liceului Special pentru Deficienti de Vedere 
si Centru rezidential pentru copilul cu deficient de vedere nr.11, strada 
Horticolei, nr.54  

 Eficienta energetica a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Buzau  
 Eficientizarea energetica a Complexului de Servicii Comunitare nr.3, Buzau  
 Eficientizarea energetica a Compexului de servicii pentru copilul cu Handicap 

Sever nr.8, Buzau  
 Reabilitare/ Eficientizare energetică clădire sediu DGASPC Buzău  
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 Reabilitarea/Modernizarea/Eficientizarea energetică a clădirii Serviciul de 
evaluare complexă a copilului Buzău  

 Eficientizare energetică clădire Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi 
“Dumbrava Minunată” Buzău  

 Reabilitare/Modernizare clădire strada Chiristigii nr.3 Buzău  
 Reabilitare/ Eficientizare energetică clădire Centrul Militar Judeţean Buzău  
 Reabilitare/Eficientizare energetică clădire strada Bucegi, nr. 2. Buzău  
 Reabilitare clădire/ Eficientizare energetică clădire bld. N. Bălcescu nr.44 

Buzău 
 Reabilitare termica, modernizare surse si instalatii interioare, in vederea 

cresterii eficientei energetice a grădinițelor, școlilor și liceelor  
 Reabilitare termica, modernizare surse si instalatii interioare, in vederea 

cresterii eficientei energetice a instituțiilor sociale, culturale și sportive  
 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, Bl. 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, Bl. F19, cartier Dorobanti II, Bl. F20, cartier 
Dorobanti II, Bl. 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, Strada Unirii, Bl. 7C, Strada Unirii sud, Bl. 12E, 
Strada Unirii, Bl D6, cart Brosteni, Bl. F16, Cartier Dorobanti 2, Bl. B11, 
Strada Unirii sud, Bl. 8B, strada Patriei, sc. A, sc. B, Bl. A, B, C, D, strada 
Simila  

 Eficientizarea producerii de energie termica in cogenerare in CT3 - 
interconectat cu CT1 - Micro XIV - Racordarea Spitalului Judetean de Urgente 
Buzau la CT1 Micro XIV  

 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  
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 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  

 Recuperarea energetica de cadura reziduala din gazele arse de la cazanele 
instalate la CT1, CT2, CT3, CT4 si CT5 Micro XIV  

 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  

 Utilizarea surselor de energie neconvenţională: incurajarea încălzirii prin 
utilizarea panourilor solare, atât a locuinţelor, cât şi a spaţiilor de producţie  

 Iniţierea unei strategii care să transforme Buzăul într-un centru de co-generare 
a biomasei şi de producţie a biodieselului  

 Promovarea unor proiecte pentru tratarea deseurilor cu gazeificare si disociere 
moleculara cu recuperare energetica  

 Cresterea eficientei energetice prin amplasarea de captatoare solare in diverse 
locatii (puncta termice si centrale termice existente)  

 Realizarea de platforme ecologice ingropate pe raza municipiului Buzau  
 Derularea de actiuni de promovare si constientizare in randul cetatenilor 

municipiului Buzau peivind colectarea selectiva a deseurilor.  
 Protecţia apelor subterane prin încetarea oricăror deversări de ape neepurate în 

apele de suprafaţă, inclusiv la ape mari  
 Implementarea unor masuri de diminuarea a efectelor poluării sonore  
 Elaborarea unui plan de management al calităţii aerului  
 Monitorizării metalelor grele şi poluanţilor organici persistenţi care pot cauza 

contaminarea locală a solului şi degradarea terenurilor din municipiul Buzău  
 Prevenirea poluarii solului prin realizarea unui registru de riscuri privind 

importanta calitatii solului, care va fi urmat de studii mai detaliate si integrarea 
acestui registru în baza de date GIS care va fi în folosul responsabililor cu 
planificarea atunci când vor aborda zonarea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a 
oraşului  

 Promovarea protecţiei mediului înconjurător/strategii de conştientizare, 
prevenire şi responsabilizare  

 Realizarea şi editarea unui catalog on-line, de evidenţă al patrimoniului 
municipiului Buzău;  

 Implementarea Programului eGISPat dedicat activităţii de supraveghere şi 
protejare a monumentelor istorice şi siturilor arheologice din municipiul Buzău  

 Dezvoltarea colecţiilor muzeale locale  
 Infiintarea unei biblioteci municipale (literatura scrisa si on-line)  
 Restaurarea, conservarea si modernizarea Centrului turistic si cultural de 

interes regional (fost spital I.C. Bratianu)  
 Reabilitare, modernizarea si dotarea cladirii «Casa Vergu Mănăilă»  
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 Reabilitarea monumentului istoric Domul central din Cimitirul Eroilor  
 Consolidarea, restaurarea si dotarea Bibliotecii Judetene «Vasile Voiculescu» 

Buzau 
 Consolidarea, restaurarea, amenajarea si includerea in circuitul turistic a 

Muzeului bisericesc al Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei  
 Restaurare cladire de patrimoniu Colegiul B.P. Hasdeu, Bulevardul Garii, nr.1  
 Restaurare cladire de patrimoniu Colegiul Mihai Eminescu, strada 

Independentei, nr.22  
 Restaurare cladire de patrimoniu Liceul Spiru Haret, nr.6  
 Organizarea Festivalului «Dragaica»  
 Organizarea anuala a Festivalului de muzica populara Benone Sinunescu  
 Susţinerea anuală a unor programe de editare a scriitorilor buzoieni  
 Organizarea de manifestări care să asigure afirmarea şi stimularea tinerilor 

creatori  
 Susţinerea publicaţiilor culturale şi editurilor din municipiul Buzău  
 Finanţarea activităţilor din domeniul culturii pe bază de proiecte şi programe 

culturale  
 Creşterea ofertei de proiecte teatrale. Incurajarea unor actiuni derulate de elevi 

din liceele buzoiene  
 Imbunătăţirea reţelei de drumuri şi de căi de acces către monumentele istorice, 

muzee şi alte obiective de patrimoniu  
 Realizarea şi valorificarea unor trasee de turism cultural în municipiu şi judeţ  
 Marcarea şi semnalizarea monumentelor istorice din municipiu şi judeţ  
 Organizarea Centrului naţional cultural-economic-social „Alexandru 

Marghiloman”  
 Realizarea unui studiu comparativ privind punerea in valoarea a noii imagini a 

municipiului Buzau  
 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă în scopul îmbunătăţirii 
calităţii infrastructurii educaţionale, a structurilor de cazare pentru elevii şi a 
centrelor pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces 
educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi 
a adulţilor la procesul educaţional  

 Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii, prin 
constructia si dotarea unei noi crese in strada Colonel Buzoianu, nr.91  

 Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii, prin 
constructia/extinderea si dotarea Gradinitei „Boboceii” situata in cartierul 
Micro 3  

 Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii, prin 
constructia/extinderea si dotarea Gradinitei cu program prelungit nr.4 situata in 
strada Aleea Parcului  
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 Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a 
Scolii Generala nr.12  

 Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a 
Scolii generale Nicu Constantinescu  

 Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a 
Liceului Tehnologic Grigore Moisil  

 Infiintarea de terenuri de sport multifunctionale la scolile din municipiul Buzau  
 Înfiinţarea unui campus universitar  
 Dotarea şcolilor cu echipamente IT şi alte tipuri de echipamente necesare unui 

învăţământ modern, la standarde europene  
 Conectarea într-un sistem informatic a tuturor unităţilor şcolare, în scopul 

facilitării comunicării atât între unităţile de învăţământ, cât şi între acestea şi 
autoritatea locală - platforma educationala  

 Sprijinirea dezvoltării învăţământului în concordanţă cu nevoile de dezvoltare 
durabilă a localităţii prin: analiza nevoii de forţă de muncă, a meseriilor şi 
specializărilor de perspectivă, precum şi a modului în care structura actuală a 
sistemului de învăţământ poate asigura şcolarizare pentru meseriile şi 
specializările cerute pe piaţă, promovarea în mediul de afaceri al oraşului, a 
oportunităţii şi necesităţii investiţiei în educaţie, ca investiţie pe termen scurt, 
mediu şi lung  

 Încheierea de parteneriate cu: instituţii publice, reprezentanţi ai societăţii civile 
şi firme private sau asociaţii ale acestora în scopul organizării de manifestări în 
sprijinul procesului educaţional, manifestări de promovare a principiilor şi 
valorilor europene  

 Programe de coperare intre agentii economici si unitatile scolare în vederea 
asigurării necesarului de forţă de muncă pentru afacerea proprie  

 Dezvoltarea de programe de formare continuă a cadrelor didactice  
 Dezvoltarea de programe de cooperare şi de dezvoltare instituţională ale 

şcolilor  
 Extinderea si dotarea Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de 

Urgenta Buzau  
 Reabilitare/Modernizare clădire Secţii Secţiile de contagioase şi TBC Buzău  
 Reabilitare/Modernizare clădire Secţia oncologie Buzău  
 Reabilitare/Modernizare clădire Policlinică cu plată Buzău  
 Reabilitare/Modernizare clădire Serviciul de ambulanţă al judeţului Buzău  
 Reabilitare/Modernizare clădire Punct de lucru Serviciul de ambulanţă al 

Judeţului Buzău  
 Derularea de actiuni care sa conduca la asigurarea necesarului de resurse 

umane în domeniul sănătăţii  
 Reabilitarea/construcţia imobilelor în care se desfăşoară activitatati de îngrijri 

medicale  
 Dotare cu aparatura si mobilier a cabinetelor medicale scolare  



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

500 
 

   

 Diversificarea serviciilor de îngrijri de sănătate acordate populaţiei 
municipiului Buzău, prin următoarele intervenţii: înfiinţarea de noi centre de 
planificare familială pentru creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile de 
planificare familial, înfiinţarea unui centru de consiliere antifumat, înfiinţarea 
unui centru de consiliere pe probleme de nutriţie  

 Extinderea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru 
Marghiloman”  

 Crearea unui centru de zi pentru persoane vârstnice marginalizate, care să ajute 
la redobândirea abilităţilor practice şi de comunicare  

 Crearea de locuinţe de tip familial pentru copii şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
plasament  

 Crearea de centre rezidenţiale pentru persoane cu handicap şi/sau locuinţe 
protejate şi dotarea acestora cu echipamentul şi mobilierul necesar  

 Înfiinţarea unui centru multifuncţional care să ofere un ansablu de activităţi şi 
servicii de asistenţă socio-medicală. Beneficiarii acestor servicii ar putea fi 
persoane care se regăsesc în următoarele situaţii: sub pragul de sărăcie, şomaj, 
nivel educaţional scăzut, dizabilităţi, boli cronice, boli aflate în faze terminale, 
care necesită tratamente paleative, graviditate, vârsta a III-a, vârsta sub 5 ani, 
familii monoparentale, alte situaţii sociale  

 Elaborarea unei strategii de dezvoltare pentru zonele defavorizate in vederea 
integrarii in zona urbana dezvoltata  

 Dezvoltarea sistemului de îngrijire la domiciliu prin creşterea numărului de 
beneficiari  

 Dezvoltarea de măsuri active de ocupare a forţei de muncă pentru reducerea 
şomajului de lungă durată  

 Asigurarea unor măsuri adecvate de prevenire a excluziunii sociale a tinerilor 
care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi de intervenţie pentru protecţia 
lor în scopul integrării sociale şi profesionale a acestora  

 Derularea unor campanii de informarea si sensibilizare a opiniei publice cu 
privire la problematica persoanelor varstnice cu/fara handicap  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi asigurarea accesului la utilităţi pentru 
comunităţile de romi  

 Creşterea gradului de securitate socială a etnicilor romi  
 Includerea sălilor de sport din cadrul unităţilor şcolare în programe de 

reabilitare şi dotare cu material sportiv adecvat, în scopul asigurării condiţiilor 
necesare pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi stimulării participării 
elevilor la mişcarea sportivă de masă  

 Reabilitarea stadionului de atletism  
 Promovarea mişcării sportive de masă, prin includerea competiţiilor sportive în 

programul activităţilor curente (târguri, alte manifestări ce se desfăşoară în oraş 
gen Ziua Europei, manifestări dedicate femeii, copilului etc.)  
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 Continuarea tradiţiei de susţinere a organizării competiţiilor de nivel regional şi 
local (atletism, arte marţiale, baschet, box, gimnastică, handbaal, judo, rugby, 
şah, tenis de masă, modelism, culturism etc)  

 Implementarea unui program de motivare a sportivilor care obţin rezultate 
remarcabile la competiţiile sportive  

 Intocmire GIS si registrul spatiilor verzi  
 Reabilitarea parcurilor din municipiu : Crang, Marghiloman si Tineretului  
 Infiintarea unor cluburi ale “seniorilor”  
 Elaborarea şi implementarea unui Plan strategic de formare a personalului din 

administraţia publică, bazat pe o identificare corectă a nevoilor de pregătire, 
incluzând formarea în elaborarea politicilor publice  

 Revizuirea permanentă a structurii organizaţionale în scopul operaţionalizării 
funcţionării acesteia şi creşterii gradului de flexibilitate şi adaptabilitate  

 Elaborarea şi implementarea unui sistem de management al resurselor umane, 
care să aibă în vedere dezvoltarea profesională a tuturor funcţionarilor din 
cadrul aparatului tehnic de specialitate al primăriei  

 Implementarea unui protocol de utilizare a tehnologiei IT precum şi a unor 
procese operaţionale de utilizare şi transmitere a datelor în cadrul reţelei proprii 
a Primăriei şi în comunicarea cu alte instituţii, precum şi dezvoltarea şi 
realizarea unei bănci de date informaţionale comune tuturor instituţiilor de la 
nivel local, în scopul diminuării tendinţei de limitare a fluxului informaţional şi 
scăderii nivelului de birocraţie, concomitent cu creşterea calităţii şi eficienţei 
actului administrativ  

 Elaborarea unor proceduri de colaborare între administraţia locală şi şcoli, 
furnizori de servicii sociale, în scopul asigurării unor servicii comune de 
calitate  

 Implementarea semnăturii electronice la nivelul întregii structuri funcţionale  
 Elaborarea şi implementarea unor documente cadru în furnizarea serviciilor 

publice menite să măsoare gardul de satisfacţie al beneficiarilor serviciilor 
publice, ca unitate de măsură a eficienţei furnizării acestora  

 Masuri pentru cresterea transparentei la nivelul UAT Municipiul Buzau  

5.1.2. ORASUL RAMNICU SARAT; 

 Modernizare si eficientizare sistem de Transport Public: 
       - Depou 
       - Stații modernizate + Informare cetățeni 
       - Autobuze Euro 6/Electrice/CNG 
       - e-Ticketing 

 Reabilitare CĂI DE RULARE TRANSPORT PUBLIC, inclusiv piste pentru 
bicicliști 

 Sistem inteligent de trafic management si monitorizare bazat pe soluții 
inovative (inclusiv centru de comanda) 
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 Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizând stații automate de închiriere a 
bicicletelor - Râmnicu Sărat BikeCity 

 Reabilitare/modernizare străzi (pe care circulă transportul public) 
 Reabilitare/modernizare străzi (fără transport public) 
 Reabilitare/modernizare străzi în Municipiul Râmnicu Sărat, Jud. Buzău 
 Varianta de ocolire - latura de Vest 
 Realizarea de perdele verzi care să minimizeze impactul negativ al 

transportului 
 Reorganizarea rețelei de transport public 
 Amenajarea de stații de transport public – modernizarea stațiilor 

existente/crearea de noi stații 
 Achiziție autobuze ecologice – capacitate medie 
 Achiziție autobuze ecologice – capacitate mica 
 Achiziție autobuze electrice – capacitate medie 
 Achiziție autobuze electrice – capacitate mica 
 Achiziție e-ticketing şi monitorizare video 
 Dezvoltare terminal de transport public urban/județean și interjudețean 
 Reorganizarea traseelor pentru accesul vehiculelor cu masa totală maximă 

autorizată mai are de 7,5 tone 
 Reglementare logistică de aprovizionare 
 Realizarea unor trasee pietonale 
 Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor 
 Înființarea de centre pentru închiriere biciclete 
 Amenajarea de zone tip “shared space” (spații partajate) 
 Dezvoltarea de infrastructură necesară utilizării autovehiculelor hibrid sau 

electrice (stații de încărcare și/sau schimb baterii pentru vehicule electrice 
 Derularea de campanii de conștientizare a utilizării transportului public 
 Implementare sisteme de management al traficului 
 Amenajare parcare colectivă 
 Elaborare politica de parcare 
 Implementare politica de parcare 
 Reglementări privind reducerea vitezei de circulație în zonele vulnerabile și 

instituirea acestora 
 Reglementări privind programul de realizare a serviciilor de utilități publice 
 Derulare campanii de educație rutieră adresate tinerilor 
 Derulare campanii de educație rutieră adresate tuturor categoriilor de 

participanți la trafic (șoferi, pietoni, bicicliști, utilizatori de mopede) 
 Dezvoltarea unui departament având responsabilități de monitorizare a 

implementării PMUD 
 Încheierea unui contract de servicii publice conform Regulamentului CE3170 
 Eficiența energetică - pachet clădiri publice – Primăria Municipiului Râmnicu 

Sărat 
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 Reabilitare termică blocuri de locuințe cu suprafețe între 2500 și 5000 m2 
 Reabilitare termică case individuale 
 Montare centrale condensație pentru înlocuire sobe de teracotă 
 Montare robinete termostatate 
 Montare surse regenerabile de energie termică 
 Reabilitare termică, modernizare surse și instalații interioare grădinițe, școli și 

licee 
 Reabilitare termică, modernizare surse și instalații interioare instituții sociale, 

culturale și sportive 
 Eficientizarea energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Râmnicu 

Sărat 
 Eficientizarea energetică a Centrului de recuperare și reabilitare a persoanelor 

adulte cu handicap Râmnicu Sărat 
 Eficientizarea energetică Grădinița cu program prelungit ”Lumea Copilăriei” 

Bdul 1 Decembrie 1918 nr. 1 Râmnicu Sărat 
 Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit ”Mugurașii” Str. 

Constantin Brâncoveanu, nr.13, Râmnicu Sărat 
 Eficientizare energetică Grădinița cu program normal “Orizont” str. Patriei, 

nr.10, Râmnicu Sărat 
 Eficientizare energetică “Școala gimnazială nr.1“ str. Ștefan cel Mare nr. 17, 

clădire nouă 
 Eficientizare energetică “Școala gimnazială nr.1“ str. Ștefan cel Mare nr. 17, 

clădire veche 
 Eficientizare energetică “Școala gimnazială nr.2“ str. Păun Pincio nr. 10, 

clădire două săli clasă 
 Eficientizare energetică “Școala gimnazială nr.2“ str. Păun Pincio nr. 10, 

clădire veche 
 Eficientizare energetică “Școala gimnazială nr.2“ str. Păun Pincio nr. 10, 

clădire nouă 
 Eficientizarea energetică “Grădinița cu program normal nr. 5“, str. 22 

Decembrie, nr. 39, Râmnicu Sărat 
 Eficientizarea energetică “Cantina de ajutor social“, str. Plutonier Torcaru, 

nr.12A, Râmnicu Sărat 
 Eficientizarea energetică “Centru Cultural Florica Cristoforeanu“, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 20, Râmnicu Sărat 
 Eficientizarea energetică “Club Sportiv Municipal Vasile Ștefan“, str. Nicolae 

Bălcescu nr. 2, Râmnicu Sărat 
 Eficientizarea energetică “Grădinița cu program prelungit nr. 2“, Str. Lalelelor, 

nr.1, Râmnicu Sărat 
 Eficientizarea energetică “ Școala gimnazială Vasile Cristoforeanu“, str. 

Alexandru Ioan Cuza, nr. 7, Râmnicu Sărat - local 1 
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 Eficientizarea energetică “Școala gimnazială Vasile Cristoforeanu“, str. 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 8, Râmnicu Sărat - local 2 

 Eficientizarea energetică “ Școala gimnazială Vasile Cristoforeanu“, str. 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 7, Râmnicu Sărat - Clădire două săli de clasă +CT 

 Eficientizarea energetică “Școala gimnazială Vasile Cristoforeanu“, str. 
Principele Ferdinand, nr.13, Râmnicu Sărat-Local 3  

 Eficientizarea energetică “ Şcoala gimnazială Dr.Ilie Pavel", str.Perişori, nr.2, 
Râmnicu Sărat 

 Eficientizarea energetică a clădirilor Spitalului Municipal Râmnicu Sărat 
 Reabilitare/Restaurare Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” – monument 

istoric de categoria B din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău 
 Reabilitare termică, modernizare surse și instalații interioare sedii 

administrative 
 Extinderea, modernizarea și reabilitarea iluminatului public din Municipiul 

Râmnicu Sărat 
 Sistem integrat de management al situațiilor de urgență și pregătirea pentru 

protejarea infrastructurii critice 
 Clarificarea aspectelor de proprietate și domenialitate asupra teritoriului 

orașului 
 Extinderea rețelei de gaze în cartierele nou construite (Anghel Saligny, Alecu 

Bagdat, Cartierul Bariera Focșani, Slam Râmnic, parte din cartierul Barasca) 
 Extinderea rețelei de energie electrică în cartierele noi și în conformitate cu 

dezvoltarea intravilanului 
 Proiect integrat pentru colectarea apelor pluviale și a reabilitării gurilor de 

scurgere în cartiere 
 Amenajare de spatii verzi in cartierele Anghel Saligny și extindere Slam 

Râmnic și realizarea unor investiții adiacente în infrastructura de acces către 
acestea 

 Consolidarea malurilor Râului Râmnic pentru prevenirea surpărilor de teren și 
a inundațiilor 

 Perdele de protecție atmosferice și fonice de-a lungul arterelor rutiere și 
feroviare 

 Creșterea nivelului de educație civică 
 Sistem de colectare a deșeurilor municipale utilizând stații inteligente 

subterane 
 Înființarea unei stații de triere a deșeurilor 
 Promovarea tehnologiilor nepoluante, conform standardelor europene 
 Sancționarea practicilor ilegale de deversare pe sol a deșeurilor 
 Închiderea spațiilor și a depozitelor de deșeuri neamenajate  
 Promovarea colectării selective a deșeurilor 
 Colectare selectivă și uniformă a deșeurilor inclusiv prin introducerea unui 

sistem automatizat de pubele 
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 Închiderea gropii de gunoi 
 Ecologizarea suprafeței de apă și sol pe albia râului Râmnicu Sărat 
 Decontaminarea sitului industrial „ Depozit de deșeuri tehnologice FERMIT” 

din Municipiul Râmnicu Sărat 
 Decontaminarea sitului industrial „S.C. RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A.” 

din Municipiul Râmnicu Sărat 
 Clusterul RmS – motor de dezvoltare pentru economia locală 
 Elaborarea unei Strategii de Marketing Local 
 Centrul de sprijin pentru Start-up în industrie si domenii conexe 
 Creșterea vizibilității produselor autohtone 
 Construirea unui centru comercial multifunctional 
 Sprijinirea asociațiilor agricole 
 Centrul de informare și consultanță agricolă 
 Centrul de sprijin pentru Start-up în agricultură 
 Reactualizarea zonării și micro-zonării producției agricole 
 Sprijinirea agriculturii conservative 
 Conservarea și ameliorarea biodiversității fondului forestier 
 Bursa locală a locurilor de muncă 
 Bază de date a profesiilor 
 Programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri, persoane 

inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 
 Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ 
 Modernizare și extindere “ Şcoala gimnazială Dr.Ilie Pavel", Râmnicu Sărat 
 Combaterea fenomenului de abandon școlar 
 Burse sociale pentru tinerii din familii sărace 
 Centru de excelență pentru tineri cu rezultate deosebite 
 Târg zonal al liceelor și facultăților 
 Construirea de locuințe sociale 
 Centru pentru persoanele defavorizate 
 Locuințe pentru medici rezidenți 
 Construirea unui centru de permanență pentru copiii defavorizați 
 Reabilitarea secției TBC a Spitalului Municipal din str. Păcii, nr. 11 
 Reabilitarea și dotarea Spitalului Municipal și a secției boli infecțioase 
 Reabilitarea infrastructurii și dotarea cu echipamente medicale și de suport 

performante a unor secții ale Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, proiect în 
parteneriat UAT Buzău/UAT Râmnicu Sărat 

 Cabinete medicale în toate școlile și grădinițele 
 Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la importanța 

alimentației, a igienei și a sportului pentru a avea o viață sănătoasă 
 Consolidare, reabilitare lăcașe de cult 
 Sport pentru oricine, la orice vârstă 
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 Înființare sală de sport în cadrul Liceului Tehnic Traian Săvulescu 
 Să redescoperim Râmnicu Sărat, campanie de promovare 
 Susținerea înființării unui spațiu multifuncțional de cultură, sport și agrement 
 Amenajare și reamenajare parcuri și locuri de joacă 
 Înființarea unei baze de agrement 
 Memorialul „Închisoarea tăcerii” Râmnicu Sărat și Centrul educațional privind 

comunismul din România 
 Reabilitare și modernizare sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, Jud. 

Buzău 
 Restaurarea Palatului Administrativ 
 Reabilitarea Casei Municipale de Cultură "Florica Cristoforeanu"  
 Înființarea unui cinematograf 
 Înființarea unei galerii de artă 
 Introducerea sistemului "E-Biblioteca" pentru a oferi acces nelimitat în mediul 

online la volumul de carte din biblioteca municipală și județeană tuturor celor 
interesați de lectură 

 Crearea și dezvoltarea infrastructurii de agrement în parcurile din municipiul 
Râmnicu Sărat 

 Restaurarea palatului Gheorghiță Lupescu 
 Restaurarea complexului Brâncovenesc, etapa II 
 Extinderea cercetărilor, conservarea „in situ” a construcțiilor subterane recent 

descoperite în municipiul Râmnicu Sărat și valorificarea acestora din punct de 
vedere turistic 

 Modernizarea Stadionului Olimpia și transformarea într-o bază sportivă 
multifuncțională 

 Sistem GIS si intabulare domeniu public 
 Adaptarea structurii organizatorice 
 Instrumente moderne de lucru pentru îmbunătățirea capacității administrative 
 Creșterea nivelului de consultare a cetățenilor și a mediului de afaceri din oraș 
 e-Râmnicu Sărat, portal de interacțiune cu cetățenii și promovare a politicilor 

publice de dezvoltare integrata 
 Creșterea nivelului de siguranță pe străzi prin extinderea activității centrului 

pentru câinii fără stăpân 
 Îmbunătățirea capacității de curățare a străzilor 
 Achiziționarea de echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și 

calității sistemului de intervenție în situații de urgență pe timp de iarnă în zona 
urbană/periurbană a municipiului, înființarea unui comandament de intervenție 
pentru a răspunde prompt situațiilor de urgență din zonă, achiziționarea a două 
freze pentru deszăpeziri 

 Reactualizarea Planului Urbanistic General 
 Programe de formare profesională a funcționarilor publici din Primărie 
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 Schimb de experiență și vizite de studii pentru funcționarii publici și organele 
de conducere 

5.1.3. ORASUL NEHOIU; 

 Reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Spital Orasenesc Nehoiu 
 Centru national de informare si promovare turistica in orasul Nehoiu 
 Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural orasul Nehoiu 
 Reabilitarea si modernizarea Complexului Sportiv al orasului Nehoiu 
 Reabilitare drumuri de interes local in orasul Nehoiu 
 Sediu Primarie si Consiliu Local oras Nehoiu 
 Reabilitare termica Spital Orasenesc Nehoiu 
 Amenajare Parc orasenesc Nehoiu 
 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din orasul Nehoiu 
 Sistem de monitorizare video a drumurilor orasenesti 
 Reabilitare, modernizare si extindere Gradinita cu Program Prelungit Nehoiu 
 Consolidarea versantilor si stabilizarea malurilor in orasul Nehoiu 
 Modernizare drumuri de interes local in orasul Nehoiu 
 Construire blocuri de locuinte pentru tineri in orasul Nehoiu 
 Actualizarea P.U.G.-ului 
 Sistem informatic integrat in cadrul Primariei orasului Nehoiu 
 Certificare ISO a institutiilor publice din orasul Nehoiu 
 Extindere canalizare in satele Chirlesti si Mlajet, oras Nehoiu 
 Construire sali de sport la Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” Nehoiu si scoala 

Gimnaziala Nehoiu 
 Reabilitare Camin Cultural sat Chirlesti, oras Nehoiu 
 Construire Camin Cultural sat Lunca Pripor, oras Nehoiu 
 Reabilitare Piata agroalimentara Basca Rozilei 
 Reabilitare Targ cereale oras Nehoiu 
 Construire punte 3 t peste raul Bisca in punctul Balta, oras Nehoiu 
 Construire punte 3 t peste raul Buzau in satul Paltineni, oras Nehoiu 

5.1.4. ORASUL PATARLAGELE; 

 Modernizare drum comunal DC 181 in satul Gornet 
 Modernizare drum comunal DC 91 in satele Crang, Muscel, Calea Chiojdului 
 Modernizare drum comunal DC 62 in satul Fundaturi 
 Modernizare drum comunal DC 61 in satele Maruntisu si Manastirea 
 Modernizare drum comunal DC 60 in satele Valea Viei si Stroesti 
 Modernizare drum comunal DC 70 in satul Sibiciu de sus 
 Modernizare drum comunal DC 69 in satele Sibiciu de sus si Valea Sibiciului 
 Modernizare drumuri stradale in localitatea Patarlagele 
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 Modernizare drumuri satesti in satul Lunca 
 Modernizare drumuri satesti in satul Poienile 
 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa in localitatea 

Patarlagele si satele componente 
 Extindere sistem canalizare in localitatea Patarlagele si satele componente 
 Realizarea de statii de epurare in satele Maruntisu si Sibiciu de sus 
 Extinderea si modernizarea retelei de iluminat public in localitatea Patarlagele 

si satele componente 
 Sistem de supraveghere video a traficului rutier si pietonal 
 Amenajarea de spatii de parcare 
 Modernizarea sistemului rutier 
 Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului 
 Realizarea si actualizarea P.U.G. si PUZ 
 Reabilitarea cladirilor de interes public 
 Lucrari de regularizare a Paraului Sibiciu in localitatile Sibiciu de Sus si Valea 

Sibiciului 
 Lucrari de regularizare a Paraului Valea Viei in localitatile Patarlagele si 

Valea Viei 
 Lucrari de regularizare a Paraului Muscel in localitatile Patarlagele, Crang, 

Fundaturi, Muscel si Valea Chiojdului 
 Colectarea selectiva a deseurilor menajere 
 Realizarea unei statii de sortare si transfer deseuri 
 Achizitionarea de pubele ecologice pentru institutiile publice 
 Iluminat public ecologic 
 Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta 
 Anveloparea termica a institutiilor publice si a ansamblurilor de locuinte 

(blocurilor) 
 Sisteme solare de incalzire a apei in institutiile publice 
 Informari privind utilizarea de tehnologii nepoluante, conform standardelor 

europene 
 Lucrari de stabilizare a versantilor si stingere a alunecarilor de teren 
 Impadurirea unor terenuri degradate 
 Limitarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Programe de formare continua a cadrelor didactice si cele auxiliare din 

unitatile de invatamant 
 Construirea unei gradinite cu program prelungit in localitatea Patarlagele 
 Construirea unei crese in localitatea Patarlagele 
 Constructia unei baze sportive in incinta Liceului Tehnologic Patarlagele 
 Programe de combatere a abandonului scolar 
 Burse sociale pentru tinerii de varsta scolara din familiile sarace 
 Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, personae 

inactive sau personae aflate in cautarea unui loc de munca 
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 Programe de educatie civica 
 Reabilitarea cladirilor scolare ce apartin Liceului Tehnologic din localitatea 

Patarlagele 
 Reabilitarea sau conservarea cladirilor scolare ce apartin Liceului Tehnologic 

de pe raza localitatilor Maruntisu, Crang, Poieni, Valea Viei, Valea 
Sibiciului, Sibiciu de sus si Valea Lupului 

 Reabilitarea cladirilor scolare ce apartin Liceului Teoretic Radu Vladescu din 
Patarlagele 

 Reabilitarea si modernizarea bisericilor (interior si exterior) din Orasul 
Patarlagele 

 Reabilitarea si modernizarea caminului cultural din localitatea Crang 
 Reabilitarea si modernizarea caminului cultural din localitatea Valea 

Sibiciului 
 Reabilitarea si modernizarea caminului cultural din localitatea Sibiciu de Sus 
 Reabilitarea si modernizarea caminului cultural din localitatea Valea Lupului 
 Reabilitarea si modernizarea caminului cultural din localitatea Muscel 
 Reabilitarea si modernizarea caminului cultural din localitatea Maruntisu 
 Dotarea Casei de Cultura a Orasului Patarlagele 
 E-Biblioteca 
 Infiintare/reinfiintare centru social de zi pentru copii 
 Infiintare/reinfiintare serviciu social la domiciului persoanelor varstnice 
 Bursa locala a locurilor de munca 
 Infiintarea unui serviciu medical de permanenta 
 Infiintarea cabinetelor medicale in liceele orasului 
 Modernizarea terenurilor de fotbal si a bazei sportive 
 Amenajarea a doua terenuri de minifotbal in localitatea Patarlagele 
 Constructia unui complex de agreement 
 Programe de educatie sportiva 
 Dotarea parcurilor cu elemente de joaca pentru copii 
 Construirea de locuinte sociale pentru tineri si familii nevoiase 
 Infiintarea unui centru pentru cainii fara stapan 
 Achizitionarea de utilaje pentru serviciul situatii de urgenta 
 Achizitie de utilaje si echipamente pentru prestarea serviciilor de salubrizare 
 Achizitie de utilaje si echipamente penrtu efectuarea curateniei orasului si 

intretinerea de spatii verzi 
 Dotarea cu echipamente IT si programe speciale a compartimentelor si 

serviciilor din cadrul primariei 
 Reabilitarea locuintelor sociale 
 Achizitionarea de utilaje pentru intretinerea si modernizarea drumurilor 
 Adaptarea structurii organizatorice 
 Programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie 
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 Buna guvernare - Consultari periodice a cetatenilor in probleme comunitare; 
Cresterea eficientei utilizarii banilor publice; Prioritizarea investitiilor in 
functie de nevoile comunitatii; 

 Modernizarea targului de animale 
 Modernizarea pietei de legume-fructe 
 Programe de informare legate de oportunitatile de finantare 
 Promovarea resurselor si a produselor locale 
 Programe de formarea profesionala pentru agricultori 
 Centru de formare si asistenta pentru agricultori 
 Infiintare linie pentru procesare si uscare fructe 
 Programe de sprijinire a sectorului zootehnic 
 Infiintarea unui centru de informare turistica 
 Promovarea traditiilor si a sarbatorilor locale 
 Zilele Orasului Patarlagele 
 Amenajarea si dotarea unei zone de picnic 

5.1.5. ORASUL POGOANELE; 

 Asfaltare strazi – 35 km 
 Reabilitare trotuare – 20 km 
 Infiintare retea canalizare satul Caldarasti 
 Reabilitare si modernizare Liceul Teoretic Pogoanele 
 Reabilitare si modernizare Scoala Generala Caldarasti 
 Construirea sala de sport aferenta Scolii Generale Caldarasti 
 Reabilitare si modernizare Gradinita Caldarasti 
 Finalizare construire sala de sport a Liceului Teoretic Pogoanele 
 Extinderea si modernizarea Pietei Centrale Pogoanele 
 Modernizarea parcului orasenesc 
 Reabilitarea si modernizarea dependintelor si a stadionului orasenesc 
 Modernizarea sistemului de iluminat public 
 Reabilitarea si modernizarea imobilului in care functioneaza Primaria orasului 

Pogoanele 
 Reabilitare sediul primarie 
 Construire Centru Ambulatoriu si de Medicina Preventiva 
 Asfaltare strazi si infiintare trotuare 
 Teren sintetic de sport multifunctional 
 Construire gradinita in satul Caldarasti 
 Construire sediu in care sa functioneze o subunitate de pompieri din cadrul 

ISU-Buzau 
 Anvelopare termica a blocurilor de locuinte din orasul Pogoanele 
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5.1.6. COMUNA AMARU; 

-    asfaltarea drumurilor comunale si satesti in toate satele din comuna; 
-    amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale; 
-    amenajarea sistemelor de colectare a apei si scurgere catre centrele de colectare 
(rigole); 
-    extinderea retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat in satele lunca, 
campeni, lacu sinaia, scorteanca; 
-    construirea unui foraj suplimentar pentru apa; 
-    introducerea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in toate 
satele componente comunei Amaru; 
-    extinderea sistemului de alimentare cu gaze in satele Dulbanu, Lunca, Campeni, 
Lacu Sinaia, Scorteanca; 
-    modernizarea sistemului de iluminat public 
-    extinderea retelei actuale de iluminat public pe toate strazile marginale ale satelor; 
-    extinderea retelei de internet la nivelul comunei; 
-    construirea de parazapezi si amenajarea lizierelor de protectie a zonelor de locuit 
sau agricole; 
-    elaborarea planurilor de finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 
parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate; 
 -    modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a 
mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere stradale; 
-    finalizarea planului urbanistic general; 
-    reabilitarea si dotarea corespunzatoare a gradinitelor si scolilor de pe raza 
comunei; 
-    amenajarea unui spatiu de joaca in incinta gradinitei din Amaru; 
-    construirea unei sali de sport in cadrul scolii generale din satul Amaru; 
-    educatie rutiera pentru elevi cu sprijinul politiei din comuna; 
-    formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant; 
-    achizitionarea unui microbuz pentru transport scolar; 
-   amenajarea unui sistem de irigatii; 
-    amenajarea unei piete de en-   gros si en-   detail, precum si promovarea targului 
saptamanal (duminica) din Amaru; 
-    sprijinirea investitorilor in agroturism si in ferme ecologice; 
-    achizitionarea de utilzaje pentru transporturi diverse (balast, cereale) cu scopul 
sprijinirii micilor producatori din comuna; 
-    organizarea de evenimente in parteneriat cu ajofm pentru promovarea culturii 
antreprenoriale in randul tinerilor; 
-    identificarea oportunitatilor de parteneriat public-   privat pentru demararea de 
activitati in domeniul industria;l 
-    sprijinirea investitorilor in energie verde si promovarea energiilor verzi si a 
importantei acestora in randul cetatenilor; 
-    sprijinirea micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 
conservarea produselor din carne si lapte; 
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-    informarea cetatenilor privind legislatia referitoare la accesarea fondurilor 
nerambursabile; 
-    sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor, a crescatorilor de animale; 
-    sprijinirea fermelor de procesare si uscare a fructelor; 
-    sprijinirea asociatiilor agricole; 
-    centrul de informare si consultanta agricola; 
-    utilizarea de soiuri adecvate climatic 
-    achizitionarea unei ambulante; 
-    cresterea gradului de constientizare a cetatenilor privind importanta alimentatiei, a 
igienei si a sportului pentru mentinerea sanatatii; 
-    reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului medical din satul Amaru, 
crearea unui parteneriat pentru dotarea acestuia cu un cabinet stomatologic; 
-    construirea unui centru de permanenta pentru copiii defavorizati, cu desfasurarea 
de activitati muzicale, artistice, educationale; 
-    construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap; 
-    combaterea fenomenului de abandon scolar; 
-    programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 
sau persoane care cauta un loc de munca; 
-    sprijinirea grupurilor etnice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 
implementarea de proiecte privind incluziunea sociala si prin consilierea acestora; 
-    infiintarea serviciului public de salubrizare si apa; 
-    existenta unei pubele ecologice in fiecare gospodarie; 
-    promovarea colectarii selective si a procesului de reciclare; 
-    tehnologii nepoluante, conforme cu standardele europene; 
-    sanctionarea practicilor ilegale de deversare a deseurilor pe sol; 
-    achizitionarea unei masini pentru colectarea gunoiului si a unei vidanje; 
-    amenajarea spatiilor de joaca pentru copii in toate satele comunei Amaru; 
-    reabilitarea locaselor de cult, dotarea acestora cu centrale termice, amenajarea 
curtilor interioare, refacerea picturilor acestora; 
-    construirea unei case praznicale in satul Amaru; 
-    amenajarea unui teren multifunctional si a unei baze sportive; 
-    reabilitarea caminelor culturale din satele Amaru, Dulbanu, Lunca; 
-    reinfiintarea si prijinirea echipei locale “Dinamo Amaru”; 
-    infiintarea unui centru de divertisment pentru -   imbunatatirea facilitatilor pentru 
petrecerea timpului liber; 
-    atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti de la biblioteca 
comunala; 
-    organizarea anuala a unei sarbatori locale pentru promovarea comunei; 
-    adaptarea structurii organizatorice; 
-    programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie; 
-    schimb de experienta si vizite de studii; 
-    cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri; 
 -   achizitionarea utilajelor pentru deszapeziri, intretinere a drumurilor si islazului 
comunal (in special un autogreder) ; 
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-    achizitionarea unei autospeciale de pompieri; 
-    infratirea cu o comuna similara din U.E. ; 
-    completareea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in limita 
posturilor vacante; 
-    aderarea la un grup de actiune locala sau -   infiintarea unuia nou impreuna cu alte 
comune invecinate; 
-    imbunatatirea paginii de internet a primariei comunei Amaru; 
-    promovarea importantei internetului in societatea de astazi; 

5.1.7. COMUNA BALTA ALBA; 

-    achizitia de echipamente informatice si dezvoltarea retelelor de internet de mare 
viteza (broadband); 
-    implementarea sistemelor de management integrat prin achizitii de software 
specializat; 
-    instruirea personalului angajat in managementul proiectelor; 
-    modernizarea si extinderea cladirii primariei; 
-    infiintare sistem supraveghere video; 
-    dezvoltarea capacitatii administrative a U.A.T. Balta Alba; 
-    proiecte de investitii in resurse umane dedicate personalului administrativ posdru 
2014- 2020; 
-     servicii de cadastrare; 
-   centru medical si cabinete medicale general, stomatologie, radiologie, permanenta, 
etc....; 
-    centru de zi pentru batrani; 
-    centru de zi si asistenta pentru copii; 
-    camin de batrani cu ingrijire specializata; 
-    programe de informare si instruire profilactica; 
-    promovarea parteneritatelor public-privat in domeniul protectiei sociale; 
-    proiecte cu activitati civice; 
-    centru de asistenta si instruire; 
-    infiintare gradinita cu program prelungit; 
-    achizitie microbuze transport scolar; 
-    infiintare sala sport; 
-    modernizare gradinita; 
-    modenizare scoli existente; 
-    infiintare si modernizare baze sportive; 
-    promovarea si dezvoltarea evenimentelor educationale si sportive; 
-    sustinerea ong-urilor in derularea de activitati si proiecte specific; 
-    organizarea de evenimente culturale; 
-    crearea calendarului cultural local; 
-    modernizarea, extinderea si dotarea caminelor culturale; 
-    modernizare si extindere biblioteca 
-    sustinere modernizare lacasuri de cult; 
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-    sustinerea ong-urilor in derularea de activitati si proiecte specifice; 
-    implementarea unui sistem de gestionare a deseurilor; 
-    extinderea sistemului de colectare; 
-    extindere platforme betonate – gunoi menajer; 
-    impadurire; 
-    infiintare parc fotovoltaic; 
-    achitizii de echipamente si utilaje pt salubritate (auto, pubele); 
-    modernizarea si reabilitarea drumurilor comunale; 
-    extinderea alimentare cu apa, infiintare retea canalizare si statie de epurare in 
comuna Balta Alba; 
-    infiintare retea de gaze in comuna Balta Alba; 
-    modernizarea iluminatului public; 
-    modernizare centru civic in localitati prin alei pietonale si spatii verz; 
-    extindere si infiintare de spatii verzi (parcuri si spatii joaca) in Balta Alba; 
-    promovarea investitiilor in zona pentru asigurarea comunicatiilor (catv, telefonie); 
-    program de promovare a turismului de vanatoare; 
-    crearea infrastructurii turistice in arealele cu potential; 
-    reabilitarea si modernizarea infrastructurii turistice balneo-climaterice a statiunii 
Balta Alba; 
-    infiintare targ comunal local si modernizarea pietelor existente; 
-    promovarea de parteneriate public-privat pentru derularea activitatilor turistice 
locale; 
-    actiuni de informare si popularizare a resurselor naturale; 
-    incurajarea si dezvoltarea acordurilor si parteneriatelor in sustinerea turismului 
local 
-    modernizarea infrastructura irigatii; 
-    achizitii echipamente pentru situatii de urgenta ( masina pompieri, autogreder, 
volla, masina descarcerare); 
-    modernizarea sistem informatic pentru situatii de urgenta; 

5.1.8. COMUNA BALACEANU; 

 Infiintarea de ferme agricole si zootehnice 
 Organizarea de ferme legumicole in zona de lunca 
 lnfiintarea de culturi de plante tehnice (rapita, in, canepa, plante medicinale si 

aromatice) cu rezistenja crescuta la seceta 
 Infiintarea de centre de colectare a produselor agricole, animaliere si piscilole 

specifice zonei 
 Infiintarea unui punct de sacrificare a animalelor, dotat conform standardelor 

europene 
 Infiintarea de mici sectii de prelucrare a produselor animaliere, agricole si 

piscicole. 
 Dezvoltarea de complexe comerciale, mestesugaresti si de prestari servicii 
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-Complex de servicii si mica industrie (reparatii auto, vulcanizare, reparatii 
obiecte electrocasnice, frizerie, coafura, cizmarie, croitorie, tricotaje, etc...) 
- Centru de inchiriere, intretinere si reparare a utilajelor agricole. 

 Dezvoltarea turismului de agrement si de tranzit, a structurilor de primire 
turistica la scara mica 
- Infiintarea de exploatatii piscicole si de agrement 
- Infiintarea de hanuri/ popasuri turistice in punctele de legatura cu celelalte 
localiti din zona. 

 Reabilitare drumuri satesti/strazi comunale 
 Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale 
 Realizarea indicatoarelor de intrare/iesire din localitate: refacerea 

indicatoarelor si a marcajelor rutiere 
 Amenajarea de parcari auto, trotuare si santuri dalate in toate satele comunei 
 Infiintarea retelei de canalizare 
 Infiintarea retelei de alimentare cu gaze naturale 
 Realizare statie de epurare si tratarea apelor uzate 
 Amenajare drumuri vicinale pentru atelaje 
 Realizarea de sisteme de irigatii pentru culturile agricole 
 Reabilitarea/modernizarea sistemului de iluminat public 
 Reabilitarea caminului cultural din comuna si dotarea corespunzatoare a 

acestuia, pentru desfasurarea diverselor evenimente ale comunitatii 
 Complex muzeal: monumente de arhitectura, coleclie de obiecte de arta 

traditionala locala 
 Reabilitarea scolilor si a gradinitelor din comuna 
 Infiintarea „Clubului tineretului” 
 Infiintarea „Clubului pensionarilor” 
 Reabilitarea si consolidarea bisericilor din comuna (izolatie termica, instalatie 

de incalzire, instalatie de sonorizare) 
 Infiintarea unui centru de sanatate in satul resedinta de comuna: 

- cabinet medicina de familie 
- cabinete medicale de specialitate 
- cabinet stomatologic 

 Sala de sport in comuna 
 Amenajare de locuri de joaca pentru copii 
 Modenizare baza sportiva in satul de resedinta 
 Dotare si amenajare spatii publice 
 Reabilitarea si modernizarea sediului primariei 
 Infiintarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal, salubrizare, 

gaze, etc... 
 Reactualizarea Planului de Urbanism General 
 Realizarea evidentei cadastrale 
 Centru de informare si promovare conectat la sistemele regionale si nationale 
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 Infiintarea de centre publice de acces la internet 
 Pagina web a primariei 
 Publicalie locala cu aparitie lunara 
 Post de radio local 
 Perdele forestiere in zone cu ariditate  
 Promovarea folosirii ingrasamintelor naturale si a metodelor biologice de 

combatere a daunatorilor, in detrimentul celor chimice 
 Lucrari de amenajare si ameliorare a pasunilor (fertilizare, reinsamantare, surse 

de apa pentru animale, etc...) 
 Programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 
 Terenuri 
 Infiintarea unei statii de biogaz 
 Captarea energiei solare si eoliene si distributia agentului termic 
 Crearea de unitati de colectare, sortare si depozitare selectiva a  deseurilor 
 Infiintarea de rampe ecologice pentru deseuri menajere si implementarea unui 

sistem de management integrat al deseurilor 
 Organizarea de cursuri de formare profesionala continua in domeniile  

educational, cultural, sanitar, social, etc... 
 Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) in domeniul 
 managementului de proiect (initiere, scriere, implementare) 
 Infiintarea de ONG-uri pentru tineret si afilierea acestuia la retele nationale si 

internationale active in domenii ca: social, cultural, sportiv, protectia mediului, 
educatie civica, turism, dezvoltare comunitara si altele. 

 Infiintare serviciu public de asistenta sociala 
 Fundatie umanitara pentru ocrotirea persoanelor aflate in dificultate 
 Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice 
 Programe de integrare/reintegrare pentru grupuri dezavantajate (persoane aflate 

in dificultate, victime ale violentei domestice) 
 Descoperirea, sustinerea si fructificarea talentelor individuale in comuna 
 Actiuni de promovare a spiritului asociativ 
 Organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca 

5.1.9. COMUNA BECENI; 

-    imbunatatirea calitatii drumurilor si a trotuarelor pe intreg teritoriul comunei; 
-    fonduri nerambursabile ue, buget local, judetean si de stat;  
-    dezvoltarea traseelor alternative pentru vehicule cu tractiune animala si agricole 
-    modernizarea intersectiilor; 
-    modernizarea si extinderea retelei de apa potabila, a retelei de canalizare menajera 
si pluviala; 
-    pietruire strazi rurale si refacere poduri si podete; 
-    construire sediu nou primarie; 
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-    amenajarea unei zone, dotata cu utilitati pentru constructia de locuinte sociale; 
-    amenajarea de parcuri, locuri de joaca pentru copii si spatii verzi; 
-    amenajarea unui teren de sport; 
-    construire sala de spor; 
-    extindere retea iluminat public; 
-    introducerea retelei de alimentare cu gaze natural; 
-    lucrari de regularizare a cursurilor de apa; 
-    organizarea de cursuri de perfectionare pentru conducerea firmelor mici si 
mijlocii: management marketing finantarea intreprinderilor; 
-    crearea unui birou care sa dispuna de o baza de date cu expozitiile care urmeaza sa 
fie organizate; 
-    sprijinirea participarii firmelor la expozitii si targuri; 
-    infiintarea unei societati comerciale pentru recrutarea si instruirea fortei de 
munca; 
-    crearea unui birou care se ocupa cu monitorizarea posibilitatilor de atragere de 
capital (fonduri nerambursabile, credite preferentiale); 
-    crearea unui birou unic pentru antreprenorii la inceput de drum; 
-    retehnologizarea societatilor comerciale; 
-    dezvoltarea sectorului de servicii pentru a raspunde nevoilor comunitatii; 
-    informarea si stimularea implementarii sistemelor de calitate iso, hccp pentru 
produse si servicii; 
-    infiintarea unui birou pentru promovarea dezvoltarii proiectelor in mediul rural 
-    evaluarea complexa a suprafetelor agricole (fertilitate, nivelul poluarii, 
caracteristicile ecologice, etc...); 
-    imbunatatirea efectivelor de animale, eficientizarea activitatilor agricole; 
-    asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura; 
-    dezvoltarea infrastructurii agricole (grajduri, adapatoare, etc...); 
-    sprijinirea economiei autohtone (mai ales a industriei alimentare) prin acordarea 
unor subventii, sprijinirea cheltuielilor de inchiriere; 
-    alcatuire stand pentru producatorii locali; 
-    punerea in folosinta a terenurilor neagricole, scoase de sub exploatare agricola 
prin extinderea intravilanului localitatii Beceni -    crearea unei zone de agreement; 
-    constructie si amenajare parc auto pentru utilajele primariei comunei Beceni; 
-    sprijin si consultanta profesionala pentru intreprinzatori agricoli. sprijinirea 
inovatiilor; 
-    organizarea unor cursuri in domeniul agriculturii – cresterea animalelor – cultura 
plantelor (cartofi si plante furajere); 
-    crearea unui centru de calificare a produselor si a alimentelor ecologice 
(bioalimente); 
-    imbunatatirea calitatii produselor agricole; 
-    dezvoltarea I.M.M.-   urilor in industria alimentara si comert 
-    crearea si dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor si fructelor si 
conectarea acestora la retele regionale de productie si distributie – piete 
agroalimentare; 
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-    sprijin pentru imbunatatirea ambalarii si etichetarii produselor agricole; 
-    sprijin in dezvoltarea, protejarea si valorificarea produselor locale (local 
branding); 
-    cresterea calitatii vietii -    traininguri cu tema modalitatilor de petrecere a 
timpului liber; 
-    cresterea sperantei de viata; 
-    training cu tema afectiunilor produse de stress; 
-    training cu tema vietii sanatoase; 
-    prezentari despre efectele negative ale fumatului, consumul de alcool si droguri; 
-    prezentari despre igiena; 
-    prezentari pe tema imbolnavirilor virale; 
-    crearea unor noi locuri de munca; 
-    training de atragere a fondurilor. 
-    training de scriere a proiectelor; 
-    fiecarui cetatean al comunei trebuie sa i se ofere posibilitatea de a desfasura o 
activitate, avand in vedere posibilitatile fizice si intelectuale ale fiecarei persoane 
aflata in dificultate; 
-    program de instruire si de orientare profesionala; 
-    studiu privind calitatea vietii in comunitate; 
-    reabilitarea, extinderea si dotarea dispensarelor necesare comunei; 
-    reabilitarea si modernizarea scolilor din comuna Beceni -    studiu de fezabilitate, 
proiect tehnic de executie si dotare scoala; 
-    achizitionare centrale termice pentru scolile modernizate si nou construite; 
-    achizitionare centrale termice; 
-    reabilitare si modernizare gradinite-    studiu de fezabilitate, proiect tehnic de 
executie si dotare gradinite; 
-    programe de formare si instruire in domeniul; 
-    managementul productiei si valorificarii in domeniul agricol; 
-    managementul touristic; 
-    managementul cultural, prestari servicii, utilizarea tehnologiei informationale, 
industrie alimentara, asigurarea calitatii; 
-    centru de zi cu program de tip after-   school pentru elevi-    asigurarea participarii 
tuturor copiilor, proveniti din familii dezavantajate la educatie la varsta prescrisa de 
lege ti fara discriminari; 
-    infiintarea unui centru de permanenta pentru persoane de varsta a III-   a; 
-    centrul de consiliere a persoanelor abuzate; 
-    ajutor acordat persoanelor si familiilor care nu isi pot asigura singure cele 
necesare unui trai decent trebuie sa se bazeze pe un sistem bine stabilit si bazat pe 
professionalism; 
-    imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala; 
-    training pentru functionari publici; 
-    reducerea la minimum posibil al numarului copiilor institutionalizati; 
-    studiu privind valorile acceptate de familiile din localitate; 
-    program de constientizare a valorilor umane de baza; 
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-    extinderea retelei de ajutor social acordat persoanelor in varsta, care necesita 
ingrijire la domiciliu; 
-    modernizarea, reabilitarea si extinderea caminelor culturale din comuna Beceni; 
-    manifestari culturale reprezentative-   zilele comunei Beceni; 
-    construire  biblioteca si sala de festivitat; 
-    construire  biblioteca si sala de festivitati; 
-    achizitie de carti, dotare cu calculatoare, modernizarea spatiului alocat; 
-    editarea unui ziar local; 
-    crearea de centre de tineret pentru petrecerea timpului liber; 
-    amenajarea cimitirelor de pe teritoriul comunei -    extinderea cimitirelor si 
imprejmuirea acestora; 
-    dezvoltarea si intarirea relatiilor de parteneriat dintre biserici, prin programe 
comune religioase si caritabile -    comisie mixta privind actiunile caritabile crestine; 
-    reabilitarea lacaselor de cult; 
-    construirea unei sali de sport, cu utilitatile aferente in comuna Beceni -    studii 
geo, topo, studiu de fezabilitate, pte si dotari; 
-    reabilitare, amenajare si modernizare baza sportiva-    studii geo, topo, studiu de 
fezabilitate, pte si dotari; 
-    achizitie calculatoare, imprimante si diverse soft-   uri -    informatizare a.p.l.; 
-     infochiosc (1-   2 aparate) -    acces la informatii publice; 
-    extindere retea calculatoare; 
-    birou de consiliere cetateni -   un instrument de comunicare in interiorul comunei; 
-    birou pentru promovarea dezvoltarii rurale; 
-    infiintarea unui centru de resurse O.N.G.; 
-    realizarea centrului civic al comunei Beceni; 
-    elaborarea unui plan urbanistic general actualizat;  
-    construirea unei piste pentru roleri-    studiu de fezabilitate, executie si dotari; 
-    dezvoltarea turismului scolar prin reabilitarea taberei scolare existente-    
reabilitarea taberei scolare existente;  
-    implementarea si dezvoltarea agroturismului si a turismului ecologic; 
-    realizarea unui plan de dezvoltare turistica a comunei; 
- amenajare terenuri de sport in Comuna Beceni; 
 - modernizare sistem de iluminat public stradal in comuna Beceni; 
 - reabilitare Biblioteca Comunala Beceni si sala de festivitati; 
 - infiintarea unui Centru de Asistenta si suport la domiciliu pentru varstnici; 
 - dezvoltarea unor proiecte si programe pentru cresterea accesului la educatie si 
infiintarea unui centru de zi pentru copiii aflati in dificultate; 
 - infiintarea unui centru de furnizare a unor servicii de asistenta pentru inceperea 
unei activitati independente; 
 - infiintarea unui club al seniorilor in comuna Beceni; 
 - construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de 
grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare, paletizare si a unor statii de biogaz 
pentru a promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere, 
in vederea reducerii poluarii cu nutrienti. 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

520 
 

   

5.1.10. COMUNA BERCA; 

 Extinderea retelelor de utilitati urbane ( apa , gaze , canalizare , electrice , 
drumuri ) in zonele nou introduse in perimetrul construibil al localitatilor. 

 Construirea a trei  poduri tubulare peste raul Saratel. 
 Construire Cresa –Camin Berca. 
 Extinderea si modernizarea statiei de epurare a apelor si construire a doua noi 

statii 
 Inlocuirea conductelor uzate de apa si canalizare 
 Asfaltare drumuri satesti si comunale 
 Reabilitarea scolilor si gradinitelor 
 Modernizarea caminelor culturale si casei de cultura 
 Construire sala de sport 
 Achizitie mobilier urban pentru parcuri 
 Achizitionare autogunoiera si autovidanja 
 Amenajare zona de promenada 
 Amenajare zona centrala 
 Construire adapost pentru cainii fara stapani 
 Modernizare iluminat public 
 Modernizarea drumurilor comunale si satesti, prin asfaltarea partii carosabile si 

executarea de santuri betonate pentru scurgerea apelor pluviale  
 Amenajare parc voltaic 
 Modernizare prin asfaltare trotuare drumuri 
 Reabilitarea bisericilor ortodoxe 
 Introducerea in perimetrul construibil al localitatilor, a unor noi terenuri pentru 

realizarea de locuinte si constructiilor cu alte destinatii 
 Efectuarea de noi foraje pentru captarea apei potabile 
 Construire sediu nou Primarie 
 Amenajare trasee turistice la Vulcanii Noroiosi 
 Proiect turism ,, Vulcanii  noroiosi si nu doar atat “ 
 Automatizarea pompelor submersibile din foraje 
 Amenajamente silvice in zonele cu defrisari de paduri pentru stoparea 

alunecarilor de teren 
 Perdele de salcami in zonele cu ariditate 
 Consolidarea terenurilor in vederea reducerii riscurilor de aparitie a 

alunecarilor de teren si a inundatiilor 
 Lucrari de ameliorare si corectare torenti (Construirea/refacerea canalelor de 

scurgere a apei pluviale din satele: Valea Nucului, Plesesti, Plescoi, Ratesti, 
Joseni si Satuc (drumul carierei)) 

 Ecologizarea etapizata a rampei de depozitare a gunoiului menajer si inlocuirea 
acesteia cu un sistem de colectare 
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 Introducerea de programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie 
ecologica in scoli 

 Extinderea sistemului de colectare a deseurilor menajere de la cetateni in 
satele: Viforita,Baceni, Titirligu, Piclele si Manastirea Ratesti 

 Statie de transfer gunoi menajer 
 Introducerea sortarii si depozitarii selective a deseurilor 
 Proiect integrat: 

- Modernizare si extindere retea de apa uzata (canalizare) in satul Berca 
- Modernizarea statiei de epurare si reteaua de alimentare cu apa in Satul 

Plesesti 
- Modernizarea strazii Primaverii in Satul Plesesti 
- Construirea unei crese in Satul Berca 
- Institutionalizarea Festivalului Cultural „Pe plaiul soimului” din satul 

Satuc 
 Program de facilitare a extinderii locuintelor 

- Modernizarea si extinderea retelei electrice in zonele cu constructii noi 
- Extinderea infrastructurii pentru facilitarea constructiilor noilor case 

 Program de dezvoltare a drumurilor comunale cu trotuare, santuri, podete, 
drumuri si ulite asfaltate(lobb la Consiliul Judetean Buzau) 

- Podul care leaga Satul Cojanu de restul satelor din comuna 
- Punte peste Paraul Saratel, in punctul „Dinulesti” 
- un pod in satul Titirligu 
- un pod in satul Joseni 
a)drumul de legatura dintre satele: 

        - Berca-Ratesti-Cojanu-Pirscov 
        - Viforata-Baceni-Titirligu 
        - Manastirea Ratesti – padure 
        - Berca-Piclele 
        - reabilitarea a 4km de drum in Joseni spre biserica si manastire 
     b)santurile existente de intretinut 
     c)santuri de scurgere, trotuare – de facut 
     d)plantarea de flori pe marginea drumului principal din satele comunei 
      - modernizarea utlitelor interne ale celor 13 sate 

 Program pentru satisfacerea cerintelor de apa ale cetatenilor 
a)Intretinerea fantanilor publice existente (curatarea si refacerea) 
b)Identificarea de noi surse de apa si saparea unor noi fantani 
c)Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa existent 
d)Completarea sistemului actual de alimentare cu apa pentru acoperirea 
tuturor gospodariilor 

 Extinderea sistemului de canalizare 
 Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale pentru activitati menajere 

si de productie in satele Baceni, Viforita, Titirligu 
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 Iluminatul public 
- Completarea sistemului de iluminat public integral a tuturor drumurilor 

si ulitelor 
- Asigurarea energiei electrice prin intermediul surselor neconventionale 

(captarea si transformarea energiei eoliene) 
 Realizarea pe teritoriul comunei a unor sisteme de irigatii pentru culturile 

agricole 
 Dotarea si amenajarea spatiilor publice: piata/targ pentru produse agro-

alimentare, statii publice pentru mijloacele de transport in comun, cosuri de 
gunoi pe drumul national, etc. 

 Extinderea numarului de cabinete medicale in satele componente 
 Camin pentru persoane varstnice 
 Cantina sociala (infiintata de primarie si/sau de biserica; cantina elevilor poate 

avea acest rol) 
 Infiintarea unui punct farmaceutic in satul Joseni 
 Extinderea transportului in comun in satele Viforita, Baceni, Titirligu 
 Reabilitarea si dotarea localurilor scolilor din satele Ratesti, Joseni, Valea 

Nucului, Berca 
 Terenuri de sport la fiecare scoala din comuna 
 Transportul copiilor spre scoala ( in satul Cojanu) 
 Construirea unei tabere scolare in satul Cojanu 
 Construirea unui camin cultural in satul Ratesti 
 Baza sportiva la liceul din comuna 
 Locuri de joaca amenajate pentru copii in Satul Berca Lunca 
 Parcuri de agrement in satele comunei 
 Sala de sport in comuna 
 Reorientarea specificului Liceului din Berca spre meserii cerute pe piata 

muncii 
 Oferirea de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii 

locale: turism, prelucrarea carnii, prelucrarea lemnului si realizare de mobila, 
constructii metalice, etc. 

 Organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca 
 Burse locale de forta de munca (colaborare cu Agentia Judeteana de Ocupare a 

Fortei de Munca si alte institutii) 
 Facilitarea participarii tinerilor / adultilor la cursuri de instruire antreprenoriala 

(pentru cei interesati, inclusiv din zona, prin colaborari cu alte institutii) 
 Elaborarea unui program de dezvoltare comunitara care sa:  

- constientizeze spiritul civic in randul elevilor 
- stimuleze gradul de asociativitate al locuitorilor in functie de interese si 

domenii (producatori, mestesugari, protectia mediului, turism, sportiv, 
social, etc.) 
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- stimuleze spiritul civic al cetatenilor in vederea participarii acestora la 
actiuni colective in folosul comunitatii (ex. Curatarea santurilor, 
conform O.G. NR. 21/2002) 

 Efectuarea de activitati colective in folosul comunitatii: 
- lucrari de colectare a apelor pluviale 
- construirea de capele 
- curatarea santurilor si a spatiilor din dreptul gospodariilor, etc. 

 Program de informare aferent obiectivelor „Dezvoltarea unor activitati 
traditionale economice si de prestari servicii” si „Cresterea gradului de 
dezvoltare a turismului in zona”, initiate de primarie, in parteneriat cu 
institutiile cu rol in dezvoltarea rurala 

 Punerea la dispozitia intreprinzatorilor din zona – de catre primarie – a unor 
terenuri pentru dezvoltarea de activitati economice 

 Dezvoltarea infrastructurii (conform obiectivelor de la domeniul cheie „Mediul 
Inconjurator”) 

 Includerea in site-ul primariei a informatiilor privind facilitatile oferite de 
aceasta potentialilor intreprinzatori 

 Implicarea primariei in parteneriate public-privat 
 Program de stimulare a comasarii terenurilor, prin facilitati existente, 

concesionare, vanzare-cumparare, etc. Actiuni de informare, instruire si 
consultanta a cetatenilor de catre primarie, in cooperare cu institutiile cu rol in 
dezvoltarea rurala (conditii de acordare a subventiilor europene, conditii de 
infiintare a grupurilor de producatori) 

 Organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de animale, 
albine, etc. in grupuri de producatori / asociatii care sa permita un management 
mai bun al activitatilor desfasurate si costuri mai scazute 

 Extinderea si infiintarea de noi culturi: fructe de padure, catina, etc. 
 Centru de inchiriere, intretinere si reparare a utilajelor agricole 
 I.M.M.-uri cu specific local: debitarea si prelucrarea lemnului, ferme de ovine 

si caprine 
 Infiintarea de ferme de animale conform standardelor europene 
 Crearea de unitati economice de prelucrare si productie (sortare, ambalare, 

conservare si refrigerare fructe, plante medicinale, fructe de padure) 
nepoluante, meri 

 Stimularea infiintarii de activitati de servicii prestate de catre persoane fizice 
autorizate avand ca obiect de activitate reparatii obiecte de uz casnic, frizerie, 
coafura, cizmarie, croitorie, tricotaje, etc. 

 Cresterea capacitatii de cazare in zona: structuri de primire turistica la scara 
mica (camere amenajate pentru turisti in casele localnicilor), cabane agro-
turistice, pensiuni agro-turistice si hoteluri, case de vacanta. Facilitarea si 
stimularea organizarii proprietarilor de pensiuni si de cabane in asociatii care 
sa permita oferirea de programe specifice si pachete de servicii integrate (trasee 
turistice, drumetii, vizitarea unor ateliere mestesugaresti, meniuri bazate pe 
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produse naturale si traditionale, etc.). Includerea locatiilor producatorilor de 
carnati, pastrama si ghiudem in circuitele turistice 

 Restaurarea obiectivului turistic schitul Berca „Sf Voievozi Mihail si Gavril” 
 Infiintarea unui Muzeu al petrolului 
 Amenajarea unei tabere scolare la Cojanu 
 Amenajarea unei plaje in Berca (str. Balastierei) 
 Infiintarea unei exploatatii piscicole prin amenajarea de bazine populate cu 

specii de pesti pentru valorificare si consum 
 Includerea zonei in circuitele turistice ale agentiilor de turism 
 Editarea unui ghid turistic al zonei 
 Producerea si difuzarea de informatii: site al primariei, materiale informative 

(pliante, harti cu trasee, monografii, site, etc.) privind oportunitatile turistice 
ale zonei. Introducerea in circuit turistic a monumentelor istorice locale 
(dezvoltarea de relatii cu agentiile de turism din tara). 

 Colaborarea cu ANTREC – filiala Buzau in realizarea de proiecte privind 
promovarea zonei 

 Dezvoltarea infrastructurii in zona turistica Piclele, Viforita, Cojanu: 
- Asfaltarea drumurilor spre Vulcanii Noroiosi(Berca-Piclele) si spre 

zonele cu potential turistic (Cojanu-Viforita) 
- Introducerea sistemului de colectare a deseurilor menajere din satele 

Viforita si Piclele pentru mentinerea unui aspect placut al zonei 
- Introducerea sistemului de canalizare in satele Cojanu, Piclele, Viforita 

 
5.1.11. COMUNA BISOCA; 
 

DOMENIUL CHEIE – I – MEDIUL INCONJURATOR 
 
OBIECTIVE STRATEGICE: 
Obiectiv strategic 1 
Protejarea si  imbunatatirea calitatii mediului 
Programe si proiecte 
- Amenajamente silvice in zonele cu defrisari de paduri pentru stoparea alunecarilor 
de teren 
Indicatori: 
nr. de puieti plantati 
nr. de lucrari efectuate (plase de sarma, beton, etc) 
suprafata impadurita 
arii naturale conservate 
- Lucrari de ameliorare si corectare torenti (Construirea/ refacerea canalelor de 
scurgere a apei pluviale in toate satele comunei. 
Indicatori: 
Nr. de lucrari efectuate 
Nr. de torenti (redus de la x la y) 
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Nr. de inundatii (redus spre zero) 
 
Obiectiv strategic 2 
Managementul integrat al deseurilor (sistem de colectare, sortare si depozitare 
selectiva a deseurilor etc...) 
Programe si proiecte 
- Introducerea de programe de informare , constientizare, mediatizare si educatie 
ecologica in scoli, dar si pentru cetateni 
- Introducerea sistemului de colectare a deseurilor menajere de la cetateni in satele 
comunei 
- Statie de transfer gunoi menajer 
- Introducerea sortarii si depozitarii selective a deseurilor 
 
DOMENIUL CHEIE – II – INFRASTRUCTURA TEHNICA, EDILITARA, 
SOCIALA 
 
Obiectivul strategic 1 
Infiintarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea si modernizarea infrastructurii 
tehnico-edilitare si a retelelor de utilitati publice la nivelul intregii comune conform 
standardelor europene 
Programe si proiecte 
- Program pentru dezvoltarea drumurilor comunale cu santuri, podete, trotuare; 
drumuri si ulite asfaltate 
Podul spre Plesi, Sarile, Jitia 
Podetul de la punctul Lacuri la Neculai, la Izvorul din Vale, la Badiu 
a) Asfaltarea drumului DJ 204 pe raza Comunei Bisoca; - Asfaltarea DC 161 Sarile-
Sarulesti si Plesi-Vintileasa; 
b) Santuri existente de intretinut 
c) Santuri de scurgere, trotuare; - pietruire/asfaltarea ulitelor (drumurilor satesti) in 

toate cele 8 sate ale comunei 
- Program pentru satisfacerea cerintelor de apa ale cetatenilor  
a)   Intretinerea fantanilor publice existente (curatarea si refacerea) 
b) Identificarea unor noi surse de apa si saparea unor noi foraje la mare adancime 
c) Introducerea/completarea sistemului de alimentare cu apa (prin cadere) in satele 

Sarile, Baltagari si Recea 
- Sistemul de canalizare 
- Construirea de fose individuale 
- Iluminatul public 
Completarea sistemului de iluminat public integral a tuturor drumurilor si ulitelor 
Asigurarea energiei electrice prin intermediul surselor neconventionale (captarea si 
transformarea energiei eoliene); efectuarea unui studiu preliminar 
- Reabilitarea retelei electrice de joaca tensiune in Catunele Bedreagu si Lungari din 
Satul Sarile si Catunul Poiana Boului din Satul Lopatareasa 
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- Studierea posibilitatii (eficientei) infiintarii unei piete publice/ unui targ pentru 
produsele agro-alimentare (spatiu amenajat pentru organizarea unei piete 
saptamanale/bilunare cu mese pentru expunerea marfii, alimentare cu apa, drenaj/fosa 
septica, toalete decente, locuri de parcare, etc...) 
 
Obiectivul strategic 2 
Infiintarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea si modernizarea infrastructurii socio-
sanitare la nivelul intregii comune conform standardelor europene 
Programe si proiecte 
- Imbunatatirea sistemului de sanatate publica (extinderea numarului de puncte 
medicale in toate satele componente – amenajarea spatiilor) 
- Infiintarea unei farmacii/ punct farmaceutic in comuna 
- Infiintarea/ amenajarea de terenuri de sport la fiecare scoala din comuna 
- Transportul copiilor spre si de la scoala 
- Extinderea transportului in comun in zona 
 
Obiectivul strategic 3 
Infiintarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea si modernizarea infrastructurii 
sportive si de agrement la nivelul intregii comune 
Programe si proiecte 
- Infiintarea/ construirea unei baze sportive/ Sali de sport in comuna 
- Amenajarea unor mici parcuri de agrement/ locuri de joaca amenajate pentru 
copii in satele comunei 
 
DOMENIUL CHEIE – III – RESURSELE UMANE 
 
Obiectivul strategic 1:  
Crearea unui sistem de consiliere permanenta si instruire pentru corelarea fortei de 
munca locale cu piata muncii si pentru potentialele obiective investitionale din zona. 
Programe si proiecte:  

- Colaborarea cu institutiile de profil din judet pentru identificarea de 
programe de calificare pentru localnici, in meseriile solicitate pe piata 
muncii din zona: turism, taierea si prelucrarea lemnului, realizare de 
mobila, constructii din lemn, constructii, etc... 

- Organizarea de activitati periodice de consiliere profesionala si plasare a 
fortei de munca (Burse zonale/ locale de forta de munca in colaborare cu 
Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca si alte institutii) 

- Facilitarea participarii tinerilor/ adultilor la cursuri de instruire 
antreprenoriala (pentru cei interesati, inclusiv din zona, prin colaborari cu 
alte institutii de formare din judet) 

 
Obietivul strategic 2:  
Cresterea gradului de asociativitate al membrilor comunitatii 
Programe si proiecte:  
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- Elaborarea unui program de dezvoltare comunitara care sa:  
Constientizeze spiritul civil in randul elevilor 
Stimuleze gradul de asociativitate al locuitorilor in functie de interese si domenii 
(producatori, mestesugari, protectia mediului turism, sportiv, social, etc...) 
Stimuleze spiritul civic al cetatenilor in vederea participarii acestora la actiuni 
colective in folosul comunitatii (ex. Curatarea santurilor, conform O.G. Nr. 
21/2002) 
- Efectuarea de activitati colective in folosul comunitatii:  
Lucrari de colectare a apelor pluviale 
Construirea de capele 
Curatarea santurilor si a spatiilor din dreptul gospodariilor 
 
DOMENIUL CHEIE – IV – RESURSELE NATURALE SI ACTIVITATILE 
ECONOMICE 
 
Obiectivul strategic 1:  
Cresterea gradului de stimulare a sectorului privat 
Programe si proiecte: 
Program de informare pentru cetatenii din comuna (potentiali intreprinzatori), 
initiat de primarie, in parteneriat cu institutiile cu rol in dezvoltarea rurala, de la 
nivelul judetului, in vederea atingerii obiectivelor strategice „ Dezvoltarea unor 
activitati traditionale economice si de prestari servicii” si „Cresterea gradului de 
dezvoltare a turismului in zona (agroturismului, turismului de tranzit, de week-
end, de agrement”) 
- Includerea in site-ul primariei a informatiilor privind facilitatile oferite de 

aceasta potentialilor intreprinzatori  
- Implicarea primariei in parteneriate public-privat 
- Punerea la dispozitia intreprinzatorilor din zona – de catre primarie, in 

limita posibilitatilor – a unor terenuri pentru dezvoltarea de activitati 
economice 

 
Obiectivul strategic 2: 
Dezvoltarea unor activitati traditionale economice si de prestari servicii 

- Program de stimulare a comasarii terenurilor, prin facilitati existente, 
concesionare, vanzare-cumparare, etc... Actiuni de informare, instruire 
si consultanta a cetatenilor de catre primarie, in cooperare cu instritutiile 
cu rol in dezvoltarea rurala, de la nivel de judet (conditii de acordare a 
subventiilor europene, conditii de infiintare a grupurilor de producatori, 
obtinerea de finantari pentru proiecte de dezvoltare) 

- Organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de 
animale, albine, etc... in grupuri de producatori/ asociatii care sa permita 
un management mai bun al activitatilor desfasurate si costuri mai 
scazute 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

528 
 

   

- Infiintarea de Intreprinderi Mici si Mijlocii (I.M.M.-uri) cu specific 
local: debitarea si prelucrarea lemnului; constructia de cabane si case din 
lemn 

- Infiintarea de ferme de animale (ovine si caprine etc...) conform 
standardelor europene  

- Crearea de unitati economice de colectare, prelucrare si productie 
(sortare, ambalare, conservare si refrigerare fructe, plante medicinale, 
fructe de padure) nepoluante 

- Stimularea infiintarii de activitati de servicii prestate de catre persoane 
fizice autorizate avand ca obiect de activitate reparatii obiecte de uz 
casnic, frizerie, coafura, cizmarie, croitorie, tricotaje, etc... 

 
Obiectivul strategic 3: 
Cresterea gradului de dezvoltare a turismului in zona (agroturismului, turismului 
de tranzit, de week-end, de agrement) 
(scaderea gradului de dependenta a populatiei fata de agricultura si crearea de 
surse de venituri aditionale din activitati non-agricole (corelat cu modernizarea 
infrastructurii si conservarea localitatii ca zona ecologica) 

- Dezvoltarea infrastructurii in zona (corelat cu obiectivele de la 
Domeniul – Cheie Infrastructura): 

Asfaltarea drumurilor spre obiectivele turistice si spre zonele cu potential 
turistic – Introducerea sistemului de colectare a deseurilor menajere din satele 
comunei pentru mentinerea unui aspect placut al zonei; - Introducerea 
sistemului de canalizare (individual) in satele comunei 
- Cresterea capacitatii de cazare in zona: structuri de primire turistica la 

scara mica (camere amenajate pentru turisti in casele localnicilor), 
cabane agro-turistice, pensiuni agro-turistice si hoteluri, case de vacanta 

Facilitarea si stimularea organizarii proprietarilor de pensiuni si de cabane in 
asociatii care sa permita oferirea de programe specifice si pachete de servicii 
(trasee turistice, drumetii, vizitarea unor ateliere mestesugaresti, meniuri bazate 
pe produse naturale si traditionale, etc...) 
- Infiintarea unui Muzeu cultural al zonei 
- Amenajarea unei partii de schi si sanius 
- Amenajarea unui telescaun (Recea-Plesi-Masa lui Bucur) 
- Amenajarea si marcarea unor zone pentru practicarea echitatiei, a 

zborului cu parapanta 
- Amenajarea unor trasee pentru practicarea sporturilor extreme 
- Includerea zonei in circuitele turistice ale agentiilor de turism 
- Editarea unui ghid turistic al zonei 
- Producerea si difuzarea de informatii: site al primariei, materiale 

informative (pliante, harti cu trasee, monografii, site etc...) privind 
oportunitatile turistice ale zonei; Introducerea in circuitul turistic a 
monumentelor istorice locale (dezvoltarea de relatii cu agentiile de 
turism din tara) 
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- Colaborarea cu Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si 
Cultural (ANTREC) – filiala Buzau in realizarea de proiecte privind 
promovarea zonei 

Proiecte:  
-  Alimentarea cu apa potabila satele Recea, Baltagari, Sarile si reabilitare 

sistem existent 
- Gestionarea deseurilor in U.A.T. Bisoca 
- Intretinere-reabilitare-asfaltare a drumurilor comunale si de interes local 

5.1.12. COMUNA BLAJANI; 

-    amenajamente silvice in zonele cu defrisari de paduri pentru prevenirea 
alunecarilor de teren (reducerii riscurilor de aparitie); 
-   consolidarea terenurilor in vederea stoparii a   alunecarilor de teren (datorate 
despaduririlor si    inundatiilor); 
-   lucrari de amenajare si ameliorare silvica; extinderea fondului forestier; 
-    program de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 
paduri; 
-    program de exploatare rationala a masei lemnoase; 
-    stimularea spiritului civic al cetatenilor in vederea depozitarii deseurilor menajere 
in locuri special amenajate si a respectului fata de mediu; 
-    introducerea de programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie 
ecologica in scoli; 
-    introducerea unui sistem de colectare a deseurilor; 
lucrari de ameliorare si corectare torenti; 
-   initierea unui program de training si perfectionare pentru personalul de executie cu 
atributii specifice din primarie (agent de dezvoltare locala, alti functionari);  
-    participarea la: sesiuni de informare, instruiri,seminarii, etc... in domeniul 
finantarilor europene, al managementului de proiecte (initiere, scriere, 
implementare,monitorizare si evaluare), al achizitiilor publice, etc.....; 
-    crearea unui mecanism institutionalizat (cu functionare relativ, permanenta) de 
facilitare a absorbtiei fondurilor europene de catre primarie/consiliul local, scoala, 
producatori, organizatii neguvernamentale, firme, investitori din afara comunei, etc... 
implicarea crescuta a autoritatilor locale si a personalului primariei in rezolvarea 
problemelor cetatenilor; 
-    initierea unui program de raining si perfectionare pentru decidentii si personalul 
de executie din primarie (participarea la: sesiuni de informare, instruiri, seminarii, 
etc…; 
-    crearea unui mecanism de informare si consultare a actorilor locali: consilieri 
locali, cetateni, reprezentanti ai mediului economic, specialisti in diverse domenii 
(angajati ai institutiilor publice si detasati / arondati comunei: medic; 
veterinar, medic, notar, etc...;. 
-    infiintarea unei structuri pentru aplicarea planului de actiune locala si a strategiei 
de dezvoltare locala; 
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-    utilizarea rationala a banilor primiti de localnici – prin intermediul legii nr. 
416/2001-   in vederea executarii de lucrari utile comunitatii; 
-    program de dezvoltare a drumurilor comunale cu trotuare, santuri, podete, drumuri 
si ulite asfaltate; 

 drumul judetean DJ 215 a, cu urmatoarele sectiuni: 
a) panta de la intrarea in satul Soresti; 
b) drumul de legatura dintre satele Soresti si Blajani; 
c) drumul principal din satul Blajani; 
d) santurile existente de intretinut; 
e) santuri de scurgere, trotuare – de facut; 
f) plantarea de flori pe marginea drumului principal din Blajani 

 ulite interne ale celor 2 sate; 
-    program pentru asigurarea cu apa a tuturor cetatenilor / gospodariilor comunei; 
a) intretinerea fantanilor publice existente (curatarea si refacerea) 
b) identificarea unor noi surse de apa si saparea unor noi fantani; 
c) introducerea unui sistem de alimentare cu apa pentru acoperirea tuturor 
gospodariilor; 

 sistem de canalizare 
 statie de epurare ape uzate; 
 conexiune pentru telefonie mobila (releu) si conexiune internet 

(introducerea); 
-    program pentru asigurarea si mentinerea curateniei in comuna (se coreleaza cu 
obiectivul strategic 2 de la domeniul cheie i); 

 rampa de depozitare a gunoiului menajer; 
 achizitie utilaj specializat in gestionarea deseurilor, comuna Blajani, judetul 

Buzau; 
-    alimentare cu gaze naturale; 
-    iluminatul public; 
-    cabinete medicale in toate satele; 
-    farmacie umana;  
-    farmacie veterinara; 
-    reabilitarea si dotarea localurilor scolilor si a gradinitelor; 
-    reabilitare camin cultural Soresti; 
-    terenuri de sport la fiecare scoala din comuna; 
-    baza sportive; 
-    locuri de joaca amenajate pentru copii; 
-    sala de sport la scoala; 
-    frizerie pentru barbati si femei; 
-   oficiu bancar; 
-    sucursala asigurari; 
-    oferirea de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii locale, de 
catre primarie in parteneriat cu furnizori de formare profesionala (A.J.O.F.M. Buzau, 
organizatii neguvernamentale, firme); 
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-    organizarea de dezbateri -    de catre primarie in parteneriat cu furnizori de 
formare profesionala-    in scoli, institutii publice pentru someri, elevi din clasele 
terminale (a VIII a); 
-    organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a for-   ei de munca 
(de catre primarie in parteneriat cu furnizori de formare profesionala); 
-    infiintarea unui centru de medierea muncii la nivelul comunitatii locale care sa 
furnizeze informatii despre piata locala a fortei de munca, oportunitatilor de formare, 
reconversie profesionala si sa organizeze burse locale de locuri de munca; 
-    centru de instruire antreprenoriala (pt. cei interesati, inclusiv din zona); 
-    elaborarea unui program de dezvoltare comunitara care sa constientizeze spiritul 
civic in randul elevilor 
-    stimularea asociativitatii locuitorilor in functie de interese (producatori, 
mestesugari) si domenii (protectia mediului, turism, sportiv, social, etc...); 
-    stimularea spiritului civic al cetatenilor in vederea participarii acestora la actiuni 
colective in folosul comunitatii (ex. curatarea santurilor conform o.g. nr. 21/2002, 
etc...); 
-    infiintarea unui mecanism de instruire, informare, consultanta, schimburi de 
experienta pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, privind 
accesarea oportunitatilor de finantare (fonduri europene si/sau neguvernamentale 
etc...) si a facilitatilor disponibile (subventii, etc...) 
-    organizarea fermierilor, producatori agricoli si a crescatorilor de albine in asociatii 
care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate; 
-    infiintarea de loturi demonstrative pentru culturi si tehnologii moderne (cu 
seminte primite gratuit de la firme care vor sa se extinda) 
-    extinderea si infiintarea de noi culturi cu; zmeura, coacaze, mure, catina; 
-    centre de colectare, uscare,comercializare; 
-    crearea de unitati economice de prelucrare si productie (sortare, ambalare, 
conservare si refrigerare legume si fructe, plante medicinale, fructe de padure) 
nepoluante; 
-    infiintarea de ferme de animale (conform standardelor europene); infiintarea unei 
statiuni de monta pentru animale; 
-    actiuni de inregistrare a marcii ”rosu de Blajani” (ajungerea la un acord intre toti 
producatorii individuali locali in vederea standardizarii vinului de Blajani; 
-    crearea unei asociatii de producatori(cultivarea aceluiasi soi de vita de vie, 
aceleiasi tehnologii, in vederea obtinerii unui produs cu aceleasi caracteristici 
constante); promovarea pe piata zonala a vinului; participarea la concursuri si 
degustari de vin; actiuni pentru inregistrarea marcii; 
-    infiintarea de pensiuni agro -    turistice acreditate,care sa permita oferirea de 
programe specifice si pachete de servicii integrate: trasee turistice (vulcanii noroiosi, 
biserica de lemn din sec. al xvii-   lea ), drumetii, vizitarea unor ateliere 
mestesugaresti, meniuri bazate pe produse naturale si tradi-   ionale, etc.....; 
-    amenajarea si marcarea unor trasee turistice; 
-    promovarea potentialului turistic al zonei; 
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 producerea si difuzarea de informatii: site al primariei, materiale informative 
(pliante, harti cu trasee, monografii, site etc...) privind oportunitatile turistice 
ale zonei; introducerea in circuit turistic a monumentelor istorice locale 
(dezvoltarea de relatii cu agentiile de turism din tara); 

-    promovarea vanzarii de case abandonate in vederea transformarii in case de 
vacanta; inventarierea de catre primarie, punerea informatiilor pe saitul primariei; 
preluarea de catre primarie a caselor fara mostenitori si transformarea acestora in 
obiective sociale, utilitare pentru cetateni; 
-    cooperari cu asociatia judeteana a vanatorilor si pescarilor sportivi in vederea 
exploatarii durabile (conservarea fondului) a fondului cinegetic; 

5.1.13. COMUNA BOLDU; 

 Sprijinirea asociatiilor agricole de producatori din comuna Boldu 
 Infiintarea Centrului de informare si consultanta agricola din comuna Boldu 
 Centrul de sprijin pentru Start-up in agricultura 
 Reactualizarea zonarii si microzonarii productiei agricole 
 Utilizarea de soiuri adecvate climatic 
 Sprijinirea agriculturii conservative 
 Infiintarea unui organism pentru conservarea si ameliorarea fondului forestier, 

pentru extinderea padurilor si amenajarea spatiilor verzi 
 Amenajare Centru de prelucrare legume si fructe pe raza comunei Boldu 
 Amenajare abator/centru de prelucrare a carnii in comuna Boldu 
 Centrul de sprijin pentru Start-up in industrie si afaceri 
 Elaborarea unei strategii de Marketing Local 
 Cresterea vizibilitatii produselor autohtone 
 Infiintarea unui centru comercial in comuna Boldu 
 Amenajare locatii ecologice pentru gunoiul de grajd la nivelul comunei Boldu 
 Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Promovarea colectarii selective a deseurilor 
 Boldu colecteaza selectiv si uniform deseurile 
 Iluminat public ecologic 
 Promovarea culturilor energetice (paulownia, salcia energetica) in comuna 

Boldu, Judetul Buzau 
 Sprijinirea investitorilor in agroturism sau in ferme ecologice din comuna 

Boldu 
 Utilizarea terenurilor neproductive pentru obtinerea mijloacelor alternative de 

energie verde  
 Bursa locala a locurilor de munca 
 Baza de date a profesiilor 
 Acte de identitate si stare civila 
 Construirea de locuinte sociale 
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 Amenajarea unui Centru pentru persoanele defavorizate / Infiintare Centru 
ingrijire batrani 

 Amenajarea de cabinete medicale in toate scolile si gradinitele din comuna 
 Construirea si echiparea unui cabinet medical pentru medicina de familie si a 

unui laborator stomatologic modern, la nivelul localitatii Boldu 
 Extinderea retelei de alimentare cu apa la nivelul intregii comune  
 Amenajarea bransamentelor la reteaua de alimentare cu apa pentru gospodariile 

din comuna 
 Amenajarea retelei de colectare a apei si a apei uzate si a unei statii de epurare 

la nivelul comunei 
 Amenajare sistem monitorizare video la nivelul intregii comune 
 Amenajarea trotuarelor de-a lungul caii de acces ce traverseaza comuna 
 Modernizarea drumurilor comunale de pe raza comunei 
 Dalarea santurilor aferente DN 22 de pe raza comunei 
 Amenajarea unei statii de filtrare pentru potabilizarea apei distribuite populatiei 

comunei  
 Amenajarea unui parc fotovoltaic la nivelul comunei 
 Extinderea retelei de alimentare cu gaze de la nivelul comunei 
 Dotarea cu utilaje moderne pentru serviciile publice  
 Reactualizarea P.U.G.  
 Programe de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei 
 Cresterea nivelului de pregatire al aparatului propriu al Primariei prin 

efectuarea de schimburi de experienta si vizite de studii 
 Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri  
 Dezvoltarea si implementarea unui Sistem Informatic Integrat pentru 

promovarea interactiunii intre Primaria Boldu si cetateni prin valorificarea 
potentialului TIC 

 Combaterea fenomenului de abandon scolar  
 Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane 

inactive sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
 Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 

de la nivelul comunei 
 Extinderea/modernizarea unitatilor de invatamant 
 Reabilitare, extindere/amenajare, modernizare si dotare a caminului cultural 

din comuna 
 Amenajare parc comunal pentru distractie si agrement la nivelul comunei 
 Amenajarea unei sali de educatie fizica si sport pentru copii la nivelul comunei 
 Modernizarea terenurilor de sport din comuna 
 Infiintarea unei baze de agrement in comuna 
 Infiintarea unei baze sportive moderne in localitatea Boldu 
 Reabilitarea/modernizarea Bibliotecii comunale din Boldu si introducerea 

sistemului E-Biblioteca 
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5.1.14. COMUNA BOZIORU; 

Obiectiv strategic 1 
Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului (exploatarea rationala a masei lemnoase, 
impadurirea terenurilor degradabile etc...) 

- Amenajamente silvice in zonele cu defrisari de paduri pentru stoparea 
alunecarilor de teren; plantarea puietilor de salcam in punctele „Avram”, 
„Mancu”, „Tanase”, „Agapiescu” pentru stabilizarea terenurilor 

- Consolidarea terenurilor in vederea reducerii riscurilor de aparitie a 
alunecarilor de teren si a inundatiilorl in punctele „Avram”, „Mancu”, 
„Tanase”, „Agapiescu” 

- Lucrari de amenajare si ameliorare silvica; extinderea fondului forestier 
- Program de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor 

de paduri 
- Program de exploatare rationala a masei lemnoase 
- Lucrari de ameliorare si corectare torenti 
 

Obiectiv strategic 2 
- Introducerea unui sistem de colectare a deseurilor 

Managementul integrat al deseurilor (sistem de colectare, sortare si depozitare 
selectiva a deseurilor etc...) 

- Stimularea spiritului civic al cetatenilor in vederea depozitarii deseurilor 
menajere in locuri special amenajate si a respectului fata de mediu 

- Introducerea de programe de informare, constientizare, mediatizare si 
educatie ecologica in scoli 

- Introducerea sortarii si depozitarii selective a deseurilor 
 

Obiectiv strategic 1 
Cresterea capacitatii administrativ-functionale a primariei, a transparentei activitatilor 
decizionale a acesteia si de accedere la fondurile europene si guvernamentale 

- Initierea unui program de training si perfectionare pentru decidentii si 
personalul de executie din primarie (participarea la: cursuri, sesiuni de 
informare, instruiri, seminarii, etc... in diverse domenii: achizitiilor public 
etc... 

- Crearea unui mecanism de informare si consultare a actorilor locali: 
consilieri locali, cetateni, reprezentanti ai mediului economic, specialisti in 
diverse domenii (angajati ai institutiilor publice si detasati/ arondati comunei: 
medic veterinar, medic, notar, etc... 

- Actualizarea permanenta a paginii web a primariei 
- Initierea unui program de training si perfectionare pentru o persoana din 

primarie pentru cunoasterea mecanismelor de finantare europeana 
(participarea la: sesiuni de informare, instruiri, seminarii, etc... in domeniul 
finantarilor europene, al managementului de proiecte, etc... 
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- Infiintarea unei structuri pentru aplicarea Planului de Actiune Locala si a 
Strategiei de Dezvoltare Locala 

 
Obiectiv strategic 2:  
Cresterea rolului primariei  

- Crearea unui conciliat de facilitare a absorbtiei fondurilor europene – la nivel 
local – de catre producatori, firme, primarie/ Consiliul Local 

 
Obiectiv strategic 1:  
Infiintarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea si modernizarea infrastructurii 
tehnico-edilitare si a retelelor de utilitati publice la nivelul intregii comune confor 
standardelor europene 

- Reactualizarea Planului de urbanism General (cand este cazul) 
- Realizarea evidentei cadastrale 
- Program de extindere a locuintelor:  

Modernizarea si extinderea retelei electrice in zonele cu constructii noi 
Oferirea de teren pentru constructii de case pentru tineri 
Extinderea infrastructurii pentru facilitarea constructiilor noilor case 

 
Program de dezvoltare a drumurilor comunale cu trotuare, santuri, podete, drumuri 
si ulite asfaltate: 

Consolidarea celor 3 poduri de pe DJ 2032 L (apartin Consiliului Judetean Buzau) 
- Podurile de la intrarea in Satul Ulmet, in Satul Nucu, de la Fisici-Gavanele (de 

reabilitat) 
- Drumul judetean DJ 203 L (intrarea in Satul Izvoarele, pe portiunea „la Mancu” 

si „la romi”, pana la moara” 
- Drumul principal din Satul Bozioru 
- Santurile existente de intretinut 
- Amplasarea de podete pe unele drumuri comunale si pe cele satesti 
- Santuri de scurgere, trotuare – de facut si refacut 
- Plantarea de flori pe marginea drumului principal din Bozioru 
- Ulite interne ale celor 10 sate 
- Consolidarea drumurilor pe care circula masinile de mare tonaj/ devierea 

traseului masinilor de mare tonaj 
- Amplasarea gabioanelor de protectie impotriva inundatiilor in punctele 

vulnerabile si expuse riscurilor: Izvorul duzilor, Scarlat, Calin Aurel, La Manci, 
la moara Bozioru, Rau 

Realizarea indicatoarelor de intrare/ iesire din localitate: refacerea indicatoarelor si a 
marcajelor rutiere 
Extinderea traseului microbuzelor pana in Satul Nucu 
Cai de acces pentru punctele turistice din zona 
 
Program pentru asigurarea cu apa a tuturor gospodariilor comunei 

a) Intretinerea fantanilor publice existente (curatarea si refacerea) 
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b) Identificarea unor noi surse de apa si saparea unor noi fantani 
c) Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa existent 
d) Completarea sistemului actual de alimentare cu apa pentru acoperirea 

tuturor gospodariilor 
e) Crearea unui sistem nou de alimentare cu apa pentru acoperirea tuturor 

gospodariilor 
Sistem de canalizare 
Statie de epurare ape uzate 
 

Program pentru asigurarea si mentinerea curateniei in comuna (Se coreleaza cu 
obiectivul strategic 2 de la Domeniul cheie 1) 

- Rampa de depozitare a gunoiului menajer cu sistem de colectare a acestuia 
- Statie de transfer gunoi menajer 

Alimentare cu gaze naturale 
- Introducerea sistemului de alimentare cu gaze naturale pentru activitati menajere 

si de productie in comuna 
 
Iluminatul public 

- Completarea sistemului de iluminat public integral a tuturor drumurilor si 
ulitelor 

- Introducerea iluminatului in Satul Gresia 
- Asigurarea energiei electrice prin intermediul surselor neconventionale (captarea 

si transformarea energiei eoliene) 
- Dotarea si amenajarea spatiilor publice: piata/ targ pentru produse agro-

alimentare, statii publice pentru mijloacele de transport in comun, cosuri de 
gunoi pe drumul national, etc... 

- Introducerea conexiunii pentru telefonie mobila (releu) si conexiune Internet 
 
Obiectivul strategic 2 
Infiintarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea si modernizarea infrastructurii socio-
sanitare la nivelul intregii comune conform standardelor europene 

- Cabinet medical cu asigurarea permanentei 
- Cabinet stomatologic in comuna 
- Centru de zi pentru copiii din familiile defavorizate 
- Farmacie umana in comuna 
- Farmacie veterinara 
- Camin pentru persoane varstnice 
- Cantina sociala (infiintata de primarie si/sau de biserica) 
- Reabilitare biserici 

 
Obiectiv strategic 3 
Infiintarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea si modernizarea infrastructurii 
cultural-educative si edilitare la nivelul intregii comune (d.p.d.v tehnic – conform 
standardelor europene) 
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- Reabilitarea si dotarea localurilor scolilor din satele Izvoarele, Fisici, Gavanele 
si a gradinitelor din satele Izvoarele, Bozioru, Fisici: dotarea scolii din Satul 
Bozioru 

- Reabilitarea caminelor culturale din satele Bozioru, Ulmet, Scaieni, Nucu 
- Terenuri de sport la fiecare scoala din comuna 

 
Obiectiv strategic 4 
Infiintarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea si modernizarea infrastructurii 
sportive si de agrement la nivelul intregii comune 

- Baza sportiva 
- Locuri de joaca amenajate pentru copii de gradinita din satele Izvoarele, Bozioru 

si Fisici 
- Parc de agrement in toate satele 
- Sala de sport in comuna 
- Frizerie pentru barbati si femei 
- Oficiu bancar 
- Agent de asigurari/ Sucursala asigurari 

 
Obiectivul 1: 
Crearea unui sistem de consiliere permanenta si instruire pentru corelarea fortei de 
munca locale cu piata muncii si pentru potentialele obiective investitionale din zona 
Identificarea de programe de calificare (cu A.J.O.F.M Buzau) in domeniile si 
ocupatiile cu cerere pe piata muncii din zona (constructii civile si industriale (fierari-
betonisti, zidari, dulgheri, instalatori, electricieni, etc...), mecanici de intretinere, 
asistenti vanzari, tehnicieni in cresterea animalelor, viticultori, etc...) 

- Organizarea de activitati de consiliere profesionala pentru elevii din clasele 
terminale 

- Facilitarea participarii tinerilor/ adultilor la cursuri de instruire antreprenoriala 
(pentru cei interesati, inclusiv din zona, prin colaborari cu alte institutii) 

- Program de combatere a infractionalitatii 
 

Obiectiv strategic 2: 
- Elaborarea unui program de dezvoltare comunitara care sa:  

Dezvolte spiritul civic in randul elevilor 
Stimuleze gradul de asociativitate al locuitorilor in functie de interese si domenii 
(producatori, mestesugari, protectia mediului, turism, sportiv, social, etc...) 
Stimuleze spiritul civic al cetatenilor in vederea participarii acestora la actiuni 
colective in folosul comunitatii (ex. Curatarea santurilor, conform O.G. Nr. 21/2002) 

- Crearea unui program privind nediscriminarea cetatenilor in functie de etnie, 
religie, sex, apartenenta politica (elevi, tineri, maturi) 

 
Obiectiv strategic 3: 
Asigurarea personalului necesar servicilor sociale pentru grupurile tinta specifice 
(camin pentru persoane varstnice, cantine sociale, etc...) 
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- Asistenta sociala pentru caminul care deserveste persoanele varstnice 
- Servicii sociale pentru cantina sociala 
- Servicii sociale pentru beneficiari centrului de zi 
- Infiintare serviciu public de asistenta sociala (exista scriptic, dar nu 

functioneaza) 
- Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice 
- Programe de reintegrare pentru persoanele de etnie roma 

 
Obiectivul strategic 1: 
Infiintarea unor ferme si exploatatii agricole in vederea aplicarii unor tehnologii 
performante care sa conduca la realizarea productiilor de culturi specifice zonei, de 
calitate si cantitate sporite, capabile sa reziste concurentei pe Piata Unica (piata 
romaneasca si a statelor membre ale Uniunii Europene) 

- Program de stimulare a comasarii terenurilor, prin facilitati existente, 
concesionare, vanzare-cumparare 

- Infiintarea unui mecanism de instruire, informare, consultanta, schimburi de 
experienta pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, privind 
oportunitatile de finantare (fonduri europene si/sau neguvernamentale etc...) si a 
facilitatilor disponibile (subventii, etc...) 

- Organizarea fermierilor, a crescatorilor de animale/ albine in grupuri de 
producatori/ asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor 
desfasurate si costuri mai scazute 

- Infiintarea de loturi demonstrative pentru culturi si tehnologii moderne 
- Extinderea si infiintarea de noi culturi: zmeura, coacaze, mure, catina, etc... 

 
Obiectivul strategic 2: 
Sprijinirea crearii si dezvoltarii de mici unitati economice nepoluante, bazate pe 
resursele locale si diversificarii activitatilor de colectare, prelucrare, productie a 
materiilor prime si a produselor locale animaliere, forestiere si de comercializare a 
acestora 

- Centru de inchiriere, intretinere si reparare a utilajelor agricole 
- I.M.M-uri cu specific local: debitarea si prelucrarea lemnului, prelucrarea 

fructelor, laptelui; infiintarea unei mori; deschiderea unei exploatari a 
zacamantului natural de sare 

- Infiintarea de ferme de animale conform standardelor europene 
- Infiintarea unui centru de colectare si prelucrare primara a produselor specifice 

zonei 
- Infiintarea unui punct de sacrificare a animalelor, dotat conform standardelor 

europene 
- Infiintarea unei piete agro-alimentare pentru comercializarea produselor proprii 

 
Obiectivul strategic 3: 
Dezvoltarea unor activitati traditionale economice si de prestari servicii 
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- Crearea de unitati economice de prelucrare si productie (sortare, ambalare, 
conservare si refrigerare legume si fructe, plante medicinale, fructe de padure) 
nepoluante 

- Stimularea infiintarii de persoane fizice autorizate avand ca obiect de activitate 
reparatii auto, vulcanizare, reparatii obiecte de uz casnic, frizerie, coafura, 
cizmarie, croitorie, tricotaje, etc... 

- Utilizarea rumegusului in vederea obtinerii de combustibil solid (brichetarea 
rumegusului); infiintarea unei unitati de brichetare 

 
Obiectivul strategic 4:  
Valorificarea potentialului turistic al zonei (corelat cu modernizarea infrastructurii si 
conservarea localitatii ca zona ecologica) 

- Transformarea scolilor din Nucu si Scaeni in locatii de cazare 
- Infiintarea de cabane si pensiuni agro-turistice, care sa ofere pachete de servicii 

in zona Fisici-Gavanele-Nucu; infiintarea de campinguri turistice 
- Atragerea de investitori pentru construirea unei micro-statiuni balneare 
- Infiintarea de hanuri/ popasuri turistice in punctele de legatura cu celelalte 

localitati din zona 
- Stimularea si facilitarea organizarii proprietarilor de pensiuni si de cabane in 

asociatii care sa permita oferirea de programe specifice si pachete de servicii  
- Atragerea de investitori pentru construirea unei micro-statiuni balneare  
- Infiintarea de hanuri/ popasuri turistice in punctele de legatura cu celelalte 

localitati din zona 
- Stimularea si facilitarea organizarii proprietarilor de pensiuni si de cabane in 

asociatii care sa permita oferirea de programe specifice si pachete de servicii 
integrate (trasee turistice, drumetii, vizitarea unor ateliere mestesugaresti, 
meniuri bazate pe produse naturale si traditionale, etc...) 

- Promovarea vanzarii de case abandonate in vederea transformarii in case de 
vacanta; inventarierea de catre primarie, punerea informatiilor pe site-ul 
primariei; preluarea de catre primarie a caselor fara mostenitori si transformarea 
acestora in obiective sociale, utilitare pentru cetateni 

- Amenajarea simarcarea unor trasee turistice in zona Nucu-Alunis-Bozioru 
- Reabilitarea monumentelor istorice locale religioase (Bozioru de Sus, Gavanele, 

Nucu, Scaieni, Vavalucile) 
- Reabilitarea hotelului din Satul Fisici si includerea acestuia in circuitul turistic 

 
Obiectivul strategic 5:  
Promovarea potentialului turistic al zonei 

- Producerea si difuzarea de informatii: actualizarea permanenta a site-ului 
primariei, materiale informative (pliante, harti cu trasee, monografii, site etc...) 
privind oportunitatile turistice ale zonei; Introducerea in circuit turistic a 
monumentelor istorice locale (dezvoltarea de relatii cu agentiile de turism din 
tara) 
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- Cooperari cu Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi in vederea 
exploatarii durabile (conservarea fondului) a fondului cinegetic 

 
Obiectiv strategic 6: 

- Captarea si valorificarea surselor de apa naturala; ape minerale, ape sulfuroase 
- Lucrari de amenajare si ameliorare a pasunilor (fertilizare, neinsamantare, surse 

de apa pentru animale, etc...) 
- Dezvoltarea si repopularea fondului de vanatoare 

5.1.15. COMUNA BRADEANU; 

- Prima infiintare a sistemului public de canalizare menajera in satele Bradeanu si 
Smirdan; 

- Modernizare drum comunal DC 32 Comuna Bradeanu, Judetul Buzau; 
- Realizare baza sportiva Bradeanu; 
- Reabilitare drumuri satesti; 
- Microbuz scolar; 
- Realizare PUG; 
- Lansarea agriculturii ecologice; 
- Imbunatatirea infrastructurii educationale; 
- Cresterea eficientei energetice in cladirile publice; 
- Construire teren sport; 
- Dezvoltarea infrastructurii de importanta locala; 
- Reabilitarea caminelor culturale; 
- Realizarea unei Sali de sport acoperite; 
- Reabilitarea , modernizarea si dotarea dispensarului uman; 
- Realizare azil persoane virstnice; 
- Reabilitare sediu Primarie; 
- Reabilitare DC 32 Smirdan; 
- Asfaltare drumuri satesti; 
- Parc panouri fotovoltaice 
- Reabilitarea si modernizarea cladirii ce gazduieste colectia muzeala; 
- Cursuri de formare profesionala; 
- Reabilitare alei pietonale; 
- Realizare contorizare si bransare la sistemul public de apa si canalizare; 
- Reabilitare si extindere retea de alimentare cu apa; 
- Extindere retea de canalizare; 
- Infiintarea sistemului public de alimentare cu apa si canalizare in sat Mitropolia; 
- Reabilitarea sistemului de iluminat public; 
- Realizare a unui sistem de supraveghere video; 
- Modernizarea targului saptamanal; 
- Realizarea de proiecte parcelare si carti funciare la terenul extravilan; 
- Sustinerea si organizarea de manifestari care sa asigure afirmarea si stimularea 

tinerilor creatori; 
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- Utilizarea surselor de energie neconventionala; 
- Infiintarea de rampe pentru gunoiul de grajd; 
- Dotarea scolilor cu echipamente si laboratoare necesare unui invatamint modern; 
- Promovarea miscarii sportive de masa; 
- Dezvoltarea de masuri active de ocupare a fortei de munca pentru reducerea 

somajului; 
- Imbunatatirea conditiilor de locuire si asigurarea accesului la utilitati in 

comunitatile de romi; 
- Incurajarea si sprijinirea asociatiilor agricole; 
- Promovarea colectarii selective a deseurilor; 
- Infiintarea unui cabinet medical in Scoala; 
- Imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventii in situatii de urgenta; 
- Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant; 

5.1.16. COMUNA BRAESTI 

-    asfaltare drumuri comunale; 
-    amenajarea cu balast a drumurilor satesti si comunale; 
-    asfaltare DJ 203 l – Parscov – Ivanetu; 
-    implementarea unor mijloace de supraveghere video si sistematizare a traficului, 
semnalizarea si -   protejarea trecerilor de pietoni, mai ales in proximitatea unitatilor 
de invatamant; 
-    amenajarea santurilor si rigolelor pe drumurile principale in toate satele comunei; 
-    constructie pod pe drumul comunal peste raul balaneasa intre satele Bratilesti si 
Ivanetu; 
-    constructie pod peste raul Balaneasa catre catunul Timoiu; 
-    reabilitarea retelei de iluminat public si o eventuala relocare a stalpilor care se afla 
in curtile  locuitorilor si nu pe marginea drumului; 
-    marirea nr. de lampi ecologice utilizate pentru iluminatul public stradal; 
-    introducerea sistemului de alimentare cu gaze 
-    introducerea retelei de alimentare cu apa si canalizare – inclusiv statiei de si 
tratare a apelor reziduale; 
-    atragerea unui operator nou de telefonie mobila in zona; 
-    reactualizarea planului urbanistic general si a planului urbanistic zonal; 
-    elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 
parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate; 
-    modernizarea sistemului rutier pentru implementarea sistemelor video, a 
mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor stradale; 
-    reabilitarea scolii din satul Bratilesti; 
-    dotarea si modernizarea tuturor unitatilor de invatamant cu mobilier, aparatura it 
si acces la interne;t 
-    achizitionarea unui microbuz pentru transportul scolar; 
-    educatie rutiera pentru elevi cu sprijinul politiei locale; 
-    cresterea nivelului de educatie civila; 
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-    formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant; 
-    amenajarea unei zone in satul Ivanetu pentru a crea premisele necesare 
potentialilor investitori de a-   si construi cladiri de birouri/administrative, inclusiv -   
extinderea retelei de electrificare pe acest teren; 
-    organizarea unei piete si a unui targ zonal pe teritoriul comunei Braesti; 
-   organizarea de evenimente, in parteneriat cu ajofm pentru promovarea culturii 
antreprenoriale in randul tinerilor; 
 -   identificarea oportunitatilor de parteneriat public-   privat in vederea demararii de 
activitati in domeniul industrial; 
-    construirea infrastructurii publice necesare pentru desfasurarea activitatilor 
economice; 
-    elaborarea unei strategii de marketing local; 
-    informarea cetatenilor privind legislatia pentru accesarea fondurilor 
nerambursabile; 
-    programe de formare profesionala in randul tinerilor pentru reconversie 
profesionala; 
-    infiintarea unui centru de desfacere a produselor autohtone; 
-    sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescatorilor de animale 
-    sprijinirea fermelor de procesare si uscare fructe, fructe de padure, ghebe, mere, 
prune, pere; 
-    sprijinirea asociatiilor agricole; 
-    centrul de informare si consultanta agricola; 
-    utilizarea de soiuri adecvate climatic; 
-    sprijinirea agriculturii conservative; 
reabilitarea/reconstructia grupurilor sanitare ale scolilor din satele Braesti si Bratilesti 
-    reabilitarea grupului sanitar din primaria comunei Braesti; 
-    dotarea dispensarelor medicale din satele pinu si Bratilesti; 
-    construirea/infiintarea unui dispensar medical in Braesti; 
-    achizitionarea unei ambulante; 
-    parteneriat public-   privat pentru construirea unei farmacii veterinare; 
-    construirea unui centru pentru persoane varstnice; 
-    sprijin pentru minoritati si categorii defavorizate; 
-    construirea rampelor pentru persoane cu handicap; 
-    combaterea fenomenului de abandon scolar; 
-    burse sociale pentru tinerii din familii sarace; 
-    programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 
sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca; 
-    baza de date a profesiilor; 
-    acte de identitate si de stare civila; 
-    fiecare comuna prevazuta cu pubele ecologica; 
-    promovarea colectarii selective; 
-    tehnologii nepoluante, conform standardelor europene; 
-    sanctionarea practicilor ilegale de deversare a deseurilor pe sol; 
-    achizitionarea unei masini de guno;i 
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-    sprijinirea investitorilor in realizarea de capacitati de producere a energiei 
electrice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie electrica (mai ales 
eoliene); 
-    reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural din Bratilesti; 
-    organizarea anuala a unui targ de prezentare a comunei, inclusiv a portului 
popular, a obiceiurilor zonei, a mancarurilor traditionale (de ex.cuvertura cusuta cu 
vergeaua); 
-    reamenajarea bibiliotecii comunale si suplimentarea numarului de volume din 
biblioteca; 
-    introducerea sistemului biblionet pentru locuitorii comunei; 
-    amenajarea locurilor de joaca in satele Bratilesti, Braesti si Goidesti; 
-    reabilitarea terenului de fotbal din satul Braesti si dotarea acestuia; 
-    construirea unui teren multifunctional la scoala din Bratilesti; 
-    promovarea si sustinerea financiara a echipei locale de fotbal; 
-    finalizarea vasei praznicale din satul Ivanetu; 
-    modernizarea bisericii din ivanetu prin dotarea acesteia cu o centrala termica; 
-    amenajarea curtilor interioare si a gardurilor bisericilor din satele Pinu, 
Ruginoasa, Braesti, Bratilesti; 
-    promovarea sarbatorii locale care are loc in prima sambata dupa Sf. Petru “In 
poiana din lastari”; 
 -   promovarea ansamblului folcloric local; 
-    infiintarea unui centru de informare turistica; 
-    sprijinirea investitorilor in turism; 
-    promovarea gastronomiei locale si a retelelor specifice comunei Braesti/zonei; 
-    reabilitarea cladirii primariei si amenajarea curtii interioare; 
-    achizitionarea unei autospeciale de pompieri; 
-    achizitionarea unor utilaje pentru intretinerea drumurilor si pentru activitati de 
intretinere a islazului comunal (concasor, buldozer, cilindru compactor etc...); 
-    infiintarea serviciilor publice de apa si salubrizare; 
-    infiintarea impreuna cu localitatile invecinate a unui nou grup de actiune locala 
sau aderarea la o asociatie de acest fel deja existenta 
-    adaptarea structurii organizatorice; 
-    programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie; 
-    schimb de experienta si vizite de studii; 
-    cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din comuna; 

5.1.17. COMUNA BREAZA; 

1. INFRASTRUCTURA TEHNICO – EDILITARA, SOCIALA, CULTURALA SI 
DE AGREMENT 
OBIECTIVE STRATEGICE 
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- Infiintarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea si modernizarea infrastructurii 
tehnico – edilitare si a retelelor de utilitati publice la nivelul intregii comune conform 
standardelor europene; 
- Infiintarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea si modernizarea infrastructurii 
socio–sanitare la nivelul intregii comune conform standardelor europene; 
- Infiintarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea si modernizarea infrastructurii 
cultural–educative la nivelul intregii comune conform standardelor europene; 
- Infiintarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea si modernizarea infrastructurii, 
sportive si de agrement la nivelul intregii comune conform standardelor europene 
 
2. DEZVOLTARE ECONOMICA DURABILA SI PROTECTIA MEDIULUI 
OBIECTIVE STRATEGICE 
- Infiintarea de ferme si exploatatii agricole eficiente, aplicarea unor tehnologii 
performante care sa conduca la realizarea de produse si culturi specifice zonei, 
capabile sa reziste concurentei pe piata europeana; 
- Sprijinirea creerii de I.M.M.-uri si dezvoltarea de mici unitati economice 
nepoluante, 
diversificarea activitatilor de colectare, prelucrare si productie a materiilor prime si a 
produselor locale si de comercializarea acestora; 
- Dezvoltarea de activitati economice care sa conduca la scaderea gradului de 
dependenta a populatiei fata de agricultura si la crearea de surse de venituri aditionale 
din activitati nonagricole 
- Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului; campanii de informare si educare a 
cetatenilor in scopul protejarii mediului inconjurator; 
- Valorificarea resurselor locale (deseuri, raze solare, vant etc...) pentru producerea de 
energie alternativa (biogaz, energie solara, energie eoliana etc...); 

 
3. POPULATIA SI FORTA DE MUNCA 
OBIECTIVE STRATEGICE 
- Mentinerea si integrarea tinerilor in viata social-economica a comunei, cresterea 
gradului de implicare a acestora in viata comunitatii; 
- Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile tinta bazate pe analiza si 
identificarea corecta a nevoilor specifice (persoane varstnice, copii aflati in 
dificultate, femei victime ale violentei domestice, comunitatea roma); 
- Cresterea spiritului civic si a gradului de asociativitate in randul membrilor 
comunitatii; 
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- Crearea unui sistem de consiliere si instruire permanenta, pentru corelarea ofertei de 
forta de munca locala cu cererea de pe piata muncii, care sa conduca la un grad 
superior de absorbtie si sa raspunda oportunitatilor de dezvoltare locala; 
 
4. ADMINISTRATIE LOCALA 
OBIECTIVE STRATEGICE 
- Cresterea gradului de Informare a cetatenilor si intensificarea actiunilor publicitare 
pentru promovarea oportunitatilor zonei; 
- Dezvoltarea de activitati formative (educationale, culturale, sanitare, sociale) pentru 
asigurarea implementarii Strategiei de dezvoltare locala; 
- Dezvoltarea serviciilor aferente activitatilor comunitare de utilitati publice; 
- Cresterea capacitatii administrativ-functionale a primariei de scriere si 
implementare a proiectelor, de atragere a fondurilor europene si guvernamentale 
pentru comunitate; 
- Cresterea gradului de transparenta in ceea ce priveste activitatile si decizile 
autoritatii 
administratiei publice locale si imbunatatirea serviciilor oferite cetatenilor; 

5.1.18. COMUNA BUDA; 

 Sprijin pentru producatorii agricoli 
 Consiliere si consultanta pentru fermieri prin extinderea activitatii de 

informare, consiliere si consultanta 
 Incubator de afaceri general si pentru agricultura 
 Reactualizarea zonarii si microzonarii productiei agricole 
 Cresterea performantelor agricole prin utilizarea de soiuri adecvate 
 Agricultura conservativa 
 Conservarea si ameliorarea biodiversitatii fondului forestier 
 Clusterul – motor de dezvoltare pentru economia locala 
 Cresterea vizibilitatii produselor si serviciilor locale, precum si a 

oportunitatilor pentru dezvoltarea de afaceri 
 Facilitarea accesului la utilitati pentru intreprinderi 
 Incubator de afaceri 
 Utilizarea gazului metan pentru incalzire 
 Adoptarea de tehnologii nepoluante de catre agentii economici 
 Supravegherea si eliminarea totala practicilor ilegale de deversare pe sol a 

oricaror substante lichide poluante precum si a depozitarii necontrolate de 
deseuri 

 Inchiderea spatiilor si depozitelor de deseuri neamenajate si reconstructia 
ecologica a terenurilor ocupate de acestea 
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 Generalizarea colectarii selective a deseurilor 
 Realizarea sistemului de canalizare si alimentare cu apa 
 Prima infiintare sistem de canalizare ape uzate si statie de epurare si prima 

infiintare retea de alimentare cu apa, imprejmuire si spatii tehnice, comuna 
Buda. 

 Proiect de racordare si bransare a consumatorilor finali la reteaua de canalizare 
si apa 

 Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare, in satul Mucesti - 
Danulesti, Comuna Buda 

 Desfiintarea sistemelor individuale de colectare a apelor uzate – fose septice, 
puturi absorbante – de catre toti detinatorii de locuinte individuale sau 
colective 

 Iluminat public ecologic, cu panouri solare 
 Bursa zonala a locurilor de munca 
 Baza de date a ocupatiilor 
 Acte de identitate si de stare civila pentru populatie 
 Construirea de locuinte sociale 
 Asigurarea infrastructurii pentru acordarea asistentei primare 
 Serviciu medical de urgenta si interventie de tip SMURD  
 Piata volanta de legume si fructe 
 Politia locala  
 Dotari pentru serviciu voluntar pentru situatii de urgenta  
 Infiintarea unui camin de batrani 
 Centru pentru persoanele defavorizate  
 Incurajarea investitiilor private in locuinte 
 Actualizarea P.U.G. 
 Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului 

comunei  
 Realizarea de drumuri comunale  
 Reabilitarea drumurilor comunale 
 Modernizarea drumurilor de interes local in com. Buda 
 Sistem de monitorizare video a drumurilor comunale  
 Completarea sistemului de indicatoare cu denumirile strazilor, de intrare/iesire 

din localitate si semne de circulatie 
 Intarirea capacitatii de aplicare a legislatiei in materie de construire si 

disciplina in constructii 
 Adaptarea structurii organizatorice  
 Analiza nevoilor de formare profesionala ale functionarilor publici si 

participarea la diferite forme de pregatire 
 Cresterea nivelului de pregatire prin schimb de experienta si vizite de studii 
 Imbunatatirea capacitatii administrative prin utilizarea de instrumente moderne 

de lucru 
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 Cresterea nivelului de informare al cetatenilor si mediului de afaceri din 
comuna 

 Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din 
comuna 

 Cresterea nivelului de participare la deciziile locale a cetatenilor si mediului de 
afaceri din comuna 

 Primaria Buda online - comunicare,    implicare, transparenta 
 Programe de consiliere si orientare scolara pentru combaterea fenomenului de 

abandon scolar 
 Programe „a doua sansa” pentru tinerii care au parasit timpuriu scoala 
 Sustinerea prin burse sociale a tinerilor din familii sarace 
 Centru de excelenta pentru tineri cu rezultate deosebite 
 Targ zonal al liceelor si facultatilor 
 Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri 
 Cresterea nivelului de educatie civica 
 Formarea initiala si continua a cadrelor didactice si resurselor umane din 

unitatile de invatamant 
 Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant 
 Consolidare,modernizare si dotare Gradinita cu Program Normal, sat Buda, 

comuna Buda 
 Reabilitare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII, sat Buda, 

Comuna Buda 
 Reabilitare gradinita cu program normal in satul Toropalesti-catun Pietroiu,  

comuna Buda 
 Cabinete medicale in scoli si gradinite  
 Modernizare si dotare Dispensar uman in comuna Buda 
 Sala de sport  
 Program after-school si gradinita cu program prelungit 
 Extinderea fondului de carte al bibliotecii 
 Biblioteca virtuala 
 Consolidare, amenajare lacase de cult 
 Sportul la orice varsta  
 Club sportiv Buda  
 Amenajare si reamenajare parcuri si locuri de joaca 
 Camin de batrini in comuna Buda 
 Foraj de mare adancime si construire bazin de stocare a apei in satele Valea 

Larga, Al. Odobescu si M.Danulesti.izlaz Titile si Lupoaia in com. Buda 
 Regularizarea albiei raului Rm. Sarat si protecţia malurilor in comuna Buda 
 Amenajarea albiei paraului Spidele si Catauti-com. Buda 
 Stabilizarea versantilor pe piriul Buda si amenajarea izvorului din punctual 

Ciuciur-com. Buda.   
 Concesionarea serviciului de salubrizare in com. Buda. 
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 Introducerea panourilor solare si transformarea instituţiilor publice in clădiri 
independente energetic pe UAT Buda; 

 Infiintarea incalzirii cu energie termica a scolilor din com. Buda 
 Infiinţarea unui parc eolian –UAT Buda 
 Studiul privind potentialul eolian al zonei UAT Buda 
 Impădurirea terenurilor degradate si in curs de degradare pe UAT Buda 
 Actiuni de combatere a alunecarilor de teren pe vaile Spidele si Titile  (izlaz )-

com. Buda. 
 Infiinţarea centru  pentru situaţii de urgenţă –com. Buda. 
 Modernizarea centrelor de colectare si prelucrarea  fructelor in sat Buda 
 Sprijinirea fermierilor pentru infiintarea livezilor de pomi fructiferi in 

procurarea materialului săditor de calitate prin scutirea de taxe in satele com. 
Buda 

 Reabilitarea si modernizarea adapostului de animale pe  izlaz Titile, com. Buda 
 Modernizarea drumurilor de exploatare a fermelor agricole din UAT Buda. 
 Sarbatorile comunei Buda Sf. Maria-08.septembrie 
 Bilci traditional  (Sf. Petru-29.06.) 
 Identificarea necesarului de forta de munca in vederea corelarii profesionale cu 

oferta de pe piata fortei de munca. 
 Formarea initiala si continua a cadrelor didactice si resurselor umane din 

unitatile de invatamint din com. Buda 
 Dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurari a calitatii in scolilor din 

com. Buda. 
 Dezvoltarea parteneriatelor sociale in vederea identificării de noi oportunităţi 

de integrare pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate; 
 Programe pentru prevenirea abandonului scolar in randul etniei rome din com. 

Buda; 
 Realizarea educatiei prefamiliale pentru copii si tineri din com. Buda 
 Cursuri de obtinerea permisului de conducere a computerului complet-ECDL 
 Organizarea periodica a unor intalniri cu cetăţenii pentru dezbaterea 

problemelor de interes general ale localității Buda; 
 Dezvoltarea identităţii europene prin acţiuni de infrăţire (twinning) cu 

comunităţi din Uniunea Europeană; 
 Modernizarea staţiilor de autobuze si microbuze printr-un _sistem tip de 

semnalizare si amenajare unitară in com. Buda; 
 Reconstruirea unei punti pietonale peste riul Rm. Sarat sat M. Danulesti. 
 Reabilitare DJ 203H, km 16+000 – 28+000  Buda-Dumitresti; 
 Extindere iluminatului public in com. Buda. 
 Construire sala de sport scoala Buda, comuna Buda 
 Amenajare pentru agreement a lacurilor din punctele Titile si Lupoaia, com. 

Buda. 
 Reabilitarea si dotarea dispensarului uman sat Al. Odobescu, com. Buda 
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 Sustinerea copiilor dotati prin acordarea de burse si crearea unor centre after-
school sat.Buda 

 Organizarea unor tabere de pregatire intensive pentru copii dotat, com.Buda 
 Modernizarea si dotarea caminului cultural in satul Buda. 

5.1.19. COMUNA C.A. ROSETTI; 

 Aductiune gaze naturale 
 Modernizare 20 km drumuri de exploatare 
 Realizarea sistemului de alimentare cu apa in toate satele comunei 
 Reabilitare si modernizare drumuri satesti/strazi comunale 
 Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale 
 Amenajare, reabilitare si modernizare drumuri de acces la DN2B si Haltele 

CFR-Lunca si Vizireni 
 Amenajarea de parcari auto, trotuare si santuri dalate in toate satele comunei 
 Infiintarea retelei de canalizare in toate satele comunei si extinderea acestora 

catre alti utilizatori din comuna 
 Realizare statii de epurare si tratarea apelor uzate 
 Amenajarea de drumuri vicinale de acces la proprietatile agricole si la pasuni 

(pentru atelaje si animale) 
 Realizarea indicatoarelor de intrare/iesire din localitate: refacerea 

indicatoarelor si a marcajelor rutiere 
 Reabilitarea/modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public 
 Extinderea infrastructurii de utilitati publice spre zonele unde se pot dezvolta 

activitati economice 
 Constructie sau extindere scoala in satul C.A. Rosetti 
 Reabilitarea caminelor culturale si dotarea corespunzatoare a acestora, pentru 

desfasurarea diverselor evenimente ale comunitatii 
 Reabilitarea scolilor din comuna 
 Infiintarea unei Scoli de Arte si meserii in satul resedinta de comuna 
 Constructie gradinite in satele Lunca si Vizireni 
 Infiintarea “Clubului tineretului” 
 Infiintarea “Clubului pensionarilor” 
 Infiintarea unui centru de zi la nivel de comuna pentru copiii care provin din 

familii cu posibilitati materiale reduse 
 Infiintare farmacie/puncte farmaceutice in toate satele comunei 
 Infiintarea unui centru de sanatate in satul resedinta de comuna 
 Infiintare cabinet stomatologic in satul C.A. Rosetti 
 Amenajarea de puncte sanitare in satele componente ale comunei 
 Infiintarea/modernizarea si dotarea corespunzatoare a bazelor sportive din 

comuna 
 Constructia unui parc de agrement in satul C.A. Rosetti 
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 Constructia unei sali de sport in satul resedinta de comuna  
 Amenajare de locuri de joaca pentru copii 
 Dotare si amenajare spatii publice 
 Infiintarea de ferme agricole si zootehnice 
 Organizarea de ferme legumicole 
 Realizarea de sisteme de irigatii pentru culturile agricole 
 Infiintarea de culturi de plante tehnice (rapita, in, canepa, plante medicinale si 

aromatice) cu rezistenta crescuta la seceta 
 Organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de animale in 

asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate 
 Acordarea de facilitati pentru comasarea terenurilor in vederea organizarii unor 

exploatatii viabile 
 Infiintarea unui centru de instruire, informare, consultanta, schimburi de 

experienta pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, privind 
accesarea oportunitatilor de finantare (fonduri europene si/sau guvernamentale 
etc.) si a facilitatilor disponibile (subventii etc.) 

 Infiintarea unui centru pentru asistenta fitosanitara si combaterea eroziunii 
solului 

 Organizarea de centre de colectare si prelucrare primara a produselor agricole 
si animaliere din zona 

 Infiintarea a cel putin 2 puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform 
standardelor europene 

 Acordarea de facilitati fiscale in scopul atragerii de investitori in zona 
 Infiintarea de mici sectii de prelucrare a produselor animaliere si agricole 
 Valorificarea terenurilor si spatiilor disponibile, pretabile pentru dezvoltarea de 

activitati economice 
 Diversificarea activitatilor comerciale, mestesugaresti si de prestari servicii 

- Complex de servicii si mica industrie (reparatii auto, vulcanizare, 
reparatii obiecte de uz casnic, frizerie, coafura, cizmarie, croitorie, 
tricotaje, etc.) 

- Centru de inchiriere, intretinere si reparare a utilajelor agricole 
 Dezvoltarea turismului de agrement si de tranzit, a structurilor de primire 

turistica la scara mica 
- Infiintarea unei exploatatii piscicole si de agrement in zona satului 

Vizireni 
- Infiintarea de hanuri/popasuri turistice in punctele de legatura cu 

celelalte localitati din zona 
 Amenajamente silvice in vederea combaterii secetei: infiintarea de perdele 

forestiere de protectie pentru drumuri si proprietatile din extravilan 
 Promovarea folosirii ingrasamintelor naturale si a metodelor biologice de 

combatere a daunatorilor, in detrimentul celor chimice 
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 Lucrari de amenajare si ameliorare a pasunilor (fertilizare, reinsamantare, surse 
de apa pentru animale, etc.) 

 Initierea de programe de informare, constientizare si educatie ecologica a 
proprietarilor de terenuri 

 Initierea si derularea de programe de informare, constientizare, mediatizare si 
educatie ecologica: 

- Actiuni de promovare a colectarii selective a deseurilor menajere 
- Crearea de unitati de colectare, sortare si depozitare selectiva a 

deseurilor in fiecare sat 
- Mobilizarea tineretului si copiilor in actiuni cu caracter ecologic 

(plantarea de arbori in cadrul evenimentului national “Luna padurii”, 
stimularea voluntariatului pentru realizarea de actiuni de ecologizare a 
spatiilor publice) 

 Utilizarea deseurilor combustibile (lemn, cauciuc, PET, carton) in producerea 
de energie alternativa 

 Infiintarea unei statii de biogaz 
 Captarea energiei solare si eoliene si distributia agentului termic 
 Infiintarea unei platforme ecologice la nivel de comuna pentru colectarea si 

managementul gunoiului de grajd 
 Infiintarea unui ONG pentru tineret si afilierea acestuia la retele nationale si 

international active in domenii ca: social, cultural, sportiv, protectia mediului, 
educatie civica, turism, dezvoltare comunitara 

 Descoperirea, sustinerea si fructificarea talentelor individuale din comuna 
 Consilierea tinerilor in accesarea de finantari in cadrul Programului National 

de Dezvoltare Rurala – Masura Instalarea tinerilor fermieri 
 Acordare terenuri pentru locuinte si gospodarii de catre autoritatea publica 

locala 
 Organizarea de campanii, dezbateri in institutii de invatamant si institutii 

publice, schimburi de experienta, vizite si intalniri de lucru 
 Actiuni de angrenare a elevilor si tineretului in activitati comunitare menite sa 

dezvolte spiritul civic al acestora 
 Stimularea asocierii cetatenilor comunei in functie de interese (producatori, 

mestesugari) si domenii (protectia mediului, cultura, sport, social, etc) 
 Realizarea de parteneriate public-private pentru dezvoltarea unor activitati 

comunitare 
 Actiuni de stimulare a spiritului civic, a grijii pentru aspectul comunei 

- Stimulente pentru “cel mai bun gospodar”, “cea mai frumoasa strada”, 
“cel mai frumos sat”; 

- Popularizarea exemplelor pozitive si negative, a bunelor practici, a 
beneficiilor actiunilor desfasurate in comun 

 Centru de instruire si orientare antreprenoriala in scopul valorificarii resurselor 
si oportunitatilor de dezvoltare a comunei 
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 Infiintarea unui Centru de Medierea Muncii la nivelul comunitatii locale, prin 
implicarea primariei in parteneriat cu furnizori de formare profesionala, cu 
urmatoarele atributii 

- Furnizarea de informatii despre piata fortei de munca 
- Popularizarea oportunitatilor de formare, reconversie profesionala si 

oferirea de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii 
- Organizarea de burse locale de locuri de munca/facilitarea participarii la 

bursele organizate la nivel de judet 
- Organizarea de activitati de consiliere, orientare profesionala si plasare a 

fortei de munca, cu focalizare pe elevii din anii terminali si persoanele 
aflate in cautarea unui loc de munca 

 Infiintare serviciu public de asistenta sociala 
 Fundatie umanitara pentru ocrotirea persoanelor aflate in dificultate 
 Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice 
 Programe de integrare pentru persoanele de etnie roma 
 Centru de informare si promovare a comunei, conectat la sistemele regionale si 

nationale 
 Stabilirea unui calendar al evenimentelor locale; permanentizarea unor 

evenimente si sarbatori ale comunitatii (Intalnirea anuala a fiilor satului, 
Sarbatoarea comunei si altele) 

 Infiintarea de centre publice de acces internet in toate satele comunei 
 Organizarea de puncte publice de afisaj in toate satele comunei, amplasate in 

zone mai intens circulate 
 Organizare de adunari cetatenesti pentru armonizarea intereselor actorilor 

locali implicati in dezvoltarea comunitara 
 Intretinerea permanenta si reactualizarea paginii web a primariei 
 Publicatie locala cu aparitie lunara 
 Post de radio local 
 Infiintarea unei structuri pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea 

Planului de Actiune si a Strategiei de Dezvoltare Locala, care sa reuneasca 
actorii locali 

 Monitorizarea permanenta a oportunitatilor de formare pe domeniile strategice 
cuprinse in Strategia de dezvoltare locala 

 Participarea la traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) in domeniul 
managementului de proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si 
evaluare) 

 Monitorizarea permanenta a oportunitatilor de finantare oferite de programele 
nationale, regionale si europene, urmarirea apelurilor de proiecte pe axele 
programelor operationale sectoriale 

 Pregatirea unui portofoliu de proiecte care sa raspunda necesitatilor comunei si 
sa valorifice oportunitatile de finantare 
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 Infiintarea/concesionarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal, 
salubrizare, gaze 

 Reactualizarea Planului de Urbanism General 
 Realizarea evidentei cadastrale, definitivarea actiunii de parcelare, efectuarea 

de carti funciare si ridicare topo pe extravilan 
 Promovarea de catre organul deliberativ local a initiativelor cetatenesti 
 Intocmirea si implementarea unui plan multianual de modernizare a 

activitatilor Primariei Comunei C.A. Rosetti, care sa vizeze: 
- Introducerea sistemelor moderne de evidenta si plata a impozitelor si 

taxelor locale 
- Optimizarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al 

primariei 
- Introducerea metodelor moderne de management: sistemul de 

management al calitatii, cadrul de autoevaluare a functionarii institutiei, 
managementul documentelor 

 Crearea unui mecanism de informare si consultare a cetatenilor cu privire la 
deciziile autoritatilor deliberative si executive de la nivel local 

5.1.20. COMUNA CALVINI; 

 crearea unui mecanism pe plan local prin care anumite tipuri de activitati 
economice – de exemplu productie, procesare agricultura – beneficiaza de 
reduceri de taxe 

 incurajarea participarii furnizorilor locali in investitiile realizate din bugetul 
comunei sau din fonduri europene 

 asigurarea de spatiu / teren din rezerva primariei pentru sustinerea unor afaceri 
de tip start up la nivel local 

 crearea unui Caiet al Investitorului prin care administratia locala din comuna 
Calvini prezinta oferta potentialilor investitori 

 dezvoltarea de activitati de tip economie sociala pentru a asigura un loc de 
munca pentru persoanele dezavantajate din comunitate 

 promovarea firmelor din comunitate pe pagina de internet a comunei 
 dezvoltarea de parteneriate cu Camera de Comert si Industrie Buzau pentru 

informare privind oportunitatile de finantare 
 dezvoltarea de parteneriate cu Asociatiile Judetene de Producatori din 

domeniul Agriculturii pentru a oferi informatii despre tendintele din piata 
produselor agricole 

 infiintarea de asociatii de producatori prin care tineri doritori din comunitate 
pot insusi tainele cresterii animalelor sau a cresterii plantelor 

 identificarea persoanelor, care sunt cunoscatori in domeniul pomiculturii 
pentru a preda cunostintele in domeniu 

 identificarea persoanelor, care sunt cunoscatori in domeniul apiculturii pentru a 
preda cunostintele in domeniu 
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 reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in satele Bascenii de Jos, Bascenii 
de Sus 

 realizarea canalizarii si evacuarea apelor uzate la nivelul comunei Calvini 
 montarea de contoare de apa tuturor familiilor, care beneficiaza de aductiunea 

de apa existenta dar si cea viitoare 
 amenajarea santurilor si trotuarelor in satele Bascenii de Jos, Bascenii de Sus 
 imbunatatirea retelei de iluminat public pentru a acoperi toate zonele din 

comuna si de a mari intervalul in care iluminatul functioneaza 
 amenajarea spatiilor de asteptare in statiile de autobus 
 achizitionarea unei masini de deszapezit pentru a evita inzapezirea drumurilor 

satesti 
 amenajarea cabinetului de stomatologie in parteneriat cu medicul stomatolog 
 amenajarea unei cantine pentru persoanele dezavantajate in parteneriat cu 

Parohia din Calvini 
 dezvoltarea de servicii de tip ingrijire la domiciliu in parteneriat cu Biserica 

Ortodoxa si/sau alte ONG-uri din judet 
 dezvoltarea de servicii tip scoala dupa scoala pentru copii din comunitate 
 amenajarea unui centru comunitar in care pot fi organizate activitati pentru 

tineri, pensionari din comunitate 
 participarea la cursuri de instruire in diferite domenii pentru reprezentantii 

administratiei locale 
 amenajarea de spatii verzi in satele Bascenii de Jos, Calvini, Bascenii de Sus 
 amenajare parcuri de joaca pentru copiii din comunitate 
 finalizarea investitiei terenului de sport din satul Bascenii de Jos 
 realizarea aductiunii de apa pentru scolile Bascenii de Jos, Calvini si Olari 
 amenajarea de toalete interioare pentru scolile din Bascenii de Jos, Calvini si 

Olari 
 realizarea sistemelor de incalzire centralizata pentru cladirile scolare din 

Bascenii de Jos, Calvini si Olari 
 constructia unei Sali de sport in satul Calvini sau Bascenii de Sus 
 constructia unei gradinite noi in satul Calvini 
 amenajarea unui spatiu pentru organizarea unui targ saptamanal in comuna 
 promovarea localitatii Calvini si a satului Frasinet ca destinatie turistica prin 

pliante, afise, cd-uri, site-uri de informare si promovare 
 amenajarea unor trasee de bicicleta pentru turisti in zona satului Frasinet 
 amenajarea drumului comunal DC 55 catre comuna Carbunesti, judetul 

Prahova 
 atragerea unui/unor investitori pentru amenajarea unui parc de aventura in zona 

satului Frasinet 
 organizarea in fiecare an a evenimentului Zilelor satului sau Fiii Satului 
 organizarea unui festival de ziua nationala a romilor pe data de 8 aprilie 
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 infiintarea unui ansamblu si o trupa de dans conform traditiilor comunitatii de 
romi 

 organizarea de evenimente culturale cu participarea copiilor 
 infiintarea unui parc cu panouri fotovoltaice 
 consolidarea malurilor paraului Bisca Chiojdului si a torentilor din localitate, in 

vederea evitarii alunecarilor de teren si a inundarii locuintelor si terenurilor 
agricole 

 construirea/reabilitarea sediului primariei comunale 
 asfaltarea drumurilor comunale 
 asfaltarea drumurilor satesti 
 realizarea unor poduri/punti de trecere spre satele Olari, Frasinet si catunul 

Pachet 

5.1.21. COMUNA CANESTI; 

 Reabilitarea Modernizarea si dotarea asezamantului cultural Camin cultural 
comuna Canesti ;  

 Finalizare constructie Baza Sportiva Multifunctionala tip II sat Canesti , 
comuna Canesti; 

 Reabilitare DC. 94 Canesti -Trestioara ; 
 Reabilitare DC Valea Verzei - Grabicina ; 
 Reabilitare DC. 92 Scortoasa – Canesti ; 
 Asfaltarea drumurilor comunale şi săteşti din componenţa comunei Căneşti 

- Asfaltare drum comunal DC 92 în satul Negosina 
- Asfaltare drum comunal DC 94 în satul Șuchea 
- Asfaltare drum comunal DC 182 în satul Șuchea 
- Asfaltare drum comunal DC 93 in satul Valea Verzei 
- Asfaltare drum comunal DC 206 in satul Valea Verzei 
- Asfaltare drum comunal DC 95 in satul Negosina 

 Modernizarea drumurilor din satele componente comunei 
- Modernizare drum sătesc DS nr 1 în satele Căneşti şi Gonţeşti 
- Modernizare drum sătesc DS nr 2 în satul Șuchea 
- Modernizare drum sătesc DS nr 3 în satele Căneşti şi Păcurile 
- Modernizare drum sătesc DS nr 4 în satul  Căneşti şi Drenari 
- Modernizare drum sătesc DS nr 5 în satul Șuchea şi Scoroseşti 
- Modernizare drum sătesc DS nr 6 în satul Șuchea şi Pădurea Mare 
- Modernizare drum sătesc DS nr 7 în satul Șuchea 
- Modernizare drum sătesc DS nr 8 în satul Șuchea 
- Modernizare drum sătesc DS nr 9 în satul Valea verzei şi Bondrea 

 Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în localitatea 
căneşti şi satele componente  

 Introducerea sistem de canalizare în localitatea Căneşti 
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 Realizarea de staţie de epurare în satul Căneşti 
 Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public în localitatea Căneşti 

şi satele componente 
 Implementarea unui sistem de supraveghere video a traficului rutier şi 

pietonal, în mod deosebit în apropierea unităţilor de învăţământ 
 Amenajarea de spaţii de parcare, în special în apropierea instituţiilor 

publice 
 Clarificarea aspectelor de proprietate şi domenialitate asupra teritoriului 
 Actualizarea Planului Urbanistic Zonal şi a Planului Urbanistic General 
 Reabilitarea clădirilor de interes public 
 Lucrări de regularizare a râurilor şi pârâurilor ce tranzitează teritoriul 

comunei Căneşti 
- Lucrări de regularizare a pârâului Sărăţelul Bercăi în localităţile Șuchea, 

Căneşti şi Valea Verzei 
- Lucrări de regularizare a pârâului Strâmbu, pârâul Poeniţa şi pârâul 

Slănicel în satul Șuchea 
- Lucrări de regularizare a pârâului Negoşina în satul Negoşina şi Căneşti 

 Colectarea selectivă a deşeurilor menajere 
 Achiziţionarea pubelelor ecologice pentru instituţiile publice 
 Iluminat public ecologic 
 Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă 
 Anveloparea termică a instituţiilor publice 
 Sisteme solare de încălzire a apei în instituţiile publice 
 Informări privind utilizarea de tehnologii nepoluante, conform 

standardelor europene 
 Lucrări de stabilizare a versanţilor şi stingere a alunecărilor de teren 
 Împădurirea unor terenuri degradate 
 Limitarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Împădurirea unor terenuri degradate 
 Limitarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Centrala electrica fotovoltaica 500 kw cu racord la SEN, comuna Canesti , 

judetul Buzau 
 Programe de formare continuă a cadrelor didactice şi cele auxiliare din 

unităţile de învăţământ 
 Construirea unei grădiniţe cu program prelungit în localitatea Căneşti 
 Construirea unei creşe în localitatea Căneşti 
 Programe de combatere a abandonului şcolar 
 Burse sociale pentru tinerii de vârstă şcolară din familiile sărace 
 Programe de consiliere şi orientare profesională pentru şomeri, persoane 

inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 
 Programe de educaţie civică 
 Reabilitarea clădirilor şcolare din localitatea Căneşti 
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 Reabilitarea sau conservarea clădirilor şcolare din localităţile Negoşina şi 
Șuchea 

 Reabilitarea şi modernizarea bisericilor ( interior şi exterior) din comuna 
Căneşti 

 Construcţia, reabilitarea sau modernizarea căminelor culturale 
- Construcţia, reabilitarea sau modernizarea căminului cultural din 

localitatea Căneşti 
- Construcţia, reabilitarea sau modernizarea căminului cultural din 

localitatea Negosina 
- Construcţia, reabilitarea sau modernizarea căminului cultural din 

localitatea Șuchea 
- Construcţia, reabilitarea sau modernizarea căminului cultural din 

localitatea Valea Verzei 
 E-bibliotecă 
 Înfiinţare centru social de zi pentru copii 
 Înfiinţare serviciu social la domiciliul persoanelor vârstnice 
 Bursa locală a locurilor de muncă 
 Înfiinţarea unui serviciu medical de permanenţă 
 Modernizarea terenurilor de fotbal 
 Amenajarea a două terenuri de minifotbal în localităţile Negoşina şi 

Șuchea 
 Programe de educaţie sportivă 
 Construirea de locuinţe sociale pentru tineri şi familii nevoiaşe 
 Înfiinţarea unui centru pentru câinii fără stăpân 
 Achiziţionarea de utilaje pentru serviciul situaţii de urgenţă 
 Adaptarea structurii organizatorice 
 Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din primărie 
 Bună guvernare 
 Construcţie târg de animale 
 Construcţie piaţă de legume – fructe 
 Programe de informare legate de oportunităţile de finanţare 
 Promovarea resurselor şi a produselor locale 
 Programe de formare profesională pentru agricultori 
 Centru de informare şi asistenţă pentru agricultori 
 Înfiinţare linie pentru procesare şi uscare fructe 
 Programe de sprijinire a  sectorului zootehnic 
 Promovarea tradiţiilor şi a sărbătorilor locale 
 Zilele comunei Căneşti 
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5.1.22. COMUNA CATINA; 

 asfaltarea drumurilor comunale 
 asfaltarea drumurilor satesti 
 amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale in toate satele 
 constructia sau reabilitarea podetelor in toate satele componente ale comunei 
 pietruire drumuri exploatare forestiera 
 modernizarea retelei de alimentare cu apa in satul Slobozia 
 foraje pentru apele de adancime in fiecare sat 
 introducerea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in 

satele Valea Catinei, Corbu, Catina, Zeletin 
 finalizarea retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat in satele Zeletin si 

Corbu  
 amenajare sisteme colectare apa si scurgere catre centrele de colectare (rigole) 
 modernizarea sistemului de iluminat public, extinderea retelei actuale de 

iluminat public pe toate strazile marginale ale satelor 
 inroducerea led-urilor ecologice in sistemul de iluminat public 
 extinderea retelei de internet la nivelul comunei 
 consolidarea malurilor paraurilor (Basca Chiojd, Zeletin) pentru prevenirea 

surparilor de teren si a inundatiilor 
 finalizarea elaborarii Planului Urbanistic General 
 modernizare sistem rutier 
 impadurirea a minimum 2 ha de teren anual (plantǎri de puieti atat pe malurile 

paraurilor Basca Chiojd si Zeletin, cat si pe torentii acestora si pe terenurile 
neproductive) 

 elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 
parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate si de regularizare a terenurilor 

 reabilitarea unitatilor de invatamant (scoala si gradinita) din satele Zeletin si 
Valea Catinei, inclusiv dotarea acestora cu centrale termice 

 reabilitarea gradinitei din satul Corbu 
 construirea unor noi gradinite in satele Catina si Slobozia 
 modernizarea si dotarea corespunzatoare a tuturor unitatilor de invatamant 
 amenajarea curtilor interioare a scolilor si gradinitelor din toate satele 

componente si dotarea acestora cu spatii de joaca pentru copii 
 achizitionarea unui microbuz pentru transport scolar 
 educatie rutiera pentru elevi cu sprijinul politiei locale 
 formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 
 amenajarea unei piete en-gros, en-detail si a targurilor saptamanale in catina 
 sprijinirea micilor ateliere mestesugaresti, mecanice, de tamplarie. revitalizarea 

obiceiurilor traditionale (incondeiatul oualelor, prelucrarea rachitei, tesutul la 
razboi) 

 promovarea culturilor energetice (paulownia, salcia energetica) 
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 sprijinirea investitorilor in agroturism sau in ferme ecologice 
 utilizarea terenurilor neproductive pentru obtinerea mijloacelor alternative de 

energie verde 
 organizarea de evenimente, in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale in randul tinerilor 
 identificarea oportunitatilor de parteneriat public-privat in vederea demararii de 

activitati in domeniul industrial, dezvoltarea de complexe de prestǎri servicii 
 sprijinirea investitorilor in energie verde (parc eoliene, panouri fotovoltaice, si 

promovarea energiilor verzi si a importantei acestora in randul cetatenilor ) 
 sprijinirea micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 

conservarea produselor din carne si a celor lactate, pentru prelucrarea lanii, a 
lemnului 

 informarea cetatenilor asupra programelor de finantare nerambursabila 
 sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescatorilor de animale 
 elaborarea unui program de atragere a investitiilor 
 programe de formare profesionala in randul tinerilor pentru reconversie 

profesionala 
 sprijinirea fermelor de procesare si uscare fructe si legume 
 sprijinirea asociatiilor agricole, a crescatorilor de animale 
 centrul de informare si consultanta agricola 
 organizarea de stani pentru agroturism si productie 
 amenajarea a doua pastravarii in satele Catina si Valea Catinei 
 crearea unui parteneriat public-privat pentru infiintarea unui centru de recoltare 

si interpretare a analizelor medicale 
 crearea unei infrastructurii integrate pentru situatii de urgenta (procurare auto 

speciale pentru stingerea incediilor , punct de prim ajutor dotat cu autosanitara, 
plataforma de aterizare pentru elicopter in caz de forta majora. 

 cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la importanta 
alimentatiei, a igienei si a sportului pentru a avea o viata sanatoasa prin 
infiintarea unui centru de consultanta sanitara si educatie in satul Zeletin 

 parteneriat public privat pentru reabilitarea si dotarea corespunzatoare a 
dispensarului medical din satul Catina si extinderea specializarilor existente 

 parteneriat public privat pentru infiintarea unui dispensar in Corbu, a unei 
farmacii veterinare in Catina, a unei clinici stomatologice si pentru infiintarea 
unei farmacii/drogherii in satul Valea Catinei si Slobozia 

 sprijin pentru minoritati si categorii defavorizate 
 modernizarea centrului de zi pentru copii si dotarea corespunzatoare a acestuia 
 construirea rampelor pentru persoane cu handicap 
 combaterea fenomenului de abandon scolar 
 burse sociale pentru tinerii din familii sarace 
 programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane 

inactive sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
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 sprijinirea grupurilor etnice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 
implementarea de proiecte privind incluziunea sociala si prin consilierea 
acestora 

 infiintarea unei societati de ingrijire la domiciliu 
 infiintarea unei societati publice de voluntariat 
 construirea unui centru pentru persoane varstnice in Catina 
 curatarea albiei Paraului Zeletin (1,5km) si a Paraului Basca Chiojd(10km) 
 infiintarea serviciului public de salubrizare 
 fiecare gospodarie prevazuta cu pubela ecologica 
 promovarea colectarii selective si a procesului de reciclare 
 salubrizarea zonelor adiacente comunei 
 achizitionarea unei masini de gunoi si a unei vidanje 
 amenajarea spatiilor de joaca pentru copii in toate satele componente comunei 

Catina 
 consolidarea structurii de rezistenta a bisericii din satul Corbu 
 refacerea picturii pe lemn din biserica veche Valea Catinei 
 dotarea fiecarei biserici din comuna cu o casa praznicala 
 reabilitarea si modernizarea tuturor lacaselor de cult de pe raza comunei 
 construirea unei baze sportive dotate corespunzator, refacerea covorului 

vegetal/covor sintetic 
 amenajarea unui teren multifunctional prevazut cu vestiare, banci de rezerva, 

banci pentru public in cadrul comunei si modernizarea terenului de sport din 
cadrul Scolii Catina 

 infiintarea unei echipe de fotbal pentru amatori 
 infiintarea unei echipe de handbal, volei, tenis de masa, baschet 
 consolidarea bibliotecii comunale 
 introducerea sistemului "E-Biblioteca" pentru a oferi acces nelimitat in mediul 

online la volumul de carte din biblioteca comunala si judeteana tuturor celor 
interesati de lectura  

 atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti din biblioteca 
comunala 

 extinderea terenului destinat inhumarii in satele Corbu si Catina 
 promovarea la nivel judetean a sarbatorii locale ("Dragaica") 
 organizarea anuala a unui targ de promovare a produselor traditionale (prune 

afumate, tuica, branza, telemea) 
 infiintarea unui ansamblu folcloric pe raza comunei pentru revitalizarea 

obiceiurilor populare (fluierasii, dansuri, cantece etc) 
 infiintarea unui muzeu privind evolutia satului romanesc in comuna Catina 

denumit "Muzeul Radacini" 
 infiintarea unui punct de informare turistica 
 amenajarea de trasee montane (Biserica Veche, Piatra Rotǎrii, Rapa Fetei) 
 promovarea obiectivelor turistice de pe raza comunei 
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 infiintarea unui centru pentru turism de afaceri (sala de conferinta, sala de 
sedinte, restaurant etc) 

 reabilitarea sediului Primariei Catina 
 adaptarea structurii organizatorice 
 programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie 
 imbunatatirea paginii de internet a primariei comunei Catina prin oferirea de 

servicii suplimentare: newslettere, posibilitatea platilor online 
 infiitarea serviciului public social, a serviciului public de iluminat public, a 

serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, infiintarea asociatiei 
intercomunitare pentru turism 

 promovarea importantei internetului in societatea de astazi 
 reabilitarea sediului Politiei Locale Catina 
 schimb de experienta si vizite de studii 
 cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din 

comuna 
 achizitionarea unor utilaje pentru deszapeziri, intretinerea drumurilor: 

buldozer, buldoexcavator, autogreder, freza, tractor, autoutilitara 
 infratire cu o comuna similara din Uniunea Europeana 
 completarea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in limita 

posturilor aprobate 
 inventarierea si gestionarea corecta a inventarului public si privat al comunei 
 cresterea gradului de absorbtie a fondurilor accesate prin G.A.L. Valea 

Buzaului 
 elaborarea de studii privind calitatea apelor de adancime 
 utilizarea de soiuri adecvate climatic 
 sprijinirea agriculturii conservative 
 baza de date a profesiilor 
 acte de identitate si de stare civila 
 tehnologii nepoluante, conform Standardelor Europene 
 sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol si educarea cetǎtenilor cu 

privire la depozitarea deseurilor menajere si protectia mediului 
 intocmirea cadastrului general 
 definitivarea problemei retrocedarilor in baza hotararilor existente 
 constituirea unui grup de initiativa pentru reconstruirea societatii de turism 

rural la Comuna Catina pe baza societatii din anii 1903-1910 
 intocmirea nomenclatorului drumurilor comunale si satesti si de exploatare din 

comuna Catina 
 infiintarea unui centru social la domiciliu 
 infiintarea serviciului de apa, iluminat public 
 reabilitarea si repararea caminelor culturale din satele Catina, Valea Catinei si 

Corbu 
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 amenajarea si construirea unei baze sportive dotate corespunzator, refacerea 
covorului vegetal pentru activitati sportive 

 amenajarea unui teren multifunctional in cadrul Scolii Catina 
 lucrari de protectie, curatenie si intretinerea fantanilor traditionale 
 intocmirea documentatiei pentru interventii si asocieri ale proprietarilor de 

terenuri in vederea unor lucrari de combaterea alunecerilor de teren si 
eroziunea solului 

 lucrari de consolidare maluri pe Basca Chiojd, satul Zeletin si pe toti torentii 
din comuna Catina 

5.1.23. COMUNA CERNATESTI; 

-    modernizare drumurilor comunale;  
-    realizare de alei pietonale, de ṣanturi si de trotuare in toate satele (ȋn special pe 
DJ203k);  
-    construire poduri la Aldeni ṣi Caldaruṣa (ȋntre Zarneṣti ṣi Caldaruṣa);  
-    modernizarea sistemului rutier;  
-    retea canalizare in toate satele;  
-    extindere retea de canalizare ȋn satele Cernateṣti ṣi Zarneṣti-   Slanic;  
-    extindere sistem alimentare cu apa ȋn satele Cernateṣti ṣi Zarneṣti-   Slanic;  
-    realizarea retelei de distributie gaz in toate satele;  
-    extinderea retelei de iluminat public;  
-    ȋnfiintarea propriei societati de transport ȋn comun pentru facilitarea accesului 
locuitorilor catre zonele ȋnvecinate;  
-    implementarea unor mijloace de supraveghere video si sistematizare a traficului 
semnalizarea si protejarea trecerilor de pietoni in mod deosebit in proximitatea 
unitatilor de invatamant;  
-    clarificarea aspectelor de proprietate ṣi domenialitate asupra teritoriului ; 
-    actualizarea planului urbanistic zonal si a planului urbanistic general;  
-    reabilitarea cladirilor de interes public (de exemplu primaria);  
-    lucrari de regularizarea a raului;  
-    organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara 
si transportul deseurilor;  
-    organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara 
si transportul deseurilor;  
-    comuna cernateṣti colecteaza selectiv ṣi uniform deṣeurile;  
-    achizitionarea pubelelor ecologice;  
-    iluminat public ecologic;  
-    dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta;  
-    tehnologii nepoluante, conform standardelor europene ; 
-    sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol;  
-    reabilitarea scolilor din Aldeni si Cernatesti; 
-    construirea unei gradinite la Zoresti; 
-    amenajarea/constructia unei baze sportive in comuna; 
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-    amenajarea si dotarea parcurilor de joaca pentru copii in toate satele comunei 
Cernatesti; 
-    combaterea fenomenului de abandon scolar; 
-    burse sociale pentru tinerii din familiile sarace; 
-    programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 
sau -    persoane aflate in cautarea unui loc de munca; 
-    cresterea nivelului de educatie civica; 
-    formarea cardrelor didactice si a resurselor umane din unitatilor de invatamant; 
-    reabilitarea si modernizarea bisericilor (interior si exterior) din comuna; 
-    reabilitarea si modernizarea caminului cultural din Aldeni; 
-    e-   biblioteca; 
-    constructia unui complex social, loc recreativ pentru batranii comunei; 
-    bursa locala a locurilor de munca; 
-    infiintarea cabinetelor medicale in toate scolile comunei; 
-    parteneriat public-   provat pentru constructia unui complex de agrement in 
comuna; 
-    construirea unei sali de sport la scoala din Cernatesti; 
-    modernizarea terenurilor de fotbal din satele Aldeni si Zarnesti-   Slanic; 
-    amenajarea unui teren de minifotbal, practicabil si pentru tenis de camp; 
 sport pentru oricine, la orice varsta; 
-    promovarea activitatilor sportive prin sustinerea unei echipe locale de fotbal si a 
unei echipe de handbal (in Cernatesti exista traditie pentru aceste sporturi); 
-    cresterea nivelului de siguranta pe strazi prin infiintarea unui centru pentru cainii 
fara stapan; 
-    achizitionarea de utilaje in cadrul primariei (buldoexcavator, autograder) pentru 
deszapeziri, lucrari de modernizare sau constructii in comuna; 
-    adaptarea structurii organizatorice; 
-    programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie; 
-    schimb de experienta si vizite studii; 
-    cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri  din oras; 
-    e-   Cernatesti; 
-    amenajare si modernizare targ saptamanal;  
-    amenajarea si construirea unei piete en-   gros; 
-    identificarea oportunitatilor de parteneriat public-   privat pentru demararea de 
activitati in domeniul industrial; 
-    informarea cetatenilor asupra programelor de finantare nerambursabil;a 
-    construirea infrastructurii publice necesare desfasurarii activitatilor economice; 
-    organizarea de evenimente, in parteneriat cu ajofm pentru promovarea culturii 
antreprenoriale in randul tinerilor; 
-    centrul de sprijin pentru start-   up in industrie si afaceri; 
-    elaborarea unei strategii de marketing local; 
-    cresterea vizibilitatii produselor autohtone (strans legat de elaborarea unei strategii 
de marketing local); 
-    sprijinirea asociatiilor agricole; 
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-    centrul de informare si consultanta agricola; 
-    centrul de sprijin pentru start-   up in agricultura; 
 reactualizarea zonarii si microzonarii productiei agricole; 
-    utilizarea de soiuri adecvate climatic; 
-    sprijinirea agriculturii conservative; 
-    plantare livezi; 
-    infiintare linie pentru procesare si uscare a fructelor; 
-    infiintarea liniilor tehnologice pentru procesarea produselor lactate; 
-    sprijinirea crescatorilor de animale; 
-    promovarea sarbatorii locale (targ pantelimon 27 iulie); 
-    infiintarea unui centru de informare turistica 
-    o noua sarbatoare locala -    “Sarbatoarea liliacului” (in luna mai) pentru 
promovarea produselor autohtone si a patrimoniului cultural; 
-    deschiderea unui muzeu al neoliticului; 
-    sprijin juridic si logistic oferit de primaria comunei Cernatesti pentru potentialii 
investitori in turism (pensiuni, restaurant, hoteluri); 

5.1.24. COMUNA CHILIILE; 

 Extinderea reţelei de alimentare cu apă în toate satele comunei  
 Înfiinţarea reţelei de canalizare pentru toate satele comunei 
 Realizare staţie de epurare şi tratarea apelor uzate 
 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti 
 Construirea/reabilitarea de poduri, podeţe şi punţi pietonale pe drumurile de 

legătură dintre satele comunei 
 Marcaje şi indicatoare rutiere corespunzătoare 
 Amenajarea de parcări auto şi de trotuare în centrul civic al comunei şi în 

zonele turistice 
 Reabilitarea reţelei de joasă tensiune şi a iluminatului public 
 Amenajarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor menajere şi dotarea acestora cu 

conteinere/tomberoane ecologice 
 Crearea de locuri de joacă pentru copii 
 Dotare şi amenajare spaţii publice 
 Amenajare şi dotare corespunzătoare a unui spaţiu pentru piaţă/târg 
 Reabilitarea şi modernizarea cladirilor publice ;  
 Punere la dispoziţie teren pentru amplasare de relee de telefonie mobilă 
 Reabilitarea/modernizarea dispensarului uman în satul de reşedinţă al comunei 

şi realizarea de puncte sanitare/de prim ajutor  în toate satele comunei 
 constructia/modernizarea dispensarului uman in satul de resedinta al comunei 

si realizarea de puncte sanitare /de prim ajutor in toate satele comunei; 
 Înfiinţare cabinet stomatologic 
 Înfiinţarea unui centru de zi la nivel de comună pentru copii care provin din 

familii cu posibilităţi materiale reduse 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

565 
 

   

 Farmacie umană/punct farmaceutic/farmacie mobilă în satul de reşedinţă 
 Cămin de bătrâni 
 Farmacie veterinară/punct farmaceutic în satul de reşedinţă 
 Extindere şi amenajare cimitire 
 Reabilitarea, modernizarea şi dotarea corespunzătoare a localurilor şcolilor şi  

grădiniţelor 
 Reabilitarea căminelor culturale, dotarea corespunzătoare pentru desfăşurarea 

diverselor evenimente ale comunităţii 
 Înfiinţarea „Clubului tineretului”  
 Înfiinţarea „Clubului pensionarilor” 
 Reabilitarea bisericilor (izolaţie termică, instalaţie de încălzire, instalaţie de 

sonorizare)din satele comunei; 
 Reabilitarea monumentelor istorice şi de arhitectură locale  
 Parc de agrement Lacul Mocearu 
 Bază sportivă 
 Amenajarea şi marcarea unor trasee turistice 
 Amenajare parc comunal; 
 Înfiinţarea  si dotarea  serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal, 

salubrizare, iluminat , transport local; 
 Înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială 
 Înfiinţarea serviciului public de transport şcolar 
 Centru de informare/consultanţă pentru oportunităţile oferite de zonă 
 Centre de acces internet în toate satele comunei 
 Actualizarea şi întreţinerea permanentă a paginei web a primăriei 
 Publicaţie locala cu apariţie lunară 
 Promovarea potenţialului comunei cu prilejul diverselor manifestări organizate 

la nivel judeţean şi naţional 
 Asocierea cu comunele de pe valea pârâului Sărăţel pentru realizarea unui 

sistem integrat pentru situaţii de urgenţă 
- Procurare autospecială pentru stingerea incendiilor 
- Punct de prim-ajutor dotat cu autosanitară 
- Platforma de aterizare pentru elicopter în caz de urgenţe majore 
- Dotare serviciu pentru situatii de urgenta  

 Înfiinţarea de pepiniere pentru cultura pomilor fructiferi şi a răchitei  
 Înfiinţarea de plantaţii intensive de prun autohton, măr şi păr 
 Înfiinţarea de ferme şi exploataţii agrozootehnice şi pomicole 
 Organizarea fermierilor, producătorilor agricoli şi a crescătorilor de animale în 

asociaţii care să permită un management mai bun al activităţilor desfăşurate 
 Constituirea de asociaţii de proprietari de terenuri care să poată achiziţiona şi 

utiliza maşini şi utilaje agricole pentru propriile exploataţii agricole  
 Înfiinţarea unui centru de instruire, informare, consultanţă, schimburi de 

experinţă pentru fermieri şi pentru specialişti din domeniul agricol, în vederea 
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accesării oportunităţilor de finanţare (fonduri europene şi / sau guvernamentale 
etc.) şi a facilităţilor disponibile (subvenţii etc.) 

 Înfiinţarea unui centru pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor 
 Centru de colectare a laptelui 
 Puncte  de colectare şi valorificare a  mierii de albine, fructelor, fructelor de 

pădure, ciupercilor, plantelor medicinale, etc. 
 Uscător de fructe; procesare fructe pentru obţinerea alcoolului 
 Înfiinţarea unor puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform standardelor 

europene 
 IMM-uri cu specific local: debitare şi prelucrare lemn, gatere, brichetare 

rumeguş, concasare piatră de stâncă, confecţionare tuburi pentru fântâni 
 Centre meşteşugăreşti, activităţi artizanale (lemn, răchită, piatră) 
 Crearea de unităţi economice de prelucrare şi producţie (sortare, ambalare, 

conservare şi refrigerare legume şi fructe) nepoluante 
 Cresterea vizibilitatii produselor autohtone  
 Complex de servicii şi mică industrie (reparaţii obiecte de uz casnic, frizerie, 

coafură, cismărie, croitorie, tricotaje, confecţionare unelte de uz gospodăresc, 
fierărie, tâmplărie, etc.)  

 Înfiinţarea unui magazin de tip „Economat” 
 Înfiinţarea de mici magazine (puncte comerciale) pentru desfacerea produselor 

de strictă necesitate în toate satele comunei 
 Înfiinţarea de pensiuni, cabane turistice şi vânătoreşti 
 organizarea proprietarilor de pensiuni şi de cabane în asociaţii care să permită 

oferirea de programe specifice şi pachete de servicii integrate (trasee turistice, 
drumeţii, ateliere meşteşugăreşti specifice, meniuri bazate pe produse naturale 
şi tradiţionale etc.) 

 Înfiinţarea şi dezvoltarea de parteneriate public-privat pentru dezvoltarea unei 
zone turistice 

 Elaborarea şi implementarea unor programe de marketing pentru zona turistică 
 Înfiinţarea unei mini-staţiuni balneoclimaterice cu posibilităţi de cazare, 

agrement şi tratament în zona Budeşti 
 Concesionarea de către autoritatea locală a fondului de vânătoare administrat 

de Direcţia Silvică, în scopul valorificării vânatului 
 Centru de închirieri ATV-uri pentru turismul montan 
 Oferirea de programe de calificare în meseriile solicitate pe piaţa muncii locale 

(meşteşuguri, agroturism, pomicultură, viticultură, apicultură, creşterea 
animalelor, prelucrarea lemnului, etc.) 

 Organizarea de activităţi de consiliere profesională şi plasare a forţei de muncă 
 Organizarea de cursuri de recalificare/reconversie profesională 
 Acordare terenuri pentru locuinţe şi gospodării de către autoritatea publică 

locală 
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 Organizarea de campanii, dezbateri în instituţii de învăţământ şi instituţii 
publice, schimburi de experienţă, vizite şi întâlniri de lucru  

 Înfiinţarea unui centru de resurse 
 Organizarea de cursuri de formare continuă în domeniile educaţional, cultural, 

sanitar, social 
 Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) în domeniul 

managementului de proiecte (iniţiere, scriere, implementare, monitorizare şi 
evaluare) 

 Înfiinţarea unui ONG pentru tineret şi afilierea acestuia la reţele naţionale şi 
internaţionale active în domenii ca: social, cultural, sportiv, protecţia mediului, 
educaţie civică, turism, dezvoltare comunitară 

 Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, formarea de personal 
 Fundaţie umanitară pentru ocrotirea persoanelor aflate în dificultate 
 Programe de educaţie sanitară pe grupuri ţintă 
 Formare de asistenţi maternali 
 Înfiinţarea unei cantine sociale 
 Infiintare complex social; 
 Infiintare  centre/camine sociale    
 Stabilirea unui calendar al evenimentelor tradiţionale locale şi popularizarea 

acestuia  
 Permanentizarea unor evenimente şi sărbători ale comunităţii (Întâlnirea anuală 

a fiilor satului, Sărbătoare în sat – 21 mai, hramurile bisericilor şi altele) 
 Lucrări de amenajare şi ameliorare silvică în zonele cu defrişări de păduri  
 Înfiinţarea de pepiniere pentru obţinerea puietului necesar împăduririi 
 Programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a proprietarilor de 

păduri 
 Înfiinţarea unor spaţii special amenajate pentru hrănirea animalelor sălbatice 
 Programe de exploatare raţională a masei lemnoase 
 Regularizarea albiilor pâraielor prin construirea de gabioane, amenajare de 

diguri şi protecţii de maluri   
 Captarea şi valorificarea surselor de apă termală 
 Amenajare torenţi şi consolidare/impadurire  terenuri degradate  
 Utilizarea deşeurilor combustibile (lemn, cauciuc, PET, carton) în producerea 

de energie alternativă 
 Înfiinţarea unei staţii de biogaz  
 Captarea energiei solare şi eoliene – amenajare parc fotovoltaic /eolian . 
 Promovarea incurajarii , colectare, sortare şi depozitare selectivă a deşeurilor 
 Crearea de unitati de colectare,sortare si depozitare a deseurilor in fiecare sat; 
 Programe de informare, conştientizare, mediatizare şi educaţie ecologică 
 Programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a proprietarilor de 

păduri şi terenuri agricole  
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5.1.25. COMUNA CHIOJDU; 

-    reabilitatea/modernizarea drumului de acces catre zonele turistice cu potential 
demonstrat – DC 209 (zona lacul vulturilor); 
-    reabilitarea drumului de legatura – Chiojdu – Starchiojd (jud. Prahova) – DJ 102 l; 
-    reabilitarea drumului de legatura – Chiojdu – Nehoiu -    DJ 103 p; 
-    reabilitarea drumului de legatura – Chiojdu – Poienitele – DC 58; 
-    reabilitarea drumului de legatura – Chiojdu – Catiasu – DC 57; 
-    reabilitarea drumului de legatura – Catiasu – Curmatura – Mlajet – DC 56; 
-    reabilitarea, modernizarea sau pietruirea (unde este cazul) drumurilor comunale si 
a strazilor; 
-    reabilitarea podurilor si podetelor in comuna Chiojdu; 
-    crearea si/sau modernizarea drumurilor forestiere; 
-    amenajarea de rigole si podete de descarcare pe sectoarele de strazi in vederea 
colectarii apelor pluviale; 
-    achizitionarea de utilaje specifice; 
-    dotarea si echiparea cabinetelor medicale; 
-    infiintarea unui azil de batrani in comuna Chiojdu; 
-    construirea unui centru de zi pentru copii si batrani, in contextul in care un studiu 
diagnostic in domeniul social releva acest aspect; 
-    derularea unor programe sau campanii de educare si informare a populatiei 
privind starea generala de sanatate si comportamentul adecvat pentru preventie; 
-    reabilitarea scolii din satul Catiasu; 
-    dotarea unitatilor de invatamant cu mobilier si echipamente scolare, precum si 
extinderea accesului la tehnologiile moderne informationale si de comunicatii pentru 
unitatile scolare si extrascolare; 
-    realizarea unei baze sportive in comuna Chiojdu; 
-    realizarea unei sali de sport in comuna Chiojdu; 
-    atragerea si stabilirea cadrelor didactice cu pregatire profesionala superioara in 
comunitate; 
-    realizarea de alei pietonale si trotuare; 
-    amenajarea unui spatiu de agrement pentru copii; 
-    amenajarea unui parc central; 
-    amenajarea unei piete agro-   alimentare cu facilitati si conditii specifice de 
desfacere a produselor; 
-    reabilitarea si dotarea caminului cultural din comuna Chiojdu; 
-    amenajarea si dotarea corespunzatoare a unei biblioteci comunale; 
-    construirea / amenajarea unor sali de praznic necesare la activitatile specifice 
crestin-   ortodoxe in satele Chojdu, Lera, Basca Chiojdului si Catiasu; 
-    realizarea unui studiu privind identificarea solutiilor optime din punct de vedere 
tehnic, economic si ecologic pentru asigurarea incalzirii populatiei; 
-    modernizarea si extinderea sistemului de monitorizare video; 
-    extinderea si eficientizarea sistemului de iluminat public prin montarea de lampi 
economice; 
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-    modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public; 
-    extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila in satele 
Poenitele si Catiasu; 
-    extinderea si reabilitarea sistemului de canalizare; 
-    organizarea de campanii de constientizare si dezvoltare a voluntariatului in 
vederea cresterii receptivitatii cu privire la importanta gestionarii durabile a apei; 
-    modernizarea sistemului de colectare selectiva si transport al deseurilor; 
-    dezvoltarea unui program de educatie si informare a cetatenilor cu privire la 
gestionarea deseurilor; 
-    dezvoltarea sistemelor pentru producerea de energie regenerabila din deseurile 
forestiere (rumegus); 
-    construirea si/sau consolidarea malurilor si digurilor raului Basca Chiojdului; 
-    realizarea de actiuni specifice pentru conservarea biodiversitatii din cadrul ariei 
protejate ROSCI 0229 Siriu; 
-    actiuni de impadurire si de prevenire a eroziunii solului; 
-    amenajarea unei pastravarii ecologice; 
-    lucrari de ingrijire a terenurilor forestiere pentru conservarea si  ridicarea 
potentialului calitativ al acestora; 
-    formare profesionala pentru tineri privind tehnologii si practici de procesare 
forestiera in conformitate cu normele de mediu, cu normele impuse de statutul de arie 
protejata; 
-    realizarea unui sistem de colectare si a unei unitati de procesare primara a 
fructelor si in special a fructelor de padure (dat fiind potentialul zonei); 
-    realizarea unui centru de prezentare si degustare a “Tuicii de Chiojdu”; 
-    realizarea unui centru de colectare si prelucrarea a produselor animaliere in 
comuna Chiojdu (in special a produselor lactate); 
-    imbunatatirea raselor de animale (daca este posibil) sau aducerea de rase de 
animale superioare din alte zone; 
-    promovarea si desfacerea produselor animaliere si a obiceiurilor culinare specifice 
zonei; 
-    sprijinirea populatiei in activitatile de comert si servicii; 
-    sprijinirea activitatilor comerciale prin diverse manifestari organizate; 
-    realizarea unui studiu privind oportunitatea amenajarii centru de echitatie in 
comuna Chiojdu; 
-    amenajarea zonei turistice “Lacul Vulturilor” pentru activitati turistice prin: 
instalatii de iluminat, asigurarea accesului in conditii de securitate pentru turist, 
amenajare grupuri sanitare, etc...; 
-    amenajarea zonei turistice “La Trovanti” pentru activitati turistice prin: instalatii 
de iluminat, asigurarea accesului in conditii de securitate pentru turist, amenajare 
grupuri sanitare, etc...; 
-    reabilitarea si remarcarea tuturor traseelor turistice si montane de pe raza comunei 
Chiojdu; 
-    dezvoltarea pensiunilor si a turismului ecologic; 
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-    promovarea si mediatizarea obiectivelor de mare interes ale comunei (Casa 
Codescu, Casa cu blazoane, “Trovantii”,etc...); 
-   reconstructia si modernizarea site-   ului comunei Chiojdu si atasarea acestuia ca 
link la site-   ul Consiliului judetean Buzau si a altor site-   uri vizualizate; 
-    infiintarea unui centru de vizitare si informare turistica; 
-    infiintarea unui centru zonal al Jandarmeriei Buzau – jandarmi montani; 
-    perfectionarea si pregatirea corespunzatoare a resurselor umane prin participarea 
la conferinte, seminarii, cursuri de formare profesionala; 
-    formare de formatori la nivelul functionarilor din aparatul de specialitate al 
autoritatii publice locale; 
-    reabilitarea cladirii primariei si anexe; 
-    realizarea unei asociatii de dezvoltare intercomunitara in colaborare cu localitatiile 
invecinate; 
-    realizarea unui centru de dezvoltare rurala, in parteneriat cu asezarile rurale 
vecine, care sa aiba rolul de a gazdui actiuni de formare profesionala si consultanta cu 
privire la oportunitatile de dezvoltare (turistica, silvica, etc), actiuni de informare cu 
privire la normele si masurile ce vor fi puse in aplicare la nivelul asociatiei 
intercomunitare si la nivel local; 
-    campanii de incurajare a populatiei rurale de a se implica in procesul de 
dezvoltare a comunei prin constituirea in grupuri de actiune locala; 

5.1.26. COMUNA CILIBIA; 

-    reabilitarea drumurilor comunale si satesti 
-    asfaltarea a 10 km de drumuri la nivelul  intregii commune; 
-    amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale in toate satele; 
-    amenajarea de sisteme de colectare a apei si scurgere catre centrele principale de 
colectare (rigole); 
-    introducerea sistemului de alimentare cu apa in sistem centralizat in satele Gara 
Cilibia si Posta; 
-    introducerea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in toate 
satele comunei Cilibia; 
-    introducerea sistemului de alimentare cu gaze; 
-    modernizarea sistemului de iluminat public; 
-    extinderea retelei actuale de iluminat public in satul Gara Cilibia; 
-    introducerea a doua noi rute de transport in comun: Movila Oii-   Cilibia-   Buzau 
si Gara Cilibia-   Buzau; 
-    extinderea retelei de internet la nivelul comunei; 
-    elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 
parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate; 
-    modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor videi, a mijloacelor 
de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere stradale; 
-    construirea de parazapezi sau plantarea unei perdele forestiere pe DJ Cilibia-   
Pogoanele si Cilibia-   Movila Oii; 
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-    mansardarea scolii din centrul satului Cilibia; 
-    construirea unei scoli in locul celei deja existente in satul Cilibia, in clasele I-   
VIII; 
-    educatie rutiera pentru elevi; 
-    formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant; 
-    asigurarea transportului elevilor spre si dinspre unitatile de invatamant de pe raza 
comunei Cilibia; 
-    achizitionarea unui microbuz pentru transportul scolar; 
-    organizarea de evenimente in parteneriat cu ajofm pentru promovarea culturii 
antreprenoriale in randul tinerilor; 
-    identificarea oportunitatilor de parteneriat public-   privat in vederea demararii de 
activitati in domeniul industrial; 
-    achizitionarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereale) cu scopul de a 
sprijini micii producatori din comuna; 
-    construirea infrastructurii publice necesare pentru desfasurarea activitatilor 
economice; 
-    elaborarea unei strategii de marketing local; 
-    informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia pentru accesarea fondurilor 
nerambursabile; 
-    programe de formare profesionala in randul tinerilor pentru reconversia meseriei 
acestora; 
-   sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor, a crescatorilor de animale; 
-   sprijinirea fermelor de procesare si uscare a fructelor (mere, pere, prune); 
-    sprijinirea asociatiilor agricole; 
-    centrul de informare si consultanta Agricola; 
-    utilizarea de soiuri adecvate climatic; 
-    sprijinirea agriculturii conservative; 
-    sprijinirea minoritatilor si a categoriilor defavorizate; 
-    construirea unui centru de permanenta pentru copiii defavorizati; 
-    construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap; 
-    combaterea fenomenului de abandon scolar; 
-    burse scolare pentru tinerii din familii sarace; 
-    programe de aconsiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 
sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca; 
-    baza de date a profesiilor; 
-    acte de identitate si de stare civila actualizate; 
-    construirea unui centru pentru persoane varstnice la Manzu; 
-    dotarea fiecarei gospodarii cu pubela ecologica; 
-    promovarea colectarii selective; 
-    tehnologii nepolunate, conforme cu standardele europene; 
-    sanctionarea practicilor ilegale de deversare a deseurilor pe sol; 
-    introducerea lampilor ecologice in reteaua de iluminat public; 
-    achizitionarea unei masini pentru colectarea gunoiulu;i 
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-    amenajarea spatiilor de joaca pentru copii in satele Posta, Gara Cilibia, Movila Oii 
si in cadrul scolii generale din satul Cilibia; 
-    amenajarea incintei gradinitei in satul Movila Oii si imprejmuirea acesteia cu 
gar;d 
-    amenajarea unui teren de sport multifunctional in cadrul scolii generale din satul 
Cilibia; 
-    atragerea de fonduri necesare achizitionarii unui balon pentru 
acoperirea/protejarea terenului sportive; 
-    construirea unui camin cultural in satul Gara Cilibia; 
-    reabilitarea cladirii in care functioneaza biblioteca comunala; 
-    atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti aflate in posesia 
bibliotecii comunale; 
-    reabilitarea si modernizarea bisericilor din satele Movila Oii, Manzu, Posta, 
Cilibia precum si refacerea picturilor acestora; 
-    reabilitarea acoperisului din satele Manzu si Cilibia; 
-    imprejmuirea cu gard a bisericilor din satele Movila Oii, Manzu si Gara Cilibia; 
-    fixarea sarbatorii locale “Ziua recoltei”; 
-    identificare unor spatii unde se poate dezvolta turismul de afaceri; 
-    adaptarea structurii organizatorice; 
-    programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie; 
-    organizarea de schimburi de experienta si vizite de studii; 
-    cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri; 
-    achizitionarea de utilaje care sa fie folosite de primarie pentru deszapazire, 
intretinerea drumurilor si a islazului communal; 
-    refacerea acoperisului cladirii actuale a primariei; 
-    reabilitarea sediului postului de politie comunala; 

5.1.27. COMUNA CISLAU; 

 Modernizarea drumurilor comunale  
 Extinderea si modernizarea trotuarelor in comuna  
 Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila  
 Realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare  
 Realizarea retelei alimentare si distributie cu gaz metan  
 Reabilitarea, extinderea si modernizarea scolilor din comuna Cislau  
 Reabilitarea si modernizarea gradinitelor din comuna cislau  
 Construirea unei policlinici  
 Constructie/modernizare/extindere sala sport si amenajare baza sportiva  
 Construire, reabilitarea si extinderea caminuelor culturale din comuna Cislau  
 Modernizarea si reabilitarea retelei de iluminat public din comuna  
 Reabilitarea si extinderea bazelor sportive  
 Amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca pentru copii  
 Amenajarea unui parc comunal  
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 Imbunatatiri funciare in vederea amenajarii pajistilor necesare asigurarii hranei 
animalelor  

 Imbunatatiri funciare in vederea refacerii perdelelor forestiere de protectie  
 Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Cislau 
 Construire si dotare piata agroalimentara  
 Lucrari de impadurire si consolidare pentru prevenirea alunecarilor de teren  
 Construirea unui complex social in comuna si dotarea acestuia  
 Construirea si dotarea unui bazin de inot  
 Reabilitare blocuri din comuna Cislau 
 Construire si dotare camin de batrani in comuna  

5.1.28. COMUNA COCHIRLEANCA; 

 Asfaltarea a 15 km drumuri comunale in satele Cochirleanca, Rosioru si Boboc 
 Asfaltarea a 15 km de drumuri principale in toate satele 
 Amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale 
 Amenajarea sistemelor de colectare a apei si scurgere catre centrele de 

colectare (rigole) 
 Pietruire drumuri exploatare agricola 
 Crearea de drumuri de acces (15 km) in zona agricola 
 Introducerea sistemului de alimentare cu apa in sistem centralizat in satul Gara 

Boboc 
 Introducerea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in 

toate satele componente comunei Cochirleanca 
 Introducerea sistemului de alimentare cu gaze 
 Modernizarea sistemului de iluminat public 
 Extinderea retelei actuale de iluminat public in satele Boboc si Tarlele 
 Foraj suplimentar pentru apa in satul Cochirleanca 
 Extinderea retelei de internet la nivelul comunei 
 Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate 
 Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a 

mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere stradale, 
semnalizare a trecerilor de pietoni din apropierea unitatilor de invatamant 

 Construirea de parazapezi sau plantarea unei perdele forestiere in satele 
Rosioru, Cohirleanca, Boboc, Gara Boboc 

 Reabilitarea Scolii generale sin satul Boboc 
 Sustinerea de cursuri de educatie rutiera in randul minorilor care frecventeaza 

unitatile de invatamant de pe raza comunei 
 Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 
 Asigurarea transportului elevilor din toate satele componente comunei 

Cochirleanca 
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 Achizitionarea unui microbuz pentru transportul scolar 
 Construirea a doua depozite de cereale in satele Cochirleanca si Boboc 
 Amenajarea unei piete en-gros si en-detail in comuna Cochirleanca 
 Organizarea de evenimente in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale in randul tinerilor 
 Identificarea oportunitatilor de parteneriat public-privat in vederea demararii 

de activitati in domeniul industrial 
 Achizitionarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereale) cu scopul 

de a sprijini micii producatori din comuna 
 Atragerea de fonduri pentru construirea unui sistem de irigatii pe suprafata 

agricola a comunei 
 Construirea unei infrastructuri publice necesare desfasurarii activitatilor 

economice 
 Elaborarea unei strategii de marketing local 
 Sprijinirea investitorilor in energie verde si promovarea acestora si a 

importantei lor, in randul cetatenilor 
 Sprijinirea investitorilor in fabrici pentru procesarea si conservarea produselor 

din carne si a celor lactate 
 Informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia privind accesarea 

fondurilor nerambursabile 
 Sustinerea programelor de formare profesionala in randul tinerilor pentru 

reconversia meseriei acestora 
 Sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor si a crescatorilor de animale 
 Sprijinirea fermelor de procesare si uscare a fructelor (mere, pere, prune) 
 Sprijinirea asociatiilor agricole 
 Infiintarea unui centru de informare si consultanta agricola 
 Utilizarea de soiuri adecvate climatic 
 Sprijinirea agriculturii conservative 
 Crearea unui parteneriat public-privat pentru infiintarea unui centru de 

recoltare si interpretare a analizelor medicale 
 Achizitionarea unei ambulante 
 Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la importanta 

alimentatiei, a igienei si a sportului pentru mentinerea sanatatii 
 Oferirea de sprijin pentru minoritati si categorii defavorizate 
 Construirea unui centru de permanenta pentru copiii defavorizati unde acestia 

sa poata avea diverse activitati muzicale, artistice, educationale (cu varste intre 
3 si 10 ani) 

 Construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap 
 Combaterea fenomenului de abandon scolar 
 Burse sociale pentru tinerii din familii sarace 
 Sustinerea de prgrame de consiliere si orientare profesionala pentru someri, 

persoane inactive sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
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 Crearea unei baze de date a profesiilor 
 Actualizarea situatiei actelor de identitate si de stare civila la nivelul 

locuitorilor comunei Cochirleanca 
 Construirea unui centru pentru persoane varstnice pe raza comunei 

Cochirleanca 
 Infiintarea unei societati private pentru apa si salubrizare 
 Existenta in fiecare gospodarie a unei puble ecologice 
 Finalizarea lucrarilor pentru amenajarea gropii de gunoi ecologice 
 Promovarea colectarii selective a deseurilor 
 Promovarea tehnologiilor nepoluante, conform standardelor europene 
 Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Achizitionarea unei masini pentru colectarea gunoiului 
 Amenajarea locurilor de joaca pentru copii in satele Cochirleanca, Rosioru, 

Boboc 
 Construirea a doua case praznicale in satele Cochirleanca si Boboc 
 Amenajarea unui teren de sport muntifunctional in cadrul Scolii generale din 

satul Cochirleanca 
 Atragerea de fonduri pentru amenajarea unui teren multifunctional 
 Construirea unui camin cultural in satele Cochirleanca si Boboc 
 Reabilitarea cladirii in care functioneaza Biblioteca Comunala 
 Sprijinirea echipelor locale de fotbal “Vointa Cochirleanca” si “Viitorul 

Boboc” 
 Infiintarea unei echipe de handbal 
 Introducerea sistemului E-Biblioteca pentru locuitorii comunei 
 Atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti aflate in posesia 

Bibliotecii Comunale 
 Promovarea la nivel judetean a sarbatorii locale “Bob de Grau” ce are loc in 

fiecare an pe 23 iunie 
 Amenajarea baltii din satul Cochirleanca pentru pescuit sportiv 
 Infiintarea unui ansamblu folcloric local pentru promovarea dansurilor si 

cantecelor populare 
 Adaptarea structurii organizatorice la nivelul primariei 
 Perfectionarea si formarea functionarilor publici, angajati ai primariei locale 
 Schimb de experienta si vizite de lucru 
 Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri 
 Achizitionarea de utilaje pentru deszapeziri, intretinere a drumurilor si islazului 

comunal 
 Reabilitarea cladirii Primariei 
 Finalizarea actualizarii P.U.G. 
 Achizitionarea unei autospeciale de pompieri 
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5.1.29. COMUNA COLTI; 

 Modernizarea drumurilor comunale  
 Realizarea trotuarelor in comuna  
 Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila  
 Realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare  
 Realizarea retelei alimentare si distributie cu gaz metan  
 Reabilitarea, extinderea si modernizarea scolilor din comuna Colti  
 Reabilitarea si modernizarea gradinitelor din comuna Colti 
 Modernizarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman din comuna 

Colti  
 Constructie sala sport si amenajare baza sportiva  
 Reabilitarea si extinderea caminului cultural din comuna Colti  
 Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare 

temporara si transportul deseurilor  
 Constructia retelei de iluminat public din comuna  
 Reabilitarea si extinderea bazelor sportive  
 Amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca pentru copii  
 Amenajarea unui parc comunal  
 Imbunatatiri funciare in vederea amenajarii pajistilor necesare asigurarii hranei 

animalelor  
 Imbunatatiri funciare in vederea refacerii perdelelor forestiere de protectie  
 Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Colti 
 Lucrari de stabilizare alunecare de teren, consolidare si refacere DC 69, 

punctul “Pe Poduri” L=50,00m, comuna Colti, judetul Buzau 
 Asfaltarea drumurilor comunale, satesti si a ulitelor de pe raza comunei Colti, 

judetul Buzau 
 
5.1.30. COMUNA COSTESTI; 
 

- Finalizarea proiectului „Construire Baza Sportiva Multifunctionala, Model 
II, Comuna Costesti”; 

- Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru asfaltarea a 1200 m sat Pietrosu; 
- Reabilitarea si asfaltarea drumului comunal Spataru-Gomoesti, 2886 m;  
- Realizare Studiu de fezabilitate Alimentare cu gaze, comuna Costesti, 

Judetul Buzau; 
- Realizarea unui sistem de irigatii, comuna Costesti, Judetul Buzau; 
- Realizarea unui sistem de canalizare si statie de epurare ape uzate, comuna 

Costesti; 
- Reabilitarea Scoalii cu clasele I-IV si Gradinitei din localitatea Costesti; 
- Modernizare Sistem Public de Iluminat Stradal Comuna Costesti 
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5.1.31. COMUNA COZIENI; 

 Extindere alimentare  cu apa pe ulite (20km) 
 Reabilitare sistem de alimentare cu apa zona Vina Rece – Izvoru 
 Reabilitare sistem de alimentare cu apa sat Tulburea 
 Constructie sistem de alimentare cu apa  in satele Pietraru, Teisu si   Nistoresti 
 Asfaltare drmuri comunale si satesti  (40 km) 
 Pietruire drumuri comunale si satesti ( 40 km) 
 Constructie podet tubular si reabilitarea celor existente 
 Constructie si reabilitare punti pietonale 
 Alimentare cu energie electrica  si iluminat public   cartier de locuinte          

zona Facaiana sat Balanesti 
 Reabilitare si extindere in satele unde nu exista 
 Constructie sistem de alimentare cu gaze naturale ( 10 km 
 Finalizare reabilitare scoala sat Cozieni 
 Constructie si amenajare  sala de sport 
 Reabilitare camin cultural sat Cozieni 
 Reabilitare camin cultural sat Balanesti 
 Constructie  case praznicale in  parohiile Cozieni, Balanesti, Pietraru si Trestia 
 Infiintarea unui spital ( sectii) paleativ pe terenul fostei scoli din satul Trestia 

(in prezent dezafectata) 
 Constructie si dotare azil de batrani in satul Trestia 
 Reabilitare si modernizare dispensar medical 
 Amenajarea in  cladirea fostului sediu  CAP Balanesti,  a unui cabinet medical  

cu sala de  consultatii si tratament 
 Imbunatatirea  calitatii  prin insamantare a islazului degradat 
 impaduriri terenuri degradate 
 infiintare puncte de colectare  fructe de  padure 
 amenajarea de adaposturi si bazine de apa  pentru animale pe islazul comunal 
 Incurajarea infiintarii de ateliere mestesugaresti               
 Reabilitare si extindere sediu Primaria Cozieni 
 Incurajarea  construirii unei pensiuni agroturistice in comuna 
 Amenajare spatii de joaca pentru copii 
 Infiintarea unui punct de informare turistica 
 Dezvoltarea si promovarea  zonelor cu  vestigii arheologice de pe raza comunei 

( zonele Vina Rece-Izvoru cu  vestigiile cetatii dacice Piatra cu lilieci  si 
Facaiana, cu vestigiile  unui cimitir   neolitic) 

 Amenajarea pe islazul comunal a unui parc eolian 
 Instalarea  pe o portiune a islazului comunal  de panouri fotovoltaice  
 Modernizarea institutiilor publice  prin  montarea de panouri solare 
 Constructie sistem de canalizare si statie de epurare 
 Reabilitare si extindere retea de iluminat public 
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5.1.32. COMUNA FLORICA; 

 Modernizrea drumurilor comunale 
 Asfaltarea drumului judetean DJ 203C 
 Asfaltare drumuri comunale (satesti) 
 Trotuare si alei pietonale pe strazile principale 
 Modernizarea sistemului rutier 
 Infiintarea sistemului de alimentare cu apa 
 Infiintarea sistemului de canalizare 
 Constructia statiei de epurare si tratare a apelor reziduale 
 Infiintarea a doua foraje suplimentare pentru apa 
 Infiintarea sistemului de alimentare cu gaze 
 Suplimentarea cu lampi ecologice 
 Implementarea unor mijloace de supraveghere si sistematizare a traficului, 

semnalizarea si protejarea trecerilor de pietoni in mod deosebit in proximitatea 
unitatilor de invatamant 

 Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare 
temporara si transportul deseurilor 

 Inchiderea si ecologizarea gropilor de gunoi existente  
 Parcelarea terenurilor intravilane si extravilane ale locuitorilor comunei 
 Montarea unui post de transformare in vederea imbunatatiri parametrilor 

curentului electric 
 Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public 
 Dotari cu utilaje si exhipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si 

salubritate 
 Achizitionarea unei masini de gunoi 
 Achizitionarea de pubele ecologice 
 Infiintarea propriei societati de salubrizare a primariei 
 Achizitionarea unei vidanje de catre primarie 
 Realizarea concursului annual “Cel mai frumos sector din Florica” realizat de 

primarie pentru cei mai harnici locuitori ai comunei 
 Educatie si tineret 
 Realizarea izolatiei termice la scoala veche din comuna Florica 
 Realizarea unei gradinite dotate la standarde UE 
 Amenajarea curtii interioare, aleilor si imprejmuririlor la scoala noua din 

comuna Florica 
 Dotarea cu mobilier a scolilor si gradinitelor 
 Amenajarea unui teren multifunctional de mini-fotbal, handbal si baschet 
 Constructia unei baze sportive in comuna 
 Amenajarea unei sali de sport pentru scolari 
 Modernizarea spatiilor de joaca din incinta gradinitei 
 Modernizarea locurilor de joaca pentru copii 
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 Promovarea actiunilor sportive in comuna 
 Reabilitarea bancilor de rezerva de la terenul de sport din comuna 
 Realizarea plantatiei de arbusti si de parazapezi pentru terenul de fotbal 
 Modernizarea caminului cultural 
 Reabilitarea bisericilor din comuna 
 Promovarea ansamblului popular “Floarea din campie” 
 Amenajarea in cadrul scolii vechi a “Muzeului satului” 
 Constructia unui complex social, camin-azil pentru persoanele varstnice 
 Constructia unui complex social de zi pentru persoanele defavorizate din 

cadrul comunei 
 Crearea unei retele de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice 
 Realizarea unui bloc de locuinte sociale 
 Modernizarea cabinetelor centrului medical 
 Amenajarea curtii exterioare a centrului medical 
 Finalizarea centrului medical cu cabinete pentru medicina de familie, 

stomatologie, medicina de specialitate si farmacie 
 Finalizarea centrului medical cu cabinete de medicina veterinara si farmacie 

veterinara 
 Constructia unui complex turistic in comuna 
 Amenajarea unui parc central in comuna 
 Reconditionarea cladirii unde isi desfasoara activitatea Politia 
 Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta 
 Lucrari de reabilitare si mansardare a sediului Primariei 
 Dotari ale administratiei locale 
 Cresterea nivelului de pregatire profesionala a salariatilor din administratia 

locala 
 Achizitionarea de aplicatii informatice integrate pentru toate serviciile din 

cadrul administratiei locale 
 Crearea unei identitati vizuale a Primariei Florica 
 Extinderea procedurilor de informare publica 
 Stimularea participarii cetatenilor si a ONG-urilor la procesul decisional 
 Cresterea eficientei in administratia locala 
 Construirea in cadrul primariei a unei unitati de implementare a proiectelor 
 Realizarea de parteneriate si activitati de infratire 
 Amenajare si modernizare targ saptamanal 
 Amenajarea pietei en-gros pentru producatorii locali 
 Infiintarea unei ferme de ovine in comuna 
 Modernizarea si diversificarea pietelor agroalimentare 
 Identificarea oportunitatilor de parteneriat public-privat in vederea demararii 

de activitati in domeniul industrial 
 Atragerea si sprijinirea intreprinzatorilor pentru construirea unei fabrici de 

procesare si uscare a legumelor si fructelor 
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 Informarea cetatenilor asupra programelor de finantare nerambursabila 
 Acordarea de sprijin crescatorilor de animale 
 Construirea infrastructurii publice necesare desfasurarii activitatilor economice 
 Organizarea de evenimente, in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale in randul tinerilor 
 Realizarea unui centru de consultanta pentru Start-up 
 Asigurarea de support pentru angajatorii locali care organizeaza cursuri de 

calificare/recalificare profesionala 
 Organizarea de cursuri de antreprenoriat 

5.1.33. COMUNA GALBINASI; 

 Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Galbinasi, judetul 
Buzau  

 Realizarea de trotuare si alei pietonale in toate satele comunei 
 Amenajarea santurilor si rigolelor pe drumurile principale din satele comunei 
 Modernizarea sistemului rutier prin implementarea de sisteme video si 

mijloace de semnalizare luminoase 
 Extinderea sistemului de alimentare cu apa in satul Bentu 
 Extinderea retelei de iluminat public in satele Galbinasi si Bentu 
 Modernizarea si reabilitarea sistemului de iluminat public existent 
 Introducerea de lampi economice sau a unui sistem de iluminat prin LED-uri 
 Realizarea retelei de canalizare in toate satele 
 Realizarea statiei de epurare a apelor reziduale 
 Extinderea retelei de distributie cu gaz in satele Galbinasi si Bentu 
 Sprijinirea investitorilor in realizarea de capacitati de producere a energiei 

electrice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie electrica (in 
special eoliene, energie fotovoltaica si panouri solare) 

 Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului 
 Actualizarea PUZ si P.U.G. 
 Achizitionarea de pubele ecologice 
 Constientizarea locuitorilor asupra necesitatii colectarii selective a gunoiului 

menajer 
 Achizitionarea unei noi masini de colectare a gunoiului menajer 
 Constientizarea efectelor negative pe care actiunile locuitorilor comunei 

Galbinasi le pot avea asupra mediului inconjurator 
 Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Utilizarea tehnologiilor nepoluante, conform standardelor europene 
 Iluminat public ecologic 
 Dotarea primariei cu mijloace de interventii in situatii de urgenta 
 Galbinasi colecteaza selectiv si uniform deseurile 
 Construirea unei gradinite in satul Galbinasi 
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 Reabilitarea gradinitelor din satele Bentu si Tabarasti 
 Amenajarea si dotarea parcurilor de joaca pentru copii in satele Galbinasi si 

Bentu 
 Perfectionarea si formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile 

de invatamant de pe raza comunei 
 Cresterea nivelului de educatie civica 
 Combaterea fenomenului de abandon scolar 
 Infiintarea unui centru pentru persoane defavorizate 
 Punerea in folosire a unei baze de date a profesiilor 
 Actualizarea situatiei actelor de identitate si de starea civila la nivelul 

locuitorilor comunei 
 Cresterea nivelului de educatie civica in randul locuitorilor comunei prin 

utilizarea campaniilor de informare 
 Sustinerea de cursuri de educatie rutiera in randul elevilor 
 Dotarea unitatilor de invatamant 
 Sustinerea de programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, 

persoane inactive sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
 Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu mobilier adecvat a caminului cultural 

din satul Tabarasti 
 Construirea unui nou camin cultural in satul Galbinasi 
 Construirea unui centru de asistenta si ajutor social pentru sprijinirea 

persoanelor varstnice de pe raza comunei 
 Acordarea de burse sociale pentru tinerii sau familiile sarace 
 Modernizarea dispensarelor medicale din satele Galbinasi si Bentu 
 Infiintarea de cabinete medicale in toate scolile si gradinitele 
 Constructia unui complex de agreement multifunctional pe baza unui 

parteneriat public-privat 
 Sustinerea si promovarea echipei de fotbal “Asociatia Sportiva Tricolorul 

Galbinasi” 
 Modernizarea bazei sportive din comuna 
 Crearea unei campanii de sustinere a practicarii sportului – izvor de sanatate la 

orice varsta 
 Infiintarea unui cluv de entertainment 
 Amenajarea si constructia de parcuri destinate copiilor 
 Construirea unui teren de sport multifunctional in satele Galbinasi si Bentu 
 Construire teren de sport acoperit, comuna Galbinasi, sat Galbinasi 
 Crearea si darea in functiune a unei biblioteci virtuale 
 Actualizarea structurii organizatorice la nivelul primariei 
 Extinderea cladirii primariei cu un nou corp de cladire dotat cu mobilier 

modern si echipamente informatice performante 
 Construirea si amenajarea unui garaj pentru masinile aflate in dotarea primariei 
 Perfectionarea si formarea functionarilor publici, angajati ai primariei locale 
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 Organizarea de schimburi de experienta si vizite de studii ale functionarilor 
publici din cadrul primariei 

 Cresterea gradului de consultare al cetatenilor si implicarii acestora in 
rezolvarea problemelor comunei 

 Achizitionarea de utilaje care sa fie folosite de primarie pentru activitati de 
deszapezire, modernizare a spatiilor comunale sau constructii de noi obiective 
pe raza comunei 

 Achizitionarea unui tractor dotat cu intreg echipamentul de accesorii mecanice 
 Completarea sistemului de indicatoare cu denumirile strazilor, precum si 

completarea semnelor de circulatie 
 Achizitionarea unui sistem de monitorizare video a drumurilor publice 
 Infiintarea unui centru pentru cainii fara stapan 
 Sprijinirea agricultorilor 
 Sprijinirea crescatorilor de animale 
 Infiintarea unui centru de informare si consultanta agricola 
 Infiinatrea unui centru de informare a cetatenilor cu privire la accesarea de 

fonduri nerambursabile 
 Construirea unei infrastructuri publice necesare desfasurarii activitatilor 

economice 
 Sprijinirea investitorilor pentru infiintarea unei linii de prelucrare si uscare a 

fructelor 
 Utilizarea in agricultura de soiuri adecvate climatic 
 Infiintarea unui centru de sprijin pentru Start-up in agricultura 
 Sprijinirea investitorilor pentru infiintarea unei unitati de prelucrare a carnii 
 Cresterea promovarii pe piata a produselor autohtone 
 Organizarea de evenimente in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale in randul tinerilor 
 Identificarea oportunitatilor de interes public-privat in vederea demararii de 

activitati in domeniul industrial 
 Construirea infrastructurii publice necesare pentru desfasurarea activitatilor 

economice 
 Elaborarea unei strategii de marketing local 
 Infiinatarea unui centru de informarea a cetatenilor cu privire la legislatia 

accesarii de fonduri nerambursabile 
 Sustinerea de programe de reorientarea profesionala a tinerilor 
 Infiintarea unui centru de desfacere a produselor autohtone 
 Gospodaria in circuitul agroturistic 
 Sprijinirea investitorilor in turism 
 Promovarea sarbatorii locale  “Ziua Comunei” 
 Construire Scoala cu clasele I-VIII, com. Galbinasi, jud. Buzau 

 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

583 
 

   

5.1.34. COMUNA GHERASENI; 

- realizare centru de valorificare si depozitare legume si fructe; 
- infiintare centru de consultanta si formare in agricultura si antreprenoriat; 
- realizare studii de oportunitate pentru transformarea bazinului de irigatii al comunei 
(bazin gradina) si a lacului cu butuci in unitati de productie piscicola; 
- amenajarea” Lacului cu butuci” pentru agreement; 
- organizarea unui targ anual al locurilor de munca (o zi/an); 
- realizare bucatarie la caminul cultural; 
- demersuri pe langa ministerul administratiei si internelor pentru preluare cladire 
patrimoniu (vechea scoala construita de Ioan Gerassy); 
- infiintarea ansamblului artistic “Flori de langa calmatui”; 
-  centru after- school; 
- reabilitarea si extinderea bazei sportive; 
- concurs de orientare turistica pentru elevi; 
- concurs de umor pentru elevi “Ciulinii baraganului”; 
- concurs sportiv multidisciplinar pentru elevi “mens sana in corpore sano”; 
- infiintarea unei piete agro- alimentare in satul Gheraseni - centrul comunei; 
- reabilitare drum comunal dc29, comuna Gheraseni, judetul Buzau; 
- reabilitare drumuri comunale prioritare: str. Legumicultorilor, str. Cremenea, str. 
Preot Dumitran, str. George Sava, str. Padurarilor, str. 22 decembrie, str. Fundatura, 
str. Scolii, str. Lunga; 
-  amenajare loc de joaca in comuna Gheraseni, judetul Buzau; 
- achizitie buldo- excavator; 
- realizare perdea vegetala de protective; 
- realizare si activare sistem de supraveghere public; 
- achizitie motopompa de capacitate medie 
- infiintare camin de batrani in comuna Gheraseni, judetul Buzau 
- parc fotovoltaic; 
- parc eolian 
- optimizare colectare si depozitare deseuri; 
- infiintare/racordare retea de alimentare cu gaze naturale in comuna Gheraseni, 
judetul Buzau 
- prima infiintare a retelei publice de apa uzata in comuna Gheraseni; 
- extindere retea alimentare cu apa in comuna Gheraseni ; 
- reabilitare drum satesc de interes local in comuna Gheraseni; 
- parteneriat public- privat pentru explotare piscicola (daca studiile de oportunitate 
sunt pozitive); 
- proiectare, elaborare, implementare si certificare sistem de calitate pentru 
producatorii autorizati; 
- infiintare centru de consultanta si formare in agricultura si antreprenoriat; 
- realizare centru de valorificare si depozitare a laptelui; 
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5.1.35. COMUNA GHERGHEASA; 

- infiintarea retelei de canalizare a apelor menajere, a statiei de epurare si 
modernizarea drumurilor de interes local din comuna Ghergheasa; 

- modernizarea retelei de iluminat public in comuna Ghergheasa; 
- amenajarea baltilor prin indiguirea si consolidarea malurilor in comuna 

Ghergheasa; 
- construirea unui complex turistic in jurul baltilor si infiintarea unor zone de 

agrement in comuna Ghergheasa; 
- amenajare spatii verzi si locuri de joaca in comuna Ghergheasa; 
- infiintarea perdelelor forestiere in comuna Ghergheasa; 
- achizitionarea unui sistem de monitorizare video a comunei; 
- infiintarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor menajere; 
- infiintarea unui depozit de compost in comuna Ghergheasa; 
- achizitionare unui utilaj de tip autogreder in cadrul primariei Ghergheasa; 
- asfaltarea digului dintre balti in comuna Ghergheasa; 
- campanii de constientizare a populatiei in vederea colectarii selective a 

deseurilor menajere; 
- infiintarea unui centru de prestari -  servicii pentru mestesugarii calificati; 
- eficientizarea costurilor prin valorificarea resurselor de energie regenerabila; 
- dezvoltarea capacitatii administrative prin pregatirea si formarea continua a 

personalului din administratia publica 
- imbunatatirea eficacitatii profesionale prin achizitionarea de echipamente IT; 
- modernizarea biroului de impozite si taxe din localitatea Salcioara; 
- amenajarea salilor de sport din cadrul scolii gimnaziale din satul Ghergheasa si 

a scolii primare din satul Salcioara; 
- dotarea unitatilor de invatamant cu sistem de monitorizare video; 
- reabilitarea scolii primare din localitarea Salcioara; 
- dotarea cu mobilier a scolii primare din satul Salcioara; 
- campanii de indrumare a micilor intreprinzatori in vederea obtinerii finantarii 

de proiecte in perioada de programare 2014 – 2020; 
- modernizarea bazei sportive din satul Salcioara, comuna Ghergheasa; 
- constructie moara malai in localitatea Ghergheasa; 
- modernizare moara in satul Salcioara; 
- modernizarea si dotarea caminului cultural din satul Ghergheasa si a caminului 

cultural din satul Salcioara; 
- reabilitarea „Casei specialistului” din cadrul dispensarului uman din satul 

Ghergheasa si a punctului de lucru din satul Salcioara; 
- efectuarea planurilor de parcelare cadastrale; 
- achizitionarea de echipamente de protectie pentru serviciul de voluntariat 

pentru situatii de urgenta; 
- finalizarea constructiei si efectuarea lucrarilor de finisare si imprejmuire a 

bisericii ortodoxe „sfantul neculai” din satul Ghergheasa; 
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- infiintarea unui eveniment local si organizarea de actiuni festive cu prilejul 
„Zilei comunei”; 

- construirea unui sistem de irigatii in comuna Ghergheasa; 
- amenajarea statiilor de autobuz in comuna Ghergheasa; 
- construire rampe de gunoi de grajd in satele Ghergheasa si Salcioara; 
- construire moara faina in satul Ghergheasa; 
- modernizare DC 1 Ghergheasa-Galbenu, L - 5000 M, l - 5.54m 

5.1.36. COMUNA GLODEANU SARAT; 

 Infiintare retea de canalizare, statie de epurare si tratare ape uzate in satele 
componente ale comunei Glodeanu Sarat; 

 Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale Pitulicea, 
com. Glodeanu Sarat; 

 Modernizarea si dotarea pietei de legume; 
 Modernizarea si dotarea targului saptamanal; 
 Reabilitarea bisericilor 
 Amenajarea lacului “Garlita” 
 Implementarea la nivelul comunei Glodeanu Sarat, judetul Buzau a unui sistem 

de colectare selectiva a deseurilor si achizitie de utilaje (autogreder, buldozer, 
autogunoiera, vidanja, tractor, accesorii) 

 Reabilitarea si dotarea caminelor culturale din satele Caldarusanca si Glodeanu 
Sarat 

 Amenajare trotuare, spatii verzi, rigole pentru scurgerea apei, in zona 
drumurilor comunale si satesti 

 Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale si satesti din comuna 
Glodeanu Sarat, judetul Buzau; 

 Infiintarea retelei de gaze naturale in comuna Glodeanu Sarat, judetul Buzau. 
 Reabilitarea sistemului de iluminat stradal prin inlocuirea lampilor existente cu 

lampi cu un consum redus de energie/led. 
 Amenajarea unor spatii verzi in satele Ileana, Glodeanu Sarat, Pitulicea si 

Caldarusanca. 
 Amenajarea unui Cabinet stomatologic. 
 Reabilitarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu program normal Ileana, 

comuna Glodeanu Sarat, judetul Buzau. 
 Infiintarea unei baze sportive si de agrement in satele componente ale comunei 

Glodeanu Sarat, judetul Buzau. 
 Utilarea unui dispensar uman pentru asistenta sociala primara in regim 

ambulatoriu.  
 Modernizarea sediului administrativ (Primaria si Garajele). 
 Realizare parcuri de joaca in satele componente ale comunei Glodeanu Sarat, 

judetul Buzau. 
 Infiintarea unui ansamblu folcloric de jocuri traditionale. 
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 Amenajarea peisagistica a centrului civic al satelor componente ale comunei. 
 Elaborarea/Actualizarea Planului Urbanistic General, precum și a 

Regulamentului de urbanism. 
 Modernizarea si reabilitarea imobilelor apartinand domeniului public si privat 

al comunei Glodeanu Sarat, judetul Buzau. 
 Construirea unui depozit de legume/fructe/cereale care sa raspunda nevoii de 

depozitare si pastrare a produselor agricole. 
 Stabilirea unor relatii de parteneriat ale localitatii/asociatii de dezvoltare 

intercomunitara si crearea unui birou de informare care sa consolideze relatia 
administratiei cu cetatenii. 

 Infiintarea unui centru de zi/ingrijire persoane varstnice. 
 Realizarea nomenclaturii stradale. 

5.1.37. COMUNA GLODEANU SILISTEA; 

- Realizarea si extinderea retelei de alimentare cu apa; 
- Realizare sistem  canalizare; 
- Reactualizare P.U.G.; 
- Infiintare centru prelucrare legume; 
- Infiintare perdele de protective; 
- Organizarea unui festival legat de culesul recoltei (seceris); 
- Amenajarea unei zone de agrement ; 
- Conservarea si promovarea patrimoniului cultural – Construire camin cultural 

Glodeanu Silistea; 
- Construire baza sportiva in satul Glodeanu Silistea; construire sala de sport 

Glodeanu Silistea; 
- Realizarea unei retele de calculatoare si Internet; 
- Reabilitare Scoli Glodeanu Silistea, Cotorca; 
- Reabilitare drumuri comunale; 
- Realizare sistem supraveghere video; 
- Reinsamantare izlazuri comunale; 
- Finalizare lucrari Piata agroalimentara Glodeanu Silistea; 
- Promovarea turismului local, amenajarea baltii Vacareasca; 
- Asfaltare drumuri comunale in toate satele si a variantei ocolitoare a comunei 

Glodeanu Silistea 
- Asfaltarea si balastarea a minimum 30 km de drumuri satesti si drumuri de 

exploatatie agricola 
- Amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale in toate satele 

comunei 
- Amenajarea sistemelor de colectare a apei si scurgere catre centrele de 

colectare (rigole) 
- Amenajarea podetelor pe drumurile principale ale comunei 
- Finalizarea lucrarilor la reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat in 

satele Carligu Mic, Casota, Vacareasca, Corbu, Carligu Mare 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

587 
 

   

- Modernizarea sistemului de iluminat public si introducerea LED-urilor 
ecologice iluminatul public stradal 

- Extinderea retelei actuale de iluminat public pe toate strazile 
interioare/marginale ale satelor 

- Introducerea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in 
satele Glodeanu Silistea, Cotorca, Satu Nou 

- Extinderea retelei de Internet la nivelul comunei 
- Amenajarea lizierelor de protectie pentru protejarea islazului comunal si a 

drumului judetean  
- Realizarea forajelor suplimentare pentru apa la 130 m adancime in satele 

Carligu Mare, Carligu Mic, Casota, Vacareasca, Corbu 
- Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate 
- Modernizarea sistemului rutier prin extinderea sistemelor de monitorizare 

video, a mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere 
stradale, semnalizarea trecerilor de pietoni din apropierea unitatilor de 
invatamant 

- Elaborarea Planului Urbanistic General si a Planului Urbanistic Zonal 
- Elaborarea unor studii privind calitatea apelor de adancime, studii geologice si 

topografice 
- Modernizarea si dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant de pe raza 

comunei 
- Educatie rutiera pentru elevi cu sprijinul politiei locale din comuna 
- Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 
- Amenajarea curtilor interioare a unitatilor de invatamant si realizarea unor 

spatii de joaca dotate corespunzator in satele Glodeanu Silistea, Cotorca, 
Carligu Mare, Vacareasca 

- Achizitionarea unui microbuz pentru transport scolar 
- Construirea unei gradinite in satul Cotorca 
- Sprijinirea investitorilor in agroturism si in ferme ecologice, ferme de 

subzistenta 
- Sprijinirea micilor ateliere mestesugaresti, mecanice, de tamplarie 
- Utilizarea terenurilor neproductive pentru obtinerea mijloacelor alternative de 

energie verde 
- Organizarea de evenimente in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale in randul tinerilor 
- Modernizarea exploatatiilor agricole 
- Promovarea culturilor energetice (Paulownia, salcia energetica) 
- Sprijinirea investitorilor in energie verde si promovarea energiilor verzi si a 

importantei acestora in randul cetatenilor 
- Identificarea oportunitatilor de parteneriat public-privat in vederea demararii 

de activitati in domeniul industrial 
- Sprijinirea micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 

conservarea produselor din carne si a celor lactate 
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- Informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia privind accesarea 
fondurilor nerambursabile 

- Programe de formare profesionala in randul tinerilor pentru reconversie 
profesionala 

- Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescatorilor de animale 
- Centrul de informare si consultanta agricola 
- Utilizarea de soiuri adecvate climatic 
- Sprijinirea asociatiilor agricole 
- Sprijinirea agriculturii conservative 
- Parteneriat public privat pentru incurajarea agroturismului, ecoturismului, 

geoturismului 
- Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la importanta 

alimentatiei, a igienei si a sportului pentru a avea o viata sanatoasa 
- Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului medical din comuna 

Glodeanu Silistea 
- Sprijinirea unui parteneriat public-privat pentru infiintarea unei farmacii umane 

in Glodeanu Silistea si a unor farmacii veterinare in satele Glodeanu Silistea si 
Vacareasca 

- Construirea unui centru pentru persoane varstnice  
- Sprijinirea grupurilor etnice minoritare si a persoanelor defavorizate 
- Combaterea fenomenului de abandon scolar 
- Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane 

inactive sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
- Construirea rampelor pentru persoanele cu handicap 
- Fiecare gospodarie prevazuta cu pubela ecologica 
- Promovarea colectarii selective si a procesului de reciclare 
- Tehnologii nepoluante, conforme cu standardele europene 
- Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
- Achizitionarea unei masini de gunoi, a unui incarcator frontal, a unui buldozer 

si a unei vidanje  
- Salubrizarea zonelor adiacente comunei 
- Amenajarea unor platforme individuale de gunoi de grajd 
- Imbunatatirea calitatii islazului prin reinsamantare 
- Construirea a doua camine culturale in satele Glodeanu Silistea si Cotorca, 

reabilitarea caminului cultural din satul Vacareasca 
- Reabilitarea sediului Primariei Glodeanu Silistea 
- Amenajarea unui teren multifunctional 
- Atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti aflate in posesia 

Bibliotecii comunale 
- Construirea unei sali de sport in cadrul Scolii Generale Glodeanu Silistea 
- Infiintarea unei baze sportive dotate corespunzator 
- Amenajarea curtilor interioare ale bisericilor, modernizarea picturilor interioare 

si reabilitarea lacaselor de cult din comuna 
- Consolidarea si modernizarea Bibliotecii Comunale 
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- Construirea de case praznicale in fiecare din satele comunei si extinderea 
spatiilor de inhumare 

- Sprijinirea echipei locale de fotbal din comuna Glodeanu Silistea 
- Infiintarea si promovarea la nivel judetean a unei sarbatori locale pentru 

comuna Glodeanu Silistea 
- Promovarea ansamblului folcloric Flori de Baragan  
- Infiintarea unui centru pentru turism de afaceri  
- Amenajarea unui targ lunar pentru promovarea produselor traditionale din 

comuna Glodeanu Silistea 
- Amenajarea unei baze de pescuit la balta din satul Vacareasca 
- Adaptarea structurii organizatorice 
- Programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie 
- Schimb de experienta si vizite de studii 
- Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri 
- Achizitionarea utilajelor pentru deszapeziri, intretinere a drumurilor si a 

islazului comunal (in special un autogreder, un buldoexcavator, o freza, 
precum si o freza care sa poata intra pe strazile cu o latime redusa) 

- Infratire cu o comuna similara din Uniunea Europeana 
- Definitivarea problemei retrocedarilor  
- Completarea organigramei prin angajari conform legislatie in vigoare, in limita 

posturilor vacante 
- Intocmirea cadastrului general 
- Inventarierea si gestionarea corecta a inventarului public si privat al comunei 
- Promovarea importantei internetului in societatea de astazi  
- Sporirea gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile inclusiv prin 

intermediul Grupului de Actiune Locala 

5.1.38. COMUNA GREBANU; 

 Asfaltarea drumurilor comunale in toate satele  
 Amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale din satele 

comunei  
 Amenajarea sistemelor de colectare a apei si scurgere catre centrele de 

colectare (rigole) 
 Pietruire drumuri de exploatatie agricola  
 Introducerea sistemelor de alimentare cu apa, de canalizare, de epurare si 

tratare a apelor reziduale in toate satele comunei  
 Introducerea sistemului de alimentare cu gaz metan in toate satele comunei 

Grebanu 
 Modernizarea sistemului de iluminat public, inclusiv introducerea tehnologiei 

LED 
 Modernizarea sistemului de iluminat public pe toate strazile marginale din 

satele comunei 
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 Regularizare curs rau Ramnicu Sarat 
 Consolidarea malurilor pentru prevenirea surparilor si a inundatiilor  
 Construirea de parazapezi si amenajarea lizierelor de protectie a zonelor 

agricole si a zonelor de locuit  
 Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate  
 Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a 

mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere stradale 
 Finalizarea Planului Urbanistic General  
 Sustinerea de cursuri de educatie rutiera in randul minorilor care frecventeaza 

unitatile de invatamant de pe raza comunei, cu sprijinul lucratorilor Postului de 
Politie Grebanu 

 Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant  
 Modernizarea si dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant de pe raza 

comunei  
 Amenajarea curtilor interioare ale scolilor si gradinitelor de pe raza comunei 

Grebanu 
 Achizitionarea unui microbuz destinat transportului scolar pe raza comunei 

Grebanu 
 Amenajarea sistemelor de irigatii pentru dezvoltarea agriculturii 
 Reconversia plantatiilor viticole si pomicole  
 Promovarea culturilor energetice (paulownia, salcia energetica) din comuna 

Grebanu 
 Sprjinirea investitorilor in agroturism si in ferme ecologice  
 Utilizarea terenurilor neproductive pentru obtinerea mijloacelor alternative de 

energie verde  
 Achizitionarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereale) cu scopul 

de sprjini micii producatori din comuna  
 Organizarea de evenimente in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale in randul tinerilor, in special dezvoltarea tinerilor  
 Identificarea oportunitatilor de parteneriat public – privat in vederea demararii 

de activitati in domeniul industrial  
 Sprijinirea investitorilor in energie verde si promovarea energiilor verzi si a 

importantei acestora in randul cetatenilor  
 Sprijinirea micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 

conservarea produselor din carne si a celor lactate  
 Informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia privind accesarea 

fondurilor nerambursabile 
 Programe de formare profesionala in randul tinerilor pentru reconversie 

profesionala 
 Sprjinirea agricultorilor, sivicultorilor, a crescatorilor de animale 
 Sprjinirea fermelor de procesare si uscare a fructelor si legumelor 
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 Sprjinirea asociatiilor agricole 
 Infiintarea unui centru de informare si consultanta agricola 
 Utilizarea in agricultura de soiuri adecvate climatic si corespunzatoare cu tipul 

de sol unde sunt insamantate  
 Sprijinirea agriculturii conservative  
 Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la importanta 

alimentatiei, a igienei si a sportului pentru a avea o viata sanatoasa 
 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului medical din comuna 
 Parteneriat public – privat pentru construirea si infiintarea unei farmacii 

veterinare  
 Achizitionarea instrumentarului necesar pentru buna desfasurare a activitatii 

intr-un cabinet stomatologic   
 Sprijinirea grupurilor etnice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea sociala si prin consilierea 
acestora  

 Construirea unui centru de permanenta pentru copiii defavorizati unde acestia 
sa poata avea diferite activitati muzicale, artistice, educationale (cu varste intre 
3 si 10 ani) 

 Construirea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap 
 Combaterea fenomenului de abandon scolar 
 Burse sociale pentru tinerii provenind din familii sarace  
 Sustinerea de programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, 

persoane inactive sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
 Crearea unei baze de date a profesiilor  
 Actualizarea situatiei actelor de identitate si de stare civila la nivelul 

locuitorilor comunei Grebanu  
 Sprijinirea grupurilor entice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea sociala si prin consilierea 
acestora 

 Construirea unui centru pentru persoane varstnice in comuna Grebanu 
 Construirea unui adapost pentru cainii comunitari 
 Infiintarea serviciului public de salubrizare 
 Fiecare gospodarie prevazuta cu pubela ecologica 
 Promovarea colectarii selective si a procesului de reciclare 
 Promovarea tehnologiilor nepoluante, conforme cu standardele europene 
 Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Salubrizarea zonelor adiacente ale comunei Grebanu 
 Achizitionarea unei masini pentru colectarea gunoiului si a unei vidanje 
 Amenajarea locurilor de joaca pentru copii in toate satele comunei 
 Amenajarea curtilor interioare ale bisericilor din satele comunei Grebanu 
 Construirea de case praznicale pentru fiecare biserica de pe raza comunei 
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 Construirea unui teren multifunctional - Construirea unei baze sportive care sa 
dispuna de un teren de sport multifunctional 

 Construirea unei baze sportive dotate corespunzator 
 Reabilitarea caminelor culturale de pe raza comunei 
 Consolidarea Bibliotecii Comunale  
 Infiintarea unor echipe de fotbal, volei, handbal, baschet, tenis de masa si 

sprijinirea acestora  
 Introducerea sistemului „E-Biblioteca” in parteneriat cu Biblioteca Judeteana 

BuzauAtragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti aflate in 
posesia Bibliotecii Comunale 

 Promovarea la nivel judetean a sarbatorilor locale  
 Infiintarea unui ansamblu folcloric pentru promovarea muzicii si dansurilor 

populare  
 Infiintarea unui centru pentru turism de afaceri (sali de conferinta, sali de 

sedinta, restaurant, spatii de cazare, etc) 
 Adaptarea structurii organizatorice la nivelul primariei 
 Perfectionarea si formarea functionarilor publici, angajati ai primariei locale  
 Schimb de experienta si vizite de studii 
 Achizitionarea utilajelor pentru deszapeziri, intretinere a drumurilor si islazului 

comunal (in special este nevoie de un utilaj multifunctional dotat cu freza 
pentru zapada si echipament intretinere spatii verzi) 

 Reabilitarea sediului Primariei Grebanu 
 Definitivarea problemei retrocedarilor in baza hotararilor existente 
 Infratirea cu o comuna similara din Uniunea Europeana  
 Completarea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in 

limita posturilor vacante 
 Intocmirea cadastrului general in comuna Grebanu 
 Aderarea la un Grup de Actiune Locala (G.A.L.) 
 Imbunatatirea paginii de internet a Primariei Comunei Grebanu 

5.1.39. COMUNA GURA TEGHII; 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT SI DE UTILITATI 
2. Asfaltare drumuri comunale in toate satele din Comuna Gura teghii (cu 

prioritate DC75, DC 66, DC 76) 
3. Asfaltarea si balastarea a minimum 20 km de drumuri satesti si drumuri de 

exploatatie forestiera anual  
4. Amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale in toate satele 
5. Amenajare sisteme colectare apa si scurgere catre centrele de colectare (rigole) 
6. Amenajare a podetelor pe drumurile principale ale comunei si construirea sau 

reabilitarea celor 15 punti pietonale sau de trafic usor de pe raza comunei. 
Reabilitarea podurilor de pe DC 66 si DC 173 
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7. Extinderea sistemului de alimentare cu apa, tratare, captare, distributie si 
inmagazinarea apei 

8. Modernizarea sistemului de iluminat public si introducerea LED-urilor 
ecologice in iluminatul public stradal 

9. Extinderea retelei actuale de iluminat public pe toate strazile interioare/ 
marginale ale satelor 

10. Extinderea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in 
toate satele Comunei Gura Teghii 

11. Extinderea retelei de internet la nivelul comunei 
12. Amenajarea albiei raului Basca Rozilei  

 
AMENAJAREA TERITORIULUI 

13. Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 
parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate 

14. Modernizarea sistemului rutier prin extinderea sistemelor de monitorizare 
video, a mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor stradale, 
semnalizarea trecerilor de pietoni din apropierea unitatilor de invatamant 

15. Elaborarea Planului Urbanistic General si a Planului Urbanistic Zonal 
16. Elaborarea de studii privind calitatea apelor de adancime, studii geologice si 

topografice 
 

EDUCATIE 
17. Modernizarea si dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant de pe raza 

comunei  
18. Educatie rutiera pentru elevi cu sprijinul politiei locale 
19. Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 
20. Amenajarea curtilor interioare a unitatilor de invatament si realizarea unor 

spatii de joaca moderne, dotate corespunzator atat pentru activitati didactice cat 
si pentru recreere in satele din Comuna Gura Teghii, in special in satele 
Furtunesti si in cadrul scolilor Varlaam si Gura Teghii 

21. Finalizarea lucrarilor de constructie a gradinitei, reabilitarea gradinitelor din 
Gura Teghii si din satul Furtunesti 

22. Reabilitarea scolilor din satele Paltinis si Gura Teghii 
 

ECONOMIE 
23. Sprijinirea investitorilor in agroturism sau in ferme ecologice si ferme de 

semisubzistenta 
24. Sprijinirea micilor ateliere mestesugaresti, mecanice, de tamplarie 
25. Utilizarea terenurilor neproductive pentru obtinerea mijloacelor alternative de 

energie verde  
26. Organizarea de evenimente, in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale in randul tinerilor, in special pentru dezvoltarea 
tinerilor fermieri 
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27. Modernizarea exploatatiilor agricole 
28. Promovarea culturilor energetice (Paulownia, salcia energetica) 
29. Sprijinirea investitorilor in energie verde (parceoliene, panouri fotovoltaice si 

promovarea energiilor verzi si a importantei acestora in randul cetatenilor 
30. Identificarea oportunitatilor de parteneriat public-privat in vederea demararii 

de activitati in domeniul industrial  
31. Sprijinirea micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 

conservarea produselor din carne si a celor lactate, a fructelor de padure, a 
ciupercilor de padure 

32. Informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia pentru accesarea fondurilor 
nerambursabile 

33. Programe de formare profesionala in randul tinerilor pentru conversie 
profesionala 

34. Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a apicultorilor, a crescatorilor de 
animale 

35. Utilizarea de soiuri adecvate climatic 
36. Sprijinirea asociatiilor agricole si a celor de apicultori 
37. Sprijinirea agriculturii conservative 
38. Parteneriat public privat pentru incurajarea ecoturismului,geoturismului si a 

agroturismului 
39. Sprijinirea pisciculturii , atat ca productie cat si pentru eventuale activitati de 

agrement 
 

SANATATE 
40. Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la importanta 

alimentatiei, a igienei si a sportului pentru o viata sanatoasa 
41. Reabilitarea si dotarea corespunzatoare cu aparatura si mobilier a dispensarului 

medical 
42.  Sprijinirea unui parteneriat public-privat pentru infiintarea unui cabinet 

medical in Gura Teghii si pentru modernizarea cabinetului existent in 
Furtunesti 

 
DEZVOLTARE SOCIALA 

43. Construirea unui centru pentru persoane varstnice in Gura Teghii 
44. Sprijin pentru minoritati si categorii defavorizate 
45. Combaterea fenomenului de abandon scolar 
46. Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane 

inactive sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
47. Construirea rampelor pentru persoane cu handicap 
48. Infiintarea unei societati de voluntariat pe raza comunei 

 
MEDIU 

49. Fiecare gospodarie prevazuta cu pubela ecologica 
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50. Promovarea colectarii selective si a procesului de reciclare 
51. Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene 
52. Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
53. Achizitionarea unei masini de gunoi, a unui incarcator frontal, a unui buldozer 

si a unei vidanje pentru facilitarea procesului de ecologizare a comunei 
54. Salubrizarea zonelor adiacente comunei 
55. Amenajarea platformelor individuale pentru gunoiul de grajd 
56. Infiintarea unei societati proprii de salubritate 

 
CULTURA SPORT SI AGREMENT 

57. Construirea unui camin cultural in Gura Teghii si reabilitarea caminelor 
culturale din satele Furtunesti si Varlaam  

58. Reabilitarea sediului Primariei 
59. Amenajarea sau modernizarea  unui teren multifunctional prevazut cu vestiare, 

banci de rezerva, banci pentru public in cadrul comunei 
60. Construirea unei Sali de sport in cadrul scolii Gura Teghii 
61. Infiintarea unei baze sportive pe raza comunei  
62. Amenajarea curtilor interioare ale bisericilor, modernizarea picturilor interioare 

si reabilitarea lacaselor de cult 
63. Consolidarea si modernizarea Bibliotecii Comunale 
64. Construirea caselor praznicale in fiecare dintre satele componente si extinderea 

spatiilor de inhumare in Paltinis 
65. Infiintare echipe sportive si sprijinirea acestora in competitii judetene 
66. Promovarea ansamblului folcloric „Ciobanasu” la nivel judetean, regional si 

national 
67. Infiintarea „Muzeului Taranului” pentru promovarea valorilor culturale si de 

patrimoniu in Comuna Gura Teghii si in comunele invecinate 
 

TURISM 
68. Promovarea la nivel judetean a sarbatorii locale „Peurma de Balada”, cea mai 

longeviva sarbatoare de la nivelul Judetului Buzau, aflata deja la a 45-a editie  
69. Promovarea activitatilor de rafting si sprijinirea investitorilor in turism 
70. Amenajarea unei zone de camping in mijlocul naturii 
71. Infintarea unui centru pentru turism in afaceri (sala de conferinta, sala de 

sedinte, restaurant etc) 
72. Amenajarea unui targ lunar pentru promovarea produselor traditionale din 

Gura Teghii 
73. Amenajarea unei baze de pescuit si agrement pe raul Basca Rozilei 
74. Amenajarea traseelor turistice in zona Masivului Penteleu 
75. Infiintarea unui punct de informare turistica pe raza comunei 

 
INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE 

76. Adaptarea structurii organizatorice 
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77. Programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie 
78. Schimb de experienta si vizite de studii 
79. Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din 

comuna prin infiintarea unui Birou de Relatii cu Publicul 
80. Achizitionarea unor utilaje pentru deszapeziri, intretinerea drumurilor 

comunale (in special este nevoie de un autogreder, o freza de zapada, o 
autoutilitara si de o autospeciala PSI) 

81. Infratire cu o comuna similara din Uniunea Europeana 
82. Definitivarea problemei retrocedarilor in baza hotararilor existente  
83. Completarea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in 

limita posturilor aprobate 
84. Intocmirea cadastrului general 
85. Inventarierea si gestionarea corecta a inventarului public si privat al comunei 
86. Promovarea importantei Internetului in Societatea de Astazi prin producerea 

sistemului de internet wireless gratuit pe raza comunei 
87. Sporirea gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile inclusiv a celor 

obtinute prin intermediul G.A.L. Valea Buzaului 
88. Urbanizarea centrelor satelor 

5.1.40. COMUNA LARGU; 

-    asfaltarea drumurilor comunale si satesti in toate satele componente ale comunei; 
-    amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale din satele 
comunei; 
-    amenajarea de sisteme de colectare a apei si scurgere catre centrele de colectare 
(rigole); 
-    asfaltarea DC 25; 
-    construirea unor podete pe drumul 214 a; 
-    finalizarea celor 10 km de drumuri de exploatatie agricola; 
-    construirea unui podet peste raul Calmatu; 
-    modernizarea sistemului de iluminat public; 
-    extinderea retelei de iluminat public pe strada tineretului; 
-    introducerea sistemului de alimentare cu apa si a retelei de canalizare, epurare si 
tratare a apelor reziduale in toate satele componente ale comunei Largu; 
-    construirea unui foraj suplimentar pentru apa; 
-    elaborarea unor studii privind calitatea apelor subterane; 
-    introducerea sistemului de alimentare cu gaz metan in toata comuna; 
-    extinderea retelei de internet la nivelul comunei, precum si introducerea 
sistemului wi-   fi pe raza comunei; 
-    construirea de parazapezi si amenajarea lizierelor de protectie a zonelor de locuit 
sau agricole; 
-    elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 
parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate; 
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-    modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor 
de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere stradale; 
-    finalizarea planului urbanistic general; 
-    reabilitarea si dotarea corespunzatoare a gradinitelor si scolii din comuna; 
-    amenajarea spatiului de joaca din comuna Largu; 
-    amenajarea unui spatiu de joaca in satul Scarlatesti; 
-    educatie rutiera pentru elevi; 
-    formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant; 
-    construirea unei sali de sport in cadrul scolii generale din satul Largu; 
-    masuri pentru prevenirea abandonului scolar; 
-    reabilitarea fostei scoli din comuna Largu si folosirea acesteia cu alta destinatie; 
-    achizitionarea unui microbuz pentru transportul scolar; 
-    construirea unui siloz pentru depozitarea cerealelor; 
-    amenajarea sistemelor de irigatii pentru dezvoltarea agriculturii; 
-    amenajarea unei piete de en-   gros si en-   detail, precum si promovarea targului 
saptamanal ce are loc in fiecare duminica in comuna Largu; 
-    sprijinirea investitorilor in agroturism si in ferme ecologice; 
-    achizitionarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereale) cu scopul de a 
sprijini micii producatori din comuna; 
-    organizarea de evenimente in parteneriat cu ajofm pentru promovarea culturii 
antreprenoriale in randul tinerilor; 
-    identificarea oportunitatilor de parteneriat public-   privat in vederea demararii de 
activitati in domeniul industrial; 
-    sprijinirea investitorilor in energie verde si promovarea energiilor verzi sia 
importantei acestora in randul cetatenilor; 
-    sprijinirea  micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 
conservarea produselor din carne si a celor lactate; 
-    informarea cetatenilor privind legislatia pentru accesarea fondurilor 
nerambursabile; 
-    sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor, a crescatorilor de animale; 
-    sprijinirea fermelor de procesare si uscare a fructelor; 
-    sprijinirea asociatiilor agricole si pentru cresterea animalelor; 
-    centrul de informare si consultanta Agricola; 
-    sprijinirea fabricantilot de peleti (brichete pentru aprins focul); 
-    parteneriat public-   privat pentru investitorii in crescatorii de pasari/animale; 
-    utilizarea de soiuri adecvate climatic; 
-    achizitionarea unei ambulante; 
-    cresterea gradului de constientizare a cetatenilor privind importanta alimentatiei, a 
igienei si a sportului pentru a avea o viata sanatoasa; 
-    reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului medical din comuna Largu; 
-    parteneriat public-   privat pentru construirea si infiintarea unei noi farmacii 
veterinare in comuna Largu; 
-    reabilitarea cladirii “casa specialistului” si transformarea acesteia in dispensar 
veterinar; 
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-    construirea unui centru de permanenta pentru copiii defavorizati, unde acestia sa 
poata desfasura diferite activitati muzicale, artistice, educationale; 
-    construirea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap; 
-    programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 
sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca; 
-    sprijinirea grupurilor etnice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 
implementarea de proiecte privind incluziunea sociala si prin consilierea acestora; 
-    infiintarea serviciului public de salubrizare si de apa; 
-    fiecare gospodarie prevazuta cu pubela ecologica; 
-    promovarea colectarii selective si a procesului de reciclare; 
-    tehnologii nepoluante, conforme cu standardele europene; 
-    sanctionarea practicilor ilegale de deversare a deseurilor pe sol; 
-    imbunatatirea calitatii islazului prin insamantare; 
-    infiintarea unei platforme de gunoi de grajd; 
-    achizitionarea unei masini pentru colectarea gunoiului si a unei vidanje; 
-    reabilitarea locaselor de cult, dotarea acestora cu centrale termice, amenajarea 
curtilor interioare, refacerea picturilor acestora; 
-    construirea unei capele in satul Scarlatesti; 
-    amenajarea unui teren multifunctional si a unei baze sportive; 
-    reabilitarea caminului cultural din comuna Largu si dotarea corespunzatoare a 
acestuia  
-    sprijinirea echipei locale de fotbal “Unirea Largu”; 
-    infiintarea unui centru de divertisment pentru imbunatatirea facilitatilor pentru 
petrecerea timpului liber; 
-    construirea unui nou camin cultural pe raza comunei; 
-    reabilitarea terenului de fotbal existent si dotarea corespunzatoare a acestuia; 
-    sprijinirea activitatilor sportive prin sponsorizarea echipelor de badminton, tenis 
de camp si prin organizarea de evenimente sportive pe raza comunei; 
-    introducerea sistemului de e-   biblioteca pentru facilitarea accesului populatiei 
comunei la volumele de carti; 
-    atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti aflate in posesia 
bibliotecii comunal; 
-    infiintarea unui ansamblu folcloric pentru promovarea muzicii si a dansurilor 
populare; 
-    organizarea anuala si promovarea sarbatorii comunale “hora sanzienelor”ce are 
loc pe data de 24 iunie;; 
-    amenajarea si dotarea baltii din comuna Largu si transformarea ei intr-   un centru 
de pescuit sportiv; 
-    adaptarea structurii organizatorice; 
-    programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie; 
-    schimb de experienta si vizite de studii; 
-    cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri; 
-    achizitionarea utilajelor pentru deszapeziri, intretinere a drumurilor si islazului 
comunal (in special un autogreder si un buldoexcavator); 
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 -   achizitionarea unei autospeciale de pompieri; 
-    infratirea cu o comuna similara din U.E.; 
-    completareea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in limita 
posturilor vacante; 
-    sporirea gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile inclusiv prin 
intermediul grupului de actiune locala; 
-    imbunatatirea paginii de internet a primariei comunei Largu; 
-    introducerea unei noi rute de transport in comun pe traseul Largu-   Pogoanele-   
Buzau; 
-    promovarea importantei internetului in societatea de astazi; 

5.1.41. COMUNA LOPATARI; 

 Asfaltarea drumurilor comunale 
 Amenajarea cu balast a drumurilor satesti si comunale 
 Asfaltarea drumului comunal Lunci – Plostina 
 Asfaltarea DJ 203 K intre Lopatari si Gura Teghii 
 Construirea unui pod destinat traficului pietonal si usor in satul Terca 
 Construirea unui pod destinat traficului pietonal si usor in satul Sareni 
 Construirea unui pod peste raul Slanic care sa asigure accesul intre comunele 

Lopatari si Chiliile 
 Amenajarea santurilor si rigolelor pe drumurile principale in toate satele 

comunei 
 Modernizarea sistemului de iluminat public 
 Introducerea sistemului de alimentare cu gaze 
 Introducerea retelei de canalizare si epurare a apelor reziduale in comuna 

Lopatari 
 Introducerea sistemului de alimentare cu apa in comuna Lopatari 
 Foraj suplimentar pentru apa in satul Plaiul Nucului 
 Reactualizarea Planului Urbanistic General si a Planului Urbanistic Zonal 
 Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate 
 Regularizare pe albia paraului Slanic, a izvoarelor Brebu, Mociaru si Plostina 
 Masuri de prevenire a alunecarilor de teren pe drumurile satesti si comunale 

de-a lungul paraului Slanic 
 Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a 

mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere stradale 
 Reabilitarea scolilor generale din satele Malu Rosu, Terca, Plostina, Plaiul 

Nucului 
 Finalizarea lucrarilor de constructie si reabilitare pentru scoala generala din 

satul Luncile 
 Reabilitarea gradinitelor din satele Malu Rosu, Terca, Plostina, Plaiul Nucului 
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 Dotarea si modernizarea tuturor unitatilor de invatamant cu mobilier, aparatura 
IT si acces la internet 

 Achizitionarea unui microbuz pentru transportul scolar 
 Educatie rutiera pentru elevi 
 Organizarea si constructia unei piete en – gros in satul Lopatari 
 Organizarea de evenimente in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale in randul tinerilor 
 Identificarea oportunitatilor de parteneriat public – privat in vederea demararii 

de activitati in domeniul industrial 
 Construirea infrastructurii publice necesare pentru desfasurarea activitatilor 

economice 
 Elaborarea unei strategii de marketing local 
 Informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia privind accesarea 

fondurilor nerambursabile 
 Programe de formare profesionala in randul tinerilor pentru reconversie 

profesionala 
 Infiintarea unui centru de desfacere a produselor autohtone 
 Sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor, a crescatorilor de animale 
 Sprijinirea investitorilor in energie verde 
 Sprijinirea fermelor de procesare si uscare a fructelor 
 Sprijinirea asociatiilor agricole 
 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarelor medicale din satele 

Luncile si Plaiul Nucului 
 Campanie de promovare a importantei igienii pentru pastrarea sanatatii 
 Campanie de informare „Influenta alimentatiei asupra sanatatii” 
 Infiintarea de cabinete medicale in toate scolile de pe raza comunei 
 Asigurarea surselor de apa si a toaletelor functionale in toate punctele sanitare 

de pe raza comunei 
 Parteneriat public – privat pentru functionarea punctelor farmaceutice in satele 

Luncile si Plaiului Nucului 
 Construirea unui dispensar medical in satul Terca 
 Construirea unui centru pentru persoane varstnice 
 Construirea unui centru social de zi prevazut cu cantina pentru persoanele 

defavorizate 
 Construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap 
 Infiintarea unei noi rute de transport in comun intre Lopatari si Plostina 
 Masuri pentru scaderea ratei de abandon scolar 
 Burse sociale pentru tinerii cu rezultate bune la invatatura proveniti din 

familiile sarace 
 Construirea unui internat pentru elevii proveniti din familii sarace 
 Cresterea nivelului de implicare civica prin campanii adresate locuitorilor 

comunei 
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 Masuri pentru promovarea colectarii selective 
 Introducerea de LED-uri ecologice in iluminatul public stradal 
 Achizitionarea de pubele ecologice de catre toti locuitorii comunei 
 Promovarea energiilor verzi (panouri solare, energie eoliana) 
 Extinderea caminului cultural din satul Lopatari 
 Reabilitarea caminelor culturale din satele Lopatari, Terca, Plaiul Nucului si 

Luncile 
 Constructia monumentului „Eroii Primului si celui de al doilea Razboi 

Mondial” in curtea bisericii Lopatari 
 Amenajarea unui muzeu al traditiilor in cadrul caminului cultural (port si 

mestesuguri populare) 
 Introducerea sistemului Biblionet in toate scolile comunei Lopatari 
 Suplimentarea numarului de carti aflate in posesia Bibliotecii Comunale 
 Construirea unei sali de sport in cadrul Scolii generale din satul Lopatari 
 Construirea unui teren de sport multifunctional in cadrul Scolii generale din 

satul Lopatari 
 Modernizarea tuturor terenurilor de sport aferente scolilor din comuna 
 Protejarea caselor traditionale din comuna Lopatari si promovarea valorilor 

culturale prin sprijinirea patrimoniului cultural 
 Modernizarea terenului de sport din proprietatea com Lopatari 
 Promovarea echipei locale de fotbal „Focul Viu” 
 Promovarea ansamblului folcloric al Scolii generale din satul Luncile si a 

echipelor de dans din satele Lopatari si Plaiul Nucului 
 Reabilitarea spatiilor de joaca pentru copiii din satul Lopatari 
 Amenajarea parcului din cadrul Scolii generale Lopatari 
 Construirea caselor praznicale din satele Lopatari si Terca 
 Finalizarea lucrarilor de executie a picturii bisericii din satul Lopatari 
 Finalizarea lucrarilor de constructie a bisericii din satul Terca 
 Amenajarea curtii interioare a bisericii din satul Lopatari 
 Introducerea incalzirii central in biserica din satul Lopatari 
 Promovarea sporturilor traditionale si a echipelor locale de badminton, tenis de 

masa, rugby tag 
 Promovarea sarbatorii locale devenita deja traditie aflata in anul 2013 la cea de 

a 26 a editie „Pe Plaiul Nucului” 
 Promovarea targului saptamanal de duminica din comuna Lopatari 
 Promovarea mestesugurilor populare din zona Lopatari 
 Amenajarea izvoarelor sarate si sulfuroase, amenajarea unor baze de tratament 
 Promovarea obiectivelor turistice (Lacul Limpede, Focul Viu, Lacul Mocearu) 
 Promovarea gastronomiei locale traditionale 
 Achizitionarea unei masini pentru colectarea gunoiului 
 Achizitionarea utilajelor pentru deszapeziri sau lucrari de reabilitare a 

infrastructurii 
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 Achizitionarea unei autospeciale de pompieri 
 Infiintarea unor societati private pentru apa si pentru salubrizare 
 Acte de identitate si de stare civila realizate pentru toata populatia comunei 
 Aderarea sau infiintarea impreuna cu alte comune invecinate a unui nou Grup 

de Actiune Locala 
 Actualizarea structurii organizatorice la nivelul primariei 
 Programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie 
 Organizarea de schimburi de experienta si vizite de studii ale functionarilor 

publici 
 Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si a implicarii acestora in 

rezolvarea problemelor comunei 

5.1.42. COMUNA LUCIU; 

 Infiintarea de ferme agricole si  zootehnice 
 Infiintarea de pepiniere si plantatii pomicole 
 organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de animale in 

asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate 
 Infiintarea unui centru de instruire, informare, consultanta, schimburi de 

experienta pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, privind 
accesarea oportunitatilor de finantare (fonduri europene si / sau 
guvernamentale etc...) si a facilitatilor disponibile (subventii etc...) 

 Infiintarea unui centru pentru asistenta fitosanitara si combaterea eroziunii 
solului 

 Infiintarea unei exploatatii piscicole prin amenajarea de bazine populate cu 
specii de pesti pentru valorificare si consum 

 Centre de colectare si prelucrare primara a produselor agricole si animaliere 
specifice zonei 

 Infiintarea a cel putin 2 puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform 
standardelor europene 

 Infiintare piata agro-alimentara pentru comercializarea produselor proprii 
 Complex de servicii si mica industrie (reparatii auto, vulcanizare, reparatii 

obiecte de uz casnic, frizerie, coafura, cizmarie, croitorie, tricotaje, etc...) 
 Centru de inchiriere, intretinere si reparare a utilajelor agricole 
 Infiintarea unei pensiuni agroturistice acreditate in zona Baltii Luciu, care sa 

ofere servicii turistice de calitate, programe specifice, meniuri bazate pe 
produse naturale si traditionale specifice zonei 

 Infiintarea de hanuri/ popasuri turistice in punctele de legatura cu celelalte 
localitati din zona. 

 Realizarea retelei de alimentare cu apa in ambele sate ale comunei:  Luciu si 
Caragele 

 Reabilitarea si modernizarea drumurilor satesti 
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 Constructie /reabilitare pod peste paraul Calmatui 
 Realizarea indicatoarelor de intrare /iesire din localitate: refacerea 

indicatoarelor si a marcajelor rutiere 
 Amenajarea de parcari auto,  trotuare si santuri dalate in toate satele comunei 
 Infiintarea retelei de canalizare 
 Realizare retea de distributie a gazelor naturale in ambele sate ale comunei 
 Realizare statie de epurare si tratarea apelor uzate 
 Amenajarea unor rampe ecologice pentru colectarea deseurilor menajere 
 Realizarea in cele doua sate a unor sisteme de irigatii pentru culturile agricole 
 Construirea unei scoli moderne in satul Luciu 
 Modernizarea caminelor culturale, dotarea corespunzatoare a acestora, pentru 

desfasurarea diverselor evenimente ale comunitatii 
 Infiintarea „Clubului tineretului” 
 Infiintarea „Clubului pensionarilor” 
 Reabilitare biserici 
 Infiintare cabinet stomatologic in satul Caragele 
 Infiintare farmacie /punct farmaceutic in satul Caragele 
 Infiintarea unui centru de sanatate in satul resedinta de comuna 
 Infiintarea unui centru de zi la nivel de comuna pentru copii care provin din 

familii cu posibilitati materiale reduse 
 Camin de batrani in satul Luciu 
 Amenajare cimitir nou in satul Luciu 
 Executarea de lucrari de dragare la bazinele piscicole si la canalul de aductiune 

a apei din paraul Calmatui 
 Parc de agrement, care sa cuprinda spatii de campare, plaja, strand, debarcader, 

hidrobiciclete, barci, bazine de pescuit sportiv, etc... 
 Sala de sport 
 Amenajare de locuri de joaca pentru copii 
 Baza sportiva 
 Dotare si amenajare spatii publice 
 Infiintarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal, salubrizare, 

gaze, etc... 
 Reactualizarea Planului de urbanism General 
 Realizarea evidentei cadastrale 
 Infiintare serviciu public de transport local /special 
 Centru de informare si promovare a comunei, conectat la sistemele regionale si 

nationale 
 Trei centre publice de acces internet 
 Pagina web a primariei 
 Publicatie locala cu aparitie lunara 
  Post de radio local 
 Amenajamente silvice in vederea combaterii secetei 
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 Promovarea folosirii ingrasamintelor naturale  si a metodelor biologice de 
combatere a daunatorilor, in detrimentul celor chimice 

 Lucrari de amenajare si ameliorare a pasunilor (fertilizare, reinsamantare, surse 
de apa pentru animale, etc...) 

 Programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 
terenuri 

 Dezvoltarea si repopularea fondului de vanatoare si pescuit 
 Infiintarea unei rezervatii naturale in zona bazinelor piscicole si popularea 

acesteia cu specii pecum: dropii, lebede, pelicani, porci mistreti, capre) 
 Infiintarea unei statii de biogaz 
 Captarea energiei solare si eoliene si distributia agentului termic 
 Crearea de unitati de colectare, sortare si depozitare selectiva a deseurilor in 

fiecare sat 
 Programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie ecologica 
 Infiintarea Scolii de Arte si Meserii cu ateliere si de personal calificat adecvat 
 Oferirea de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii locale 

(mestesuguri, agroturism, agricultura, cresterea animalelor, etc...) 
 Descoperirea, sustinerea si fructificarea talentelor individuale in comuna 
 Actiuni de promovare a spiritului asociativ 
 Organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca 
 Organizarea de cursuri de recalificare /reconversie profesionala 
 Acordare terenuri pentru locuinte si gospodarii de catre autoritatea publica 

locala 
 Organizarea de campanii, dezbateri in institutii de invatamant si institutii 

publice, schimburi de experienta, vizite si intalniri de lucru 
 Organizarea de cursuri de formare continua in domeniile educational, cultural, 

sanitar, social 
 Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) in domeniul 

managementului de proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si 
evaluare) 

 Infiintarea unui ONG pentru tineret si afilierea acestuia la retele nationale si 
internationale active in domenii ca: social, cultural, sportiv, protectia mediului, 
educatie civica, turism, dezvoltare comunitara 

 Infiintare serviciu public de asistenta sociala 
 Fundatie umanitara pentru ocrotirea persoanelor aflate in dificultate 
 Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice 
 Extinderea capacitatii de transport scolar 
 Programe de reintegrare pentru persoanele de etnie roma 
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5.1.43. COMUNA MAGURA; 

 amenajamente silvice in zonele cu defrisari de paduri pentru stoparea 
alunecarilor de teren 

 lucrari de amenajare si ameliorare silvica 
 program de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 

paduri 
 program de ecloatare rationala a masei lemnoase 
 captarea si valorificarea surselor de apa naturala, ape minerale 
 exploatarea durabila a pietrisului, nisipului si calcarului (fara afectarea 

mediului si a vietii generatiilor viitoare); dezbateri pe aceasta tema 
 utilizarea rumegusului in vederea obtinerii de combustibil solid (brichetarea 

rumegusului) 
 introducerea unui sistem de colectare a deseurilor 
 stimularea spiritului civic al cetatenilor in vederea depozitarii deseurilor 

menajere in locuri special amenajate si respectului fata de mediu 
 introducerea de programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie 

ecologica in scoli 
 introducerea sortarii si depozitarii selective a deseurilor 
 lucrari de ameliorare si corectare torenti 
 consolidarea terenurilor in vederea reducerii riscurilor de aparitie a alunecarilor 

de teren si a inundatiilor 
 initierea unui program de training si perfectionare pentru decidentii si 

personalul de executie din primarie (participarea la: sesiuni de informare, 
instruiti, seminarii, etc...) in domeniul finantarilor europene, al 
managementului de proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si 
evaluare), al achizitiilor publice, etc... 

 crearea unui mecanism de informare si consultare a actorilor locali: consilieri 
locali, cetateni, reprezentanti ai emdiului economic, specialisti in diverse 
domenii (angajati ai institutiilor publice si detasati/arondati comunei: medic 
veterinar, medic, notar, etc...) 

 crearea unui mecanism de facilitare a absorbtiei fondurilor europene de catre 
producatori, firme, primarie/consiliu local 

 infiintarea unei structuri pentru aplicarea Planului de Actiune Locala si a 
Strategiei de Dezvoltare Locala 

 program de dezvoltare a drumurilor comunal cu trotuare, santuri, podete, 
drumuri si ulite asfaltate 

 imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa existent 
 completarea sistemului actual de aminetare cu apa pentru acoperirea tuturor 

gospodariilor 
 crearea unui sistem nou de alimentare cu apa pentru acoperirea tuturor 

gospodariilor 
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 sistem de canalizare 
 statie de epurare ape uzate 
 rampa de depozitare a gunoiului menajer cu sistem de colectare a acestuia 
 statie de transfer gunoi menajer 
 alimentare cu gaze naturale 
 completarea sistemului de iluminat public pentru asigurarea iluminarii 

integrale a tuturor drumurilor si ulitelor  
 asigurarea energiei electrice prin intermediul surselor neconventionale 

(captarea si transformarea energiei eoliene) 
 cai de acces pentru punctele turistice din zona 
 dotarea si amenajarea spatiilor publice: piata/targ pentru produse agro-

alimentare, spatii publice penrtu mijloacele de transport in comun, cosuri de 
gunoi pe drumul national, etc... 

 cabinete medicale in toate satele 
 cabinet stomatologic 
 centru de zi pentru copiii din familiile defavorizate 
 farmacie 
 camin pentru persoane varstnice 
 cantina sociala (infiintata de primarir si/sau de biserica) 
 reabilitarea si dotarea localurilor scolilor si a gradinitelor 
 camin cultural 
 terenuri de sport la fiecare scoala din comuna 
 baza sportiva 
 locuri de joaca amenajate pentru copii 
 parc(uri) de agrement 
 sala de sport 
 oferirea de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii locale 

(mestesuguri, agroturism, pomicultura, cresterea animalelor, prelucrarea 
lemnului, prelucrarea pietrei de calcar, etc) 

 organizarea de dezbateri in institutii de invatamant si institutii publice, 
schimburi de experienta, vizite, intalniri de lucru 

 organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca 
 infiintarea unui Centru de Medierea Muncii la nivelul comunitatii locale care 

sa furnizeze informatii despre piata locala a fortei de munca, oportunitatilor de 
formare, reconversie profesionala si sa organizeze burse locale de locuri de 
munca 

 centru de instruire antreprenoriala  
 elaborarea unui program de dezvoltare comunitara care sa constientizeze 

spiritual civic in randul elevilor si stimularea gradului de asociativitate al 
locuitorilor in functie de interese si domenii (producatori, mestesugari, 
protectia mediului, turism, sportiv, social, etc...) 
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 crearea unui program privind nediscriminarea cetatenilor in functie de etnie, 
religie, sex, apartenenta politica (elevi, tineri, maturi) 

 organizarea de cursuri de formare continua in domeniile educational, cultural, 
sanitar, social 

 organizarea sociala pentru caminul pentru persoanele varstnice  
 servicii sociale pentru cantina sociala 
 servicii sociale pentru beneficiarii centrului de zi 
 infiintarea unui mecanism de instruire, informare, consultanta, schimburi de 

experienta pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, privind 
accesarea oportunitatilor de finantare (fonduri europene si/sau 
neguvernamentale etc...) si a facilitatilor disponibile (subventii, etc...) 

 organizarea fermierilor, producatori agricoli si a crescatorilor de albine in 
asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate 

 infiintarea de loturi demonstrative pentru culturi si tehnologii moderne 
 centru zonal pentru distribuirea materialului semincer specific zonei 
 centru de colectare, prelucrare si desfacere legume si fructe 
 I.M.M.-uri cu specific local: debitarea si prelucrarea lemnului, prelucrarea 

pietrei de calcar, produse de balastiera, brichetarea rumegusului 
 Infiintarea de ferme de animale conform standardelor europene 
 Crearea de unitati economice de prelucrare si productie (sortare, ambalare, 

conservare si refrigerare legume si fructe, plante medicinale, fructe de padure) 
nepoluante 

 Infiintarea de pensiuni agro-turistice 
 Infiintarea de cabane agro-turistice inscrise in circuitul turistic national 
 Organizarea proprietarilor de pensiuni si de cabane in asociatii care sa permira 

oferirea de programe specifice si pachete de servicii integrate (trasee turistice, 
drumetii, vizitarea unor ateliere mestesugaresti, meniuri bazate pe produse 
naturale si traditionale, etc...) 

 Amenajarea si marcarea unor trasee turistice 
 Reabilitarea monumentelor istorice locale 
 Producerea si difuzarea de informatii: site al primariei, materiale informative 

(pliante, harti cu trasee, monografii, site, etc...) privind oportunitatile turistice 
ale zonei; Introducerea in circuit turistic a monumentelor istorice locale 
(dezvoltarea de relatii cu agentiile de turism din tara) 

5.1.44. COMUNA MARACINENI; 

 Realizarea retelei de distributie gaze naturale 
 Pavarea trotuarelor 
 Asfaltarea strazilor locale 
 Achizitionarea unei masini de gunoi pentru serviciul primariei 
 Achizitionarea unei vidanje pentru serviciul primariei 
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 Construirea unei gradinite in sat Capatanesti  
 Construirea unei cladiri cu destinatia camin pentru personae varstnice, 

introducerea utilitatilor, amenajari interioare, mobilier, dotari bucatarie 
 Amenajare zona de agrement – baza sportive, utilitati 
 Amenajare balti piscicole si zona de agrement in jurul baltilor 
 Monitorizarea si supravegherea video a comunei Maracineni 
 Amenajare spatii verzi 
 Introducerea conductei de traversare a raului Buzau pentru canalul de irigat 

gradini de legume 
 Pietruirea drumurior agricole din comuna Maracineni 
 Finalizarea planurilor parcelare din zona agricola 
 Construirea in participatiune a unor depozite frigorifice de legume 
 Amenajare pistelor de biciclete pe DJ 203 K 
 Amenajarea unei piete de desfacere a produselor agricole pe E 85 
 Extinderea, utilarea si modernizarea dispensarului medical din sat Maracineni 
 Construirea unor case praznicale si capele mortuare la bisericile din comuna 
 Amenajarea spatiilor cu destinatie cimitir in afara localitatii: imprejmuire, alei, 

parcelare, contruire paraclis si cladire administrativa 
 Indiguirea a 3 km mal pe raul Buzau si paraul Calnau 
 Modernizarea bibliotecii comunale si dotarea cu fond de carte 
 Dotarea cu ateliere de creatie in scoli si gradinite (impletituri, quilling, 

handmade) 
 Amenajare baza de parcare a utilajelor primariei, construire cladire 

administrativa, vestiare angajati, grup sanitar, sala de mese, rampa de spalat 
utilaje 

 Atribuirea unor loturi de terenuri pentru tineri cf Legii 15 
 Modernizarea iluminatului public de pe E 85 (inlocuirea lampilor de 400w cu 

lampi de 125w) 
 Construirea de podete peste canalul de irigat la gradinile de legume 
 Mutarea poligonului de tragere in afara comunei 
 Parcelarea fostului poligon, concesionarea si vanzarea loturilor de casa 
 Extindere P.U.G. – construirea de gradinite, scoli, biserici, complexe 

comerciale destinate cartierelor nou infiintate 
 Extinderea utilitatilor in cartierele nou infiintate 
 Construire sediu biblioteca comunala 
 Centru de zi 
 Sala de sport 
 Modernizarea sistemului rutier (opritori la trecerile de pietoni) pe DJ 203 K 
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5.1.45. COMUNA MARGARITESTI; 

 Continuarea si finalizarea alimentarii cu apa potabila a celor trei sate componente 
ale comunei „Margaritesti, Cimpulungeanca, Fintinele”;  

  Balastarea „asfaltarea tuturor ulitelor principale din cele trei sate ale comunei”; 
 Reabilitarea, modernizarea primariei Margaritesti; 
 Forare la mare adancime de puturi pentru alimentarea cu apa a satului 

Margaritesti; 
 Sprijin pentru producatorii agricoli 
 Consiliere si consultanta pentru fermieri prin extinderea activitatii de informare, 

consiliere si consultanta 
 Incubator de afaceri general si pentru agricultura 
 Reactualizarea zonarii si microzonarii productiei agricole 
 Cresterea performantelor agricole prin utilizarea de soiuri adecvate 
 Agricultura conservativa 
 Conservarea si ameliorarea biodiversitatii fondului forestier 
 Clusterul – motor de dezvoltare pentru economia locala 
 Cresterea vizibilitatii produselor si serviciilor locale, precum si a oportunitatilor 

pentru dezvoltarea de afaceri 
 Facilitarea accesului la utilitati pentru intreprinderi 
 Incubator de afaceri 
  Utilizarea gazului metan pentru incalzire 
 Adoptarea de tehnologii nelopuante de catre agentii economici 
 Supravegherea si eliminarea totala a practicilor ilegale de deversare pe sol a 

oricaror substante lichide poluante precum si a depozitarii necontrolate de deseuri 
 Inchiderea spatiilor si depozitelor de deseuri neamenajate si reconstructia 

ecologica a terenurilor ocupate de acestea 
 Generalizarea colectarii selective a deseurilor 
 Realizarea sistemului de canalizare 
 Desfiintarea sistemelor individuale de colectare a apelor uzate – fose septice, 

puturi absorbante – de catre toti detinatorii de locuinte individuale sau colective 
 Iluminat public ecologic, cu panouri solare 
 Bursa zonala a locurilor de munca 
 Baza de date a ocupatiilor 
 Acte de identitate si de stare civila pentru populatie 
 Construirea de locuinte sociale 
 Asigurarea infrastructurii pentru acordarea asistentei primare 
 Serviciu medical de urgenta si interventie de tip SMURD 
 Piata volanta de legume si fructe 
 Politia locala 
  Dotari pentru serviciu voluntar pentru situatii de urgenta 
 Infiintarea unui camin de batrani 
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 Centru pentru persoanele defavorizate 
 Incurajarea investitiilor private in locuinte 
 Actualizarea PUG 
 Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului comunei 
 Realizarea de drumuri comunale 
 Reabilitarea drumurilor comunale 
 Sistem de monitorizare video a drumurilor comunale 
 Completarea sistemului de indicatoare cu denumirile strazilor, de intrare/iesire din 

localitate si semne de circulatie 
 Intarirea capacitatii de aplicare a legislatiei in materie de construire si disciplina in 

constructii 
 Adaptarea structurii organizatorice 
 Analiza nevoilor de formare profesionala ale functionarilor publici si participarea 

la diferite forme de pregatire 
 Cresterea nivelului de pregatire prin schimb de experienta si vizite de studii 
 Imbunatatirea capacitatii administrative prin utilizarea de instrumente moderne de 

lucru 
 Cresterea nivelului de informare al cetatenilor si mediului de afaceri din comuna 
 Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din comuna 
 Cresterea nivelului de participare la deciziile locale a cetatenilor si mediului de 

afaceri din comuna 
 Primaria Margaritesti online – comunicare, implicare, transparenta 
 Programe de consiliere si orientare scolara pentru combaterea fenomenului de 

abandon scolar 
 Programe “a doua sansa” pentru tinerii care au parasit timpuriu scoala 
 Sustinerea prin burse sociale a tinerilor din familii sarace 
 Centru de excelenta pentru tineri cu rezultate deosebite 
 Targ zonal al liceelor si facultatilor 
 Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri 
 Cresterea nivelului de educatie civica 
 Formarea initiala si continua a cadrelor didactice si resurselor umane din unitatile 

de invatamant 
 Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant 
 Cabinet medicale in scoli si gradinite 
 Sala de sport 
 Program after-school si gradinita cu program prelungit 
 Extinderea fondului de carte al bibliotecii 
 Biblioteca virtuala 
 Consolidare, amenajare lacase de cult 
 Sportul la orice varsta 
  Club sportiv Margaritesti 
 Amenajare si reamenajare parcuri si locuri de joaca 
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5.1.46. COMUNA MANZALESTI; 

-    conditii favorabile de obtinere a produselor ecologice, ce pot fi exportate in 
conditii deosebit de avantajoase; 
-    dezvoltarea sectorului prelucrarii produselor agricole; 
-    cresterea valorii adaugate a produselor agricole; 
-    existenta unor asociatii profesionale si a unor organisme de sprijin a 
producatorilor; 
-    sustinerea formelor associative; 
-    sprijinirea exploatatiilor agricole (fermelor) de subzistenta; 
-    sprijinirea fermierilor si detinatorilor de paduri sa utilizeze serviciile de consiliere 
si consultanta in vederea imbunatatirii performantelor generale ale activitatii acestora 
conform inregistrarii A.P.I.A.; 
-    infiintarea grupurilor de producatori-   campanii de informare; 
-    promovarea initiativelor de dezvoltare rurala; 
-    imbunatatirea si perfectionarea competentelor profesionale si a persoanelor adulte 
care activeaza in domeniile agriculturii si industriei agro-   alimentare; 
-    calificarea si recalificarea, instruirea si perfectionarea persoanelor ocupate in 
agricultura de subzistenta; 
-    reabilitarea si intretinerea pasunilor; 
-    existenta cadrului legislativ pentru intemeierea si dezvoltarea exploatarilor 
agricole 
-    dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol; 
-    modernizarea drumurilor comunale; 
-    realizarea de alei pietonale in comuna; 
-    construirea de rampe de acces in toate institutiile de interes public in vederea 
facilitarii accesului persoanelor cu dizabilitati; 
-    extinderea retelei de alimentare cu apa; 
-    realizarea retelei de canalizare in toate satele comunei; 
-    construirea rampelor pentru persoane cu handicap; 
-    introducerea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in toate 
satele componente comunei Manzalesti; 
-    amenajarea cursului paraurilor Slanic si Jghiabul; 
-    finalizarea elaborarii planului urbanistic general; 
-    elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 
parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate; 
-    modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor 
de semnalizare luminoase si a indicatoarelor stradale; 
-    impadurire pentru prevenirea alunecarilor de teren; 
-    fiecare gospodarie prevazute cu pubela ecologica; 
-    promovarea colectarii selective; 
-    tehnologii nepoluante, conform standardelor europene; 
-    sanctionarea practicilor ilegale de deversare a deseurilor pe sol; 
-    introducerea lampilor led in reteaua de iluminat public stradal; 
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-    achizitionarea unei masini de gunoi; 
-    amenajarea spatiilor verzi din localitate, inclusiv cele situate langa trotuare; 
-    crearea unui sistem de supraveghere modern pentru cresterea sigurantei 
cetatenilor; 
-    conectarea institutiilor publice din localitate la internet prin conexiuni broadband 
si promovarea conceptului de e-   educatie, e-   guvernare, e-   educatie; 
-    modernizare cai de acces U.E.; 
-    reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare si transport deseuri; 
-    accesarea de fonduri destinate dezvoltarii infrastructurii rurale; 
-    lucrari de regularizare a albiei parau/rau si aparari de maluri pt.prevenirea si 
reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor; 
-    organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara 
si transportul deseurilor; 
-    implementarea unui sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor la nivel de 
localitate sau in parteneriat cu alte administratii locale invecinate; 
-    reducerea consumului energetic al localitatii prin modernizarea retelei de iluminat 
public si inlocuirea lampilor actuale poluante cu lampi solare sau alte sisteme care 
reduc consumul de energie electrica; 
-    identificarea rampelor de gunoi neautorizate si dezafectarea acestora; 
-    reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare si transport deseuri; 
-    consilierea si informarea populatiei pentru protectia mediului si colectarea 
selectiva a deseurilor; 
-    achizitii de echipamente pentru statia de sortare si transfer si punere in functiune a 
acestuia; 
-    reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate prin realizarea unei statii 
de compost; 
-    cresterea eficientei energetice a cladirilor publice si a blocurilor de locuinte prin 
lucrari de reabilitarea termica; 
-    realizarea de perdele de protectie a cailor de comunicatii, localitatilor si campului; 
-    acordarea de facilitati pentru realizarea de infrastructuri de generare si distribuire 
a surselor de energie alternativa, promovarea culturilor energetice si a proiectelor de 
energie eoliana, biomasa, energie solara; 
-    prevenirea/reducerea efectelor riscurilor naturale prin modernizarea sistemului de 
interventii in situatii de urgenta (sistemul de avertizare); 
-    dezvoltarea activitatii de constientizare a populatiei asupra necesitatii conservarii 
mediului inconjurator si de implicare a acesteia in activitati de protejare a sistemului; 
-    modernizarea si diversificarea pietelor agroalimentare in localitate; 
-    cresterea capacitatii antreprenoriale; 
-    sustinerea initiativelor asociative pentru cresterea eficientei economice a 
exploatatiilor agricole, cresterea puterii de negociere pe pietele de desfacere si a 
capacitatii de valorificare superioara a productiei; 
-    inventarierea terenurilor neutilizate, care vor fi puse la dispozitia intreprinzatorilor 
locali, in vederea dezvoltarii propriilor afaceri, in agricultura si zootehnie, in baza 
unui acord avantajos pentru ambele parti; 
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-    identificarea oportunitatilor de parteneriat public-   privat pentru demararea de 
activitati in domeniul industrial; 
-    informarea cetatenilor asupra programelor de finantare nerambursabila; 
-    elaborarea unui program de retragere a investitiilor; 
-    elaborarea unui ghid de produse si servicii oferite de mediul de afaceri local; 
-    asigurarea de facilitati pentru infiintarea unui birou de informare si consultanta in 
domeniul economic si juridic; 
-    organizarea de evenimente, in parteneriat cu ajofm pentru promovarea culturii 
antreprenoriale in randul tinerilor; 
-    promovarea turismului cultural-   religios; 
-    crearea de evenimente culturale care sa devina traditionale; 
-    crearea unui brand al comunei si promovarea obiectivelor si a evenimentelor 
culturale prin internet, pliante, brosuri si info-   chiosc; 
-    promovarea mestesugurilor traditionale (cusut, tesut, olarit); 
-    valorificarea apelor minerale, a apelor sarate de la Meledic prin atragerea de 
investitori; 
-    amenajarea unui platou carstic la Meledic; 
-    infiintarea unui centru de informare turistica; 
-    organizarea anuala a sarbatorii comunale in prima duminca a lunii iulie 
“Festivalul Slanicului”, aflata deja la a 43-   a editie (2013); 
-    organizarea targului comunal de Sf. Ioana (29 august); 
-    promovarea colectiei de cultura “Valea Slanicului” la nivel judetean si national; 
-    dezvoltarea si promovarea turismului gastronomic, prin valorificarea traditiilor 
locale si a interferentei diferitelor culturi in domeniu; 
-    valorificarea potentialului turistic din zona; 
-    disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea 
programelor de finantare a uniunii europene; 
-    reabilitarea scolilor din Valea Cotoarei si din Trestioara; 
-    finalizarea lucrarilor de constructie a scolii din Manzalesti 
-    construirea a doua noi gradinite in satele Trestioara si Valea Cotoarei; 
-    reabilitarea gradinitei din Beslii; 
-    amenajarea spatiilor de joaca pentru copii in toate satele; 
-    amenajarea unui teren multifunctional prevazut cu vestiare, banci de rezerva, 
banci pentru public; 
-    atragerea de fonduri pentru achizitionarea unui balon sub care se pot desfasura 
activitati sportive; 
-    combaterea fenomenului de abandon scolar; 
-    construirea unei sali de sport in cadrul scolii din satul Beslii; 
-    construire camin cultural in satul Trestioara; 
-    reabilitarea bibliotecii comunale; 
-    reabilitarea caminelor culturale din satele Valea Cotoarei si Ciresu; 
-    atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti din biblioteca 
comunala 
-    infiintarea si sprijinirea unei echipe de fotbal locale; 
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-    sprijinirea ansamblurilor folclorice de pe raza comunei (“Brauletul”,”Slanicul”-   
copii si “Slanicul”-   adulti); 
-    finalizarea lucrarilor de reabilitare a muzeului din Manzalesti; 
-    reabilitarea bisericilor din toate satele; 
-    modernizarea si dotarea cu mobilier adecvat activitatii educationale a tuturor 
unitatilor de invatamant; 
-    amenajarea curtilor interioare ale unitatilor de invatamant; 
-    educatie rutiera pentru elevi cu sprijinul politie locale; 
-    formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant; 
-    achizitionarea unui microbuz pentru transport scolar; 
-    dotarea cu materiale didactice a unitatilor de invatament din localitate si 
imbogatirea fondului de carte al bibliotecilor scolare; 
-    asigurarea conditiilor pentru instruirea in managementul proiectelor pentru 
persoanele implicate in gestionarea proiectelor europene la nivelul unitatilor de 
invatamant, in parteneriat cu casa corpului didactic; 
-    asigurarea conditiilor pentru formarea profesorilor, a formatorilor si a altor 
categorii de personal care lucreaza cu persoane cu risc de parasire timpurie a scolii, in 
parteneriat cu furnizori de servicii de formare/si sau casa corpului didactic; 
-    derularea in cadrul unitatilor scolare, a programelor de tip “a doua sansa” pentru 
reintegrarea in educatie a celor care au parasit de timpuriu scoala (inclusiv activitati 
de alfabetizare), in parteneriat cu inspectoratul scolar judetean; 
-    asigurarea suportului material pentru realizarea unei publicatii scolare; 
-    acordarea de facilitati tinerilor care infiinteaza o afacere in localitate si creeaza 
locuri de munca; 
-    organizarea la nivel local a unor competitii sportive (concursuri/intreceri)pentru 
elevi pe diferite ramuri sportive; 
-    inscrierea in circuitul judetean a localitatii ca si organizator de competitii sportive; 
-    atragerea de programe cu finantare europeana pentru stimularea ocuparii fortei de 
munca; 
-    programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 
sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca; 
-    burse sociale pentru tinerii din familii sarace; 
-    sprijin pentru minoritati si categorii defavorizate; 
-    existenta unor reglementari ce acorda facilitati angajatorilor care creeaza noi 
locuri de munca pentru someri, tineri absolventi, etc…; 
-    organizarea de cursuri de formare si reconversie profesionala in comuna; 
-    accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesionala a persoanelor 
inactive din comuna; 
-    imbunatatirea si perfectionarea competentelor profesionale a persoanelor adulte 
care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de padure) si 
industriei agro-   alimentare; 
-    prevenirea cresterii numarului de persoane implicate in agricultura de subzistenta; 
-    calificarea/recalificarea, instruirea si perfectionarea persoanelor ocupate in 
agricultura de subzistenta; 
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-    cresterea nivelului de pregatire profesionala a fortei de munca; 
-    implementarea unor proiecte care sa stimuleze implicarea rromilor in activitati 
aducatoare de venituri; 
-    monitorizarea starii ocupationale a populatiei; 
-    promovarea principiilor naturiste; 
-    dotarea corespunzatoare a cabinetului stomatologic; 
-    reabilitarea cladirii unde functioneaza in prezent farmacia umana; 
-    achizitionarea unei ambulante; 
-    infiintarea cu ajutorul mediului privat a unei farmacii veterinare; 
-    reabilitarea dispensarului uman printr-   un parteneriat public-   privat; 
-    reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman; 
-    realizarea de campanii in scoli impotriva fumatului, consumului de droguri, boli 
transmisisbile, de planificare familiala, de sanatate mintala, pentru un stil de viata 
sanatos, in parteneriat cu centrul de consiliere si prevenire antidrog, directie de 
sanatate publica si inspectoratul scolar judetean; 
-    organizarea unui sistem de primire a reclamatiilor si sugestiilor pacientilor; 
-    realizarea de campanii de informare-   educare-   comunicare pe probleme de 
sanatate publica (de ex. educatie pentru sanatate in scoli si liceu in parteneriat cu 
directia de sanatate publica) si inspectoratul scolar judetean; 
-    initierea unui parteneriat cu sectorul ong care sa asigure organizarea unor retele si 
grupuri de actiune pentru promovarea sanatatii populatiei, in parteneriat cu directia de 
sanatate publica; 
-    asigurarea sprijinului pentru medicii de familie in acordarea unor stimulente 
pentru gravide, in scopul prezentarii acestora la consultatia periodica prenatala; 
-    crearea unui serviciu de acompaniere la domiciliu pentru persoane varstnice 
dependente, care locuiesc singure prin dezvoltarea unei retele de voluntariat in 
parteneriat cu agentia judeteana e ocupare a fortei de munca; 
-    crearea unor servicii sociale de tip alternativ pentru persoanele cu handicap 
(centre de zi, cluburi, ateliere protejate etc...) in parteneriat cu un furnizor de servicii 
acreditat 
-    adaptarea structurii organizatorice; 
-    programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie; 
-    schimb de experienta si vizite de studii; 
-    cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din comuna; 
-    achizitionarea unor utilaje pentru deszapeziri, intretinerea drumurilor 
(buldoexcavator, autograder); 
-    reabilitarea sediului politiei locale; 
-    achizitionarea unei masini de pompieri; 
-    reabilitarea sediului primariei Manzalesti; 
-    dotari ale administratiei locale (calculatoare, copiatoare, scanere, birouri etc.....); 
-    achizitia si utilizarea unui sistem de back-   up, salvari de siguranta si utilizarea 
unor surse de alimentare de rezerva; 
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-    achizitionarea de aplicatii informatice integrate pentru toate serviciile din cadrul 
administratiei locale in vederea eficientizarii procesului de furnizare a serviciilor 
catre populatie; 
-    extinderea procedurilor de informare publica-   utilizarea de noi metode pentru 
informarea populatiei asupra activitatii administratiei publice (ex: infiintarea de 
puncte de informare de tip infochiosc, amplasarea de panouri exterioare cu afisaj 
electronic, amplasarea de panouri informative in statiile de autobuz); 
-    constituirea in cadrul primariei a unei unitati de implementare a proiectelor si 
instruirea membrilor sai pentru atragerea si implementarea de proiecte finantate din 
fonduri de la uniunea europeana; 
-    realizarea de parteneriate si activitati de infratire cu localitati din tara si din 
strainatate in vederea promovarii de proiecte; 

5.1.47. COMUNA MEREI; 

 intretinere, reabilitare drumuri comunale; 
 extindere retele de alimentare cu apa; 
 executie retele de canalizare; 
 executie statii de epurare zonale; 
 extindere retele de alimentare cu gaze naturale existente in comuna Merei; 
 executia si dotarea unui camin pentru persoane varstnice si fara ajutor; 
 regularizarea si amenajarea paraului Sarata; 
 lucrari de imbunatatiri funciare pentru eliminarea alunecarilor de teren, impaduriri 

si perdele de protectie; 
 reabilitarea si modernizarea retelelor comunale de iluminat public; 
 dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta; 
 realizarea in zona Lipia a unui cartier de locuinte rezidentiale ecologice pentru 

locuitorii din zona si din municipiul Buzau; 
 realizarea in zona statiunii Monteoru a unei partii pentru schi si jocuri de iarna; 
 introducerea in circuitul turistic a minei de petrol Monteoru; 
 modernizarea bazelor sportive comunale; 
 realizarea unui parc balneoclimateric in Statiunea Sarata Monteoru 
 realizarea unui parc de agrement in statiunea Sarata-Monteoru; 
 reabilitarea si modernizarea scolilor si gradinitelor; 
 reabilitarea si modernizarea unitatilor sanitare; 
 intretinere, reabilitare si modernizare drumuri agricole si de exploatare; 
 reabilitare dig si executia unui polder de atenuare viituri in zona Lipia; 
 modernizarea bazelor sportive din cadrul unitatilor de invatamant; 
 dotarea si incurajarea activitatilor artistice si mestesugaresti traditionale; 
 reabilitarea caminelor culturale; 
 infiintarea unei societati comerciale pentru prestari servicii pentru populatia 

comunei Merei; 
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 construirea unei statii de ambulanta pentru UAT Merei 
 realizarea unui parc de agrement in extravilan sat Lipia; 
 executia a doua baze sportive multifunctionale de tip II in satul Lipia si Merei; 
 executia unei sali de sport in statiunea Sarata-Monteoru; 
 executia unui camping in extravilan Monteoru; 
 executia unei cladiri administrative in satul Lipia; 
 intretinere, reabilitare si modernizare drum cartier Huioaba Sarata-Monteoru 
 execuţia unui Muzeu al traditiilor populare zonale in satul Gura Saratii 
 Iluminat public cu economizare inclusiv energie verde  
 Intreţinere, reabilitare si modernizare drumuri intravilan din Statiune Sarata 

Monteoru 
 Executia unui adapost animale 
 Executia unei zone de agrement in Statiunea Sarata Monteoru  
 Realizarea unui circuit motocross 
 Parc agrement in padurea Monteoru  –tiroliana 
 Statie SMURD – salvare si  interventii in situatii de urgenta  in statiunea Sarata 

Monteoru  
 Realizare parc ,,AVENTURA ,, 
 Amenajare Strazi intravilan Monteoru  
 Amenajare zona cartier ,, Huioaba ,, 
 Proiect mediu stabilizare alunecare teren blocuri Monteoru  
 Amenajare loc pentru desfasurare festival  ,,Zilele Monteoru ,, 
 Reabilitarea cladirilor vechi din Lipia  
 Infiintare biblioteci satesti 
 Infiintare muzee 
 Intretinere si modernizare drumuri de interes local 

5.1.48. COMUNA MIHAILESTI; 

-    reabilitare drumuri comunale; 
-    asfaltare cd 35 (Pitulicea-   Mihailesti); 
-    balastarea si asfaltarea drumurilor satesti; 
-    amenajarea santurilor, trotuarelor si rigolelor pe drumurile principale; 
-    construirea retelei de apa si canalizare in sistem centralizat; 
-    construirea retelei de alimentare cu gaze natural; 
-    extinderea retelei de iluminat public in satu nou, pitulicea, margineanu si in zona 
fostului C.A.P.; 
-    modernizarea sistemului de iluminat public; 
-    infiintarea unei rute suplimentare de transport in comun intre localitatile 
Margineanu si Buzau; 
-    actualizarea planului urbanistic general; 
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-    elaborarea studiilor pentru cadastrare, microzonare, parcelare si acordarea de 
titluri de proprietate conforme; 
-    montarea parazapezilor sau a plaselor din polietilena in satul Colteni 
-    modernizarea sistemului rutier prin introducerea sistemelor de monitorizare video, 
a mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere; 
-    achizitionarea de pubele ecologice pentru toti locuitorii comunei; 
-    promovarea energiilor verzi (panouri solare, energie eoliana); 
-    promovarea colectarii selective; 
-    amenajarea parcurilor si spatiilor verzi in toate satele comunei; 
-    achizitionarea unei masini pentru colectarea gunoiului si a unei vidanje; 
-    sanctionarea practicilor ilegale de deversare a deseurilor pe sol; 
-    amenajarea incintei dispensarului uman si dotarea acestuia cu un cabinet de 
consultatii, un cabinet stomatologic si o locuinta de serviciu pentru medicul din 
localitate; 
-    cresterea gradului de constientizare a cetatenilor privind importanta igienei si a 
alimentatiei pentru mentinerea sanatatii; 
-    dotarea corespunzatoare a unei farmacii veterinare; 
-    construirea unui adapost pentru cainii comunitari; 
-   construirea si dotarea unui centru medical in comuna Mihailesti 
-    construirea unei noi gradinite in satul Mihailesti; 
-    reabilitarea gradinitei existente in satul Mihailesti si transformarea acesteia intr-   
un centru de zi pentru copiii defavorizati; 
-    dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant; 
-    modernizarea gradinitei din satul margineanu cu incalzire central; 
-    finalizarea izolatiei termice a scolii din satul Mihailesti si construirea in cadrul 
acesteia a doua noi grupuri sanitar; 
-    introducerea sistemului biblionet in toate unitatile de invatamant; 
-    campanii de informare asupra importantei lecturii pentru viitorul unui copi; 
-    educatie rutiera pentru elevi; 
-    masuri pentru prevenirea abandonului scolar; 
-    amenajarea unui spatiu adecvat pentru unificarea celor doua biblioteci de pe raza 
comunei; 
-    identificarea posibililor sponsori pentru sporirea numarului de carti din biblioteca 
comunala; 
-    institutii publice prevazute cu rampe de acces pentru persoanele cu handicap; 
-    masuri pentru promovarea incluziunii sociale a categoriilor defavorizate; 
-    sprijinirea grupurilor etnice minoritare pentru gasirea unui loc de munca; 
-    centru pentru persoane varstnice; 
-    burse sociale pentru elevii proveniti din familii sarace; 
-    cresterea nivelului de implicare civica prin campanii de informare; 
-    amenajarea unei piete en-   gros si en-   detail pe DN 2 E 85; 
-    sprijinirea agricultorilor si a crescatorilor de animale; 
-   informarea cetatenilor privind legislatia referitoare la accesarea fondurilor 
nerambursabile; 
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-    programe de formare pentru reconversie profesionala; 
-    sprijinirea asociatiilor agricole; 
-    sprijinirea fermelor de procesare a carnurilor si a produselor lactate; 
-    organizarea de evenimente in parteneriat cu ajofm pentru promovarea culturii 
antreprenoriale in randul tinerilor; 
-    utilizarea de soiuri adecvate climatic; 
-    promovarea agriculturii conservative; 
-    infiintarea unui centru de consultanta pentru start-   up in agricultura; 
-    construirea unui teren multifunctional pentru activitati sportive; 
-    construirea unei sali de sport in cadrul scolii din satul Mihailesti; 
-    selectarea si sprijinirea unei echipe de fotbal locale; 
-    amenajarea locurilor de joaca pentru copii in toate satele comunei; 
-    amenajarea curtii interioare a primariei Mihailesti; 
-    infiintarea serviciilor publice de apa si salubrizare; 
-    aderarea la un grup de actiune locala deja existent au infiintarea unui G.A.L. nou 
impreuna cu comunele invecinate; 
-    achizitionarea unui autogreder pentru deszapeziri sau lucrari de reabilitare a 
drumurilor comunale si satesti; 
-    acte de identitate si de stare civila actualizate; 
-    adaptarea structurii organizatorice; 
-    organizarea de schimburi de experienta si vizite de studii; 
-    cursuri de formare profesionala a functionarilor publici din primarie; 
-    amenajarea baltii din Mihailesti/amenajarea tuturor baltilor de marime medie sau 
mare de pe raza comunei si dotarea lor corespunzatoare pentru agrement si pescuit 
sportive; 
-    organizarea anuala a sarbatorii locale, la inceputul lunii septembrie; 
-    construirea unui nou camin cultural in comuna Mihailesti; 
-    reabilitarea acoperisului bisericilor din satul Mihailesti; 
-    refacerea picturilor bisericilor din satele Mihailesti si Colteni; 
-    construirea a doua case praznicale (in satele Mihailesti si Margineanu); 
-    promovarea ansamblului folcloric “Spic de grau”; 

5.1.49. COMUNA MOVILA BANULUI; 

 Modernizarea drumurilor comunale 
 Extinderea si modernizarea trotuarelor in comuna 
 Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila 
 Realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare 
 Realizarea retelei alimentare si distributie cu gaz metan 
 Reabilitarea, extinderea si modernizarea scolilor din comuna Movila Banului 
 Reabilitarea si modernizarea gradinitelor din comuna Movila Banului 
 Modernizarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman din comuna 

Movila Banului 
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 Constructie sala sport si amenajare baza sportiva 
 Reabilitarea si extinderea caminului cultural din comuna Movila Banului 
 Organizarea sistemului de colectare delectiva, a spatiului de depozitare 

temporara si transportul deseurilor 
 Modernizarea si reabilitarea retelei de iluminat public din comuna 
 Reabilitarea si extinderea bazelor sportive 
 Amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca pentru copii 
 Amenajarea unui parc comunal 
 Imbunatatiri funciare in vederea amenajarii pajistilor necesare asigurarii hranei 

animalelor 
 Imbunatatiri funciare in vederea refacerii perdelelor forestiere de protectie 
 Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna 

5.1.50. COMUNA MURGESTI; 

 Infiintarea/extinderea/modernizarea reţelei de alimentare cu apă în toate satele 
comunei; 

 Înfiinţarea reţelei de canalizare pentru toate satele comunei; 
 Realizare staţie de epurare şi tratarea apelor uzate; 
 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti; 
 Construirea/reabilitarea de poduri, podeţe şi punţi pietonale pe drumurile de 

legătură dintre satele comunei; 
 Marcaje şi indicatoare rutiere corespunzătoare; 
 Amenajarea de parcări auto şi de trotuare în centrul civic al comunei; 
 Modernizarea/extinderea/reabilitarea reţelei de joasă tensiune şi a iluminatului 

public; 
 Amenajarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor menajere şi dotarea acestora cu 

containere/tomberoane ecologice; 
 Crearea de locuri de joacă pentru copii; 
 Constructia/Extinderea si Dotarea şi amenajarea spaţiilor publice; 
 Modernizarea corespunzătoare a unui spaţiu pentru piaţă/târg; 
 Constructia/Extinderea/Reabilitarea si dotarea sediului primariei ; 
 Infiintare si dotare centru de asistenta scolar de tip AFTER SCHOLL ; 
 Infiintare si dotare centru de zi ; 
 Construcţia/modernizarea dispensarelor umane şi realizarea de puncte 

sanitare/de prim ajutor în toate satele comunei; 
 Modernizare/reabilitare dispensare umane existente; 
 Înfiinţare cabinet stomatologic; 
 Înfiinţarea unui centru de zi la nivel de comună pentru copii care provin din 

familii cu posibilităţi materiale reduse; 
 Farmacie umană/punct farmaceutic; 
 Farmacie veterinară/punct farmaceutic; 
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 Reabilitarea, modernizarea şi dotarea corespunzătoare a localurilor şcolilor şi 
grădiniţelor; 

 Reabilitarea căminelor culturale, dotarea corespunzătoare pentru desfăşurarea 
diverselor evenimente ale comunităţii; 

 Înfiinţarea „Clubului tineretului”; 
 Înfiinţarea „Clubului pensionarilor”; 
 Reabilitarea bisericilor (izolaţie termică, instalaţie de încălzire, instalaţie de 

sonorizare); 
 Spaţii de agrement ; 
 Bază sportiva; 
 Amenajarea şi marcarea unor trasee turistice; 
 Înfiinţarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal, salubrizare; 
 Înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială ; 
 Înfiinţarea serviciului public de transport şcolar ; 
 Centru de informare/consultanţă pentru oportunităţile oferite de zonă; 
 Centre de acces internet în toate satele comunei; 
 Actualizarea şi întreţinerea permanentă a paginei web a primăriei; 
 Asocierea cu comunele de pe valea râului Cilnau pentru realizarea unui sistem 

integrat pentru situaţii de urgenţă; 
 Achizitionare autospecială pentru stingerea incendiilor; 
 Punct de prim-ajutor dotat cu autosanitară ; 
 Platforma de aterizare pentru elicopter în caz de urgenţe majore; 
 Înfiinţarea de pepiniere pentru cultura pomilor fructiferi; 
 Înfiinţarea de plantaţii intensive de prun autohton, măr şi păr; 
 Înfiinţarea de ferme şi exploataţii agrozootehnice şi pomicole; 
 Organizarea fermierilor, producătorilor agricoli şi a crescătorilor de animale în 

asociaţii care să permită un management mai bun al activităţilor desfăşurate; 
 Constituirea de asociaţii de proprietari de terenuri care să poată achiziţiona şi 

utiliza maşini şi utilaje agricole pentru propriile exploataţii agricole; 
 Înfiinţarea unui centru de instruire, informare, consultanţă, schimburi de 

experinţă pentru fermieri şi pentru specialişti din domeniul agricol, în vederea 
accesării oportunităţilor de finanţare (fonduri europene şi / sau guvernamentale 
etc.) şi a facilităţilor disponibile (subvenţii etc.); 

 Înfiinţarea unui centru pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor; 
 Centru de colectare a laptelui; 
 Centru de colectare şi valorificare a mierii de albine, fructelor, fructelor de 

pădure, ciupercilor, plantelor medicinale, etc. ; 
 Uscător de fructe; procesare fructe pentru obţinerea alcoolului; 
 Înfiinţarea unor puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform standardelor 

europene; 
 Centru pentru fabricarea de pavele, dale, placi si stalpi gard; 
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 IMM-uri cu specific local: debitare şi prelucrare lemn, gatere, brichetare 
rumeguş, colectare si prelucrare produse animaliere, confecţionare tuburi 
pentru fântâni si podete; 

 Complex de servicii şi mică industrie (reparaţii obiecte de uz casnic, frizerie, 
coafură, cismărie, croitorie, tricotaje, confecţionare unelte de uz gospodăresc, 
fierărie, tâmplărie, etc.); 

 Înfiinţarea de mici magazine (puncte comerciale) pentru desfacerea produselor 
de strictă necesitate în toate satele comunei; 

 Înfiinţarea de pensiuni, cabane turistice; 
 Înfiinţarea şi dezvoltarea de parteneriate public-privat pentru dezvoltare 

economica si sociala; 
 Oferirea de programe de calificare în meseriile solicitate pe piaţa muncii locale 

(meşteşuguri, agroturism, pomicultură, viticultură, apicultură, creşterea 
animalelor, prelucrarea lemnului, etc.); 

 Organizarea de activităţi de consiliere profesională şi plasare a forţei de muncă; 
 Organizarea de cursuri de recalificare/reconversie profesională; 
 Acordare terenuri pentru locuinţe şi gospodării de către autoritatea publică 

locală; 
 Organizarea de campanii, dezbateri în instituţii de învăţământ şi instituţii 

publice, schimburi de experienţă, vizite şi întâlniri de lucru; 
 Înfiinţarea unui centru de resurse; 
 Organizarea de cursuri de formare continuă în domeniile educaţional, cultural, 

sanitar, social; 
 Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) în domeniul 

managementului de proiecte (iniţiere, scriere, implementare, monitorizare şi 
evaluare); 

 Înfiinţarea unui ONG pentru tineret şi afilierea acestuia la reţele naţionale şi 
internaţionale active în domenii ca: social, cultural, sportive, protecţia 
mediului, educaţie civică, turism, dezvoltare comunitară; 

 Construirea unor locuinte sociale; 
 Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, formarea de personal; 
 Fundaţie umanitară pentru ocrotirea persoanelor aflate în dificultate; 
 Programe de educaţie sanitară pe grupuri ţintă; 
 Formare de asistenţi maternali; 
 Înfiinţarea unei cantine sociale; 
 Stabilirea unui calendar al evenimentelor tradiţionale locale şi popularizarea 

acestuia; 
 Permanentizarea unor evenimente şi sărbători ale comunităţii (Jocurile 

săptămânale de popice, Sărbătoare în sat – în preajma zilei de 15 august, 
hramurile bisericilor şi altele); 

 Lucrări de amenajare şi ameliorare silvică în zonele cu defrişări de păduri; 
 Înfiinţarea de pepiniere pentru obţinerea puietului necesar împăduririi; 
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 Programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a proprietarilor de 
păduri 

 Înfiinţarea unor spaţii special amenajate pentru hrănirea animalelor sălbatice; 
 Programe de exploatare raţională a masei lemnoase ; 
 Regularizarea albiilor pâraielor prin construirea de gabioane, amenajare de 

diguri şi protecţii de maluri; 
 Amenajare torenţi şi consolidare terenuri degradate; 
 Utilizarea deşeurilor combustibile (lemn, cauciuc, PET, carton) în producerea 

de energie alternativă; 
 Captarea energiei solare şi eoliene şi distribuţia agentului termic; 
 Crearea de unităţi de colectare, sortare şi depozitare selectivă a deşeurilor în 

fiecare sat; 
 Achiziție buldoexcavator și miniăncărcător pentru dotarea Serviciului Voluntar 

de Situații de Urgență; 
 Programe de informare, conştientizare, mediatizare şi educaţie ecologică; 
 Programe de informare, conştientizare şi educaţie ecologică a proprietarilor de 

păduri şi terenuri agricole; 
Denumire proiect:  

 Lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere in Comuna Murgesti, 
Judetul Buzau (2010); 

Denumire SF: 
 Amenajare Piata in Comuna Murgesti, Judetul Buzau (2013); 
 Imbunatatirea calitatii mediului prin realizare Parc in Comuna Murgesti Judetul 

Buzau (2009); 
 Sistem de canalizare apa menajera si statie de epurare in Comuna Murgesti – 

Loc. Murgesti si Mocani, Judetul Buzau. (2009); 
 Modernizare drumuri de interes local, comuna Murgesti, judetul Buzau; 
 Modernizare si reabilitare imobil - Canton Murgesti, Judeţul Buzău; 
 Amenajare  terenuri sportive cu gazon sintetic; 

5.1.51. COMUNA NAENI; 

Amenajamente silvice in zonele cu defrisari de paduri pentru stoparea 
alunecarilor de teren 

 Consolidarea terenurilor in vederea reducerii riscurilor de aparitie a 
alunecarilor de teren si a inundatiilor 

 Lucrari de ameliorare si corectare torenti 
 Lucrari de amenajare si ameliorare silvica 
 Program de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor 

de paduri 
 Program de exploatare rationala a masei lemnoase 
 Captarea si valorificarea surselor de apa sarata 
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 Exploatarea durabila a carierei de piatra (fara afectarea mediului si a vietii 
generatiilor viitoare) 

 Reamenajarea spatiilor din jurul izvoarelor de apa dulce din satele Comunei 
Naeni 

 Introducerea unui sistem de colectare a deseurilor; asocierea cu alte 
comune; infiintarea unor gropi ecologice pentru deseuri menajere si animaliere 

 Stimularea spiritului civic al cetatenilor in vederea crearii unui aspect placut 
al comunei (depozitarea deseurilor menajere in locuri special amenajate, 
respectului fata de mediu, infrumusetarea satelor) 

 Introducerea de programe de informare, constientizare, mediatizare si 
educatie ecologica in scoli 

 Program de intretinere a aspectului satelor comunei: curatarea santurilor, a 
terenurilor din fata gardurilor gospodariilor, vopsirea gardurilor, plantarea de flori 
in dreptul gardurilor, etc... 

 Introducerea sortarii si depozitarii selective a deseurilor 
 Crearea unui mecanism de informare si consultare a actorilor locali: 

consilieri locali, cetateni, intreprinzatori, specialisti in diverse domenii (angajati 
ai institutiilor publice si detasati / arondati comunei: medic veterinar, medic, etc... 

 Cresterea capacitatii administrativ-functionale a primariei pentru realizarea 
atributiilor curente si cu caracter de noutate (initierea unui program de calificare 
si perfectionare pentru decidentii si personalul de executie din primarie, pe 
urmatoarele teme: comunicare, relatia cu cetatenii, cursuri de operare pe 
calculator, achizitii publice, etc...), angajari pentru posturi lipsa (ex. Inginer 
topograf) sau contractarea unor servicii, etc... 

 Infiintarea unei structuri informale pentru aplicarea Planului de Actiune 
Locala si a Strategiei de Dezvoltare Locala 

 Cresterea capacitatii administrativ-functionale a primariei in vederea 
absorbtiei fondurilor europene: stabilirea de atributii noi pentru o persoana 
angajata sau angajarea si instruirea unei persoane pentru a deveni Agent de 
Dezvoltare Locala (participarea la sesiuni de informare, instruiri, seminarii, etc... 
in domeniul finantarilor europene pentru primarie / Consiliul Local si pentru 
potentialii beneficiari din comuna (intreprinzatori, fermieri, directori de unitati de 
invatamant, etc...) 

 Reabilitarea drumului comunal DC 41 care leaga Satul Sahateni de Satul 
Virf 

 Reabilitarea drumului din Satul Fintesti (Catunul Tufe) si construirea de 
podete 

 Modernizarea drumurilor interne din sate (balastare, refacerea santurilor de 
scurgere; asfaltare, santuri de scurgere, trotuare) 

 Reabilitarea drumurilor de interes local din Satul Fintesti 
 Modernizarea cailor de acces pentru punctele turistice din zona Naeni – 

Tigoare 
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 Infiintarea drumului de legatura intre DC 41 (punctul bazin cu apa) si 
Catunul (Prosca-Virf) 

 Executarea si montarea de indicatoare si panouri turistice si rutiere 
 Prima infiintare a sistemului de apa potabila si apa uzata din Satul Fintesti 
 Imbunatatirea si completarea sistemului de alimentare cu apa existent in 

satele Naeni, Prosca si Tudorochesti; executarea unor noi foraje 
 Repararea sau crearea unui sistem nou de alimentare cu apa pentru 

deservirea gospodariilor din satele Virf, Fintinele  
 Completarea actualului sistem de alimentare cu apa din satele Naeni si 

Prosca, cu un sistem de canalizare 
 Construirea unor sisteme de canalizare aferente celor de alimentare cu apa 

in satele Fintinele si Virf 
 Construirea unui sistem de canalizare in Satul Fintesti 
 Construirea unor statii de epurare a apelor uzate pentru fiecare sat 
 Contractarea salubrizarii comunei, de catre o firma de profil 
 Program de stimulare a spiritului civic al cetatenilor fata de aspectul 

comunei si fata de mediul inconjurator (corelat cu proiectele de mediu de la 
Domeniul – cheie nr. I) 

 Introducerea sistemului de alimentare cu gaze naturale pentru activitati 
menajere si de productie in comuna 

 Completarea sistemului pentru asigurarea luminarii integrale a tuturor 
drumurilor si ulitelor in comuna 

 Asigurarea energiei electrice prin intermediul energiei eoliene; introducerea 
de centrale eoliene 

 Introducerea unor puncte de acces la reteaua internet in satele Fintesti, 
Prosca, Fintinele, Virf 

 Dotarea si amenajarea unor spatii publice pentru organizarea saptamanala a 
unei piete (sau targ) pentru produse agro-alimentare 

 Infiintarea unui punct bancar (contactarea bancilor potential interesate, 
punerea la dispozitie a unui spatiu) 

 Asigurarea serviciilor notariale (incheierea unui contract cu un notar care sa 
vina lunar/bilunar in comuna) 

 Asigurarea asistentei medicale (prezenta medicului) si in satele Virf si 
Fintinele; dotarea cu aparatura si mobilier a dispensarului medical din Satul 
Fintesti 

 Infiintarea unui camin social pentru persoanele in varsta 
 Infiintarea unei farmacii / punct farmaceutic in comuna 
 Construirea a 2 localuri pentru gradinitele din satele Fintesti si Naeni 
 Reabilitarea si dotarea localurilor scolilor din satele Virf, Naeni, Fintesti si 

a terenului aferent acestora 
 Reabilitarea si dotarea caminelor culturale din satele Naeni si Fintesti 
 Modernizarea terenurilor de sport pentru fiecare scoala din comuna 
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 Repararea Bisericii din Satul Prosca; amenajarea unei capele in Satul 
Prosca; repararea gardurilor cimitirelor 

 Construirea unei baze sportive pentru sporturi de masa 
  Infiintarea unor terenuri de joaca pentru copii, in satele: Fintesti, Prosca, 

Fintinele si Virf  
 Infiintarea de parcuri de agrement in fiecare sat al comunei 
 Construirea unei sali de sport 
 Program de cooperare a autoritatilor locale cu alte autoritati locale din 

comunele adiacente si cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca in 
vederea oferirii de programe de calificare - tinerilor din zona - in meseriile 
solicitate pe piata muncii locale (mestesuguri, agroturism, pomicultura, cresterea 
animalelor, prelucrarea lemnului, prelucrarea pietrei de calcar, etc...) 

 Organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de 
munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca 

 Program de cooperare a autoritatilor locale cu alte autoritati locale din 
comunele adiacente si cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, 
Camera de Comert, Industrie si Agricultura, sau alte firme si Organizatii Ne-
Guvernamentale specializate, in vederea organizarii de cursuri de instruire 
antreprenoriala (pt. cei interesati din zona) 

 Organizarea de cursuri de formare continua in domeniul social pentru 
personalul caminului afferent persoanelor varstnice 

 Elaborarea unui program de dezvoltare comunitara care sa constientizeze 
spiritul civic in randul elevilor si stimularea gradului de asociativitate al 
locuitorilor in functie de interese si domenii (producatori, mestesugari, protectia 
mediului, turism, sportiv, social, etc...) 

 Crearea unui program privind nediscriminarea cetatenilor in functie de 
etnie, religie, sex, apartenenta politica (elevi, tineri, maturi) 

 Reorganizarea agriculturii pe nivele geografice: zona de ses (organizarea de 
asociatii mari in vederea fructificarii potentialului solului); zona de deal: 
completarea patrimoniului viticol si pomicol in vederea folosirii optime a 
terenurilor in panta; impadurirea terenurilor degradate supuse procesului de 
eroziune 

 Infiintare unui mecanism de instruire, informare, consultanta, schimburi de 
experienta pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, privind 

 accesarea oportunitatilor de finantare (fonduri europene si / sau 
neguvernamentale etc...) si a facilitatilor disponibile (subventii, etc...) 

 Organizarea fermierilor, productori agricoli si a crescatorilor de albine in 
asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate 

 Concesionare de terenuri de catre Consiliul Local pentru potentialii 
investitori 

 Infiintarea de I.M.M – uri cu specific local pentru: debitarea si prelucrarea 
lemnului; fabricarea cimentului; prelucrarea pietrei de calcar; extinderea 
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exploatarii carierei de piatra in celelalte zone deluroase; prelucrarea plantelor 
medicinale 

 Infiintarea de catre Consiliul Local a unei noi cariere de piatra 
 Infiintarea de centre de colectare, prelucrare si desfacere a fructelor 
 Completarea septelului si cresterea efectivelor, in vederea folosirii eficiente 

a resurselor naturale (pasuni, fanete) 
 Infiintarea de ferme de animale conform standardelor europene 
 Crearea de unitati economice de prelucrare si productie (sortare, ambalare, 

conservare si refrigerare legume si fructe, plante medicinale, fructe de padure) 
 Atragerea de investitori pentru instalarea de  centrale eoliene si solare  
 Reabilitarea drumurilor de acces dintre satele comunei si punctele de interes 

turistic Extinderea infrastructurii (sistem de alimentare cu apa, fose vidanjabile / 
canalizare, energie electrica) pana la Tabara de sculptura 

 Reabilitarea localului scolii din Satul Prosca pentru utilizare ca spatiu 
pentru muzeu si expozitii 

 Infiintarea unui muzeu local al istoriei, traditiilor si obiceiurilor zonei 
 Reinfiintarea Taberei de sculptura in piatra de pe Dealul Tigoare 
 Construirea unei cabane in scop turistic pentru cazarea participantilor de la 

Tabara de sculptura, a turistilor care vor sa practice zborul cu parapanta, schiul, 
saniusul, echitatia, etc... 

 Continuarea unor noi editii ale Festivalului “Glasul Pietrei”, pentru 
promovarea comunei 

 Instalarea unor panouri publicitare spre zonele turistice 
 Amenajarea si marcarea unor trasee turistice 
 Reabilitarea monumentelor istorice locale (Clopotnita si Biserica din Satul 

Prosca) Realizarea unei monografii a comunei 
 Amenajarea grotelor din calcar pentru vizitarea de catre turisti 
 Amenajarea unor portiuni din cariera de piatra pentru a fi vizitate de turisti, 

elevi (lectii de geografie) 
 Amenajarea siturilor arheologice din comuna (placi inscriptionate, 

imprejmuiri de protectie) 
 Infiintarea de plantatii de pomi pe langa obiectivele turistice 
 Realizarea unor partii de schi si sanius 
 Amenajarea unui teren pentru echitatie 
 Amenajarea unor trasee pentru motociclete, ATVuri, si curse off-road 
 Extinderea Catunului Prosca-Virf pentru a deveni minisat de vacanta 
 Infiintarea de pensiuni agro-turistice inscrise in circuitul turistic national 
 Organizarea proprietarilor de pensiuni in asociatii care sa permita oferirea 

de programe specifice si pachete de servicii integrate (trasee turistice, drumetii, 
vizitarea unor ateliere mestesugaresti, meniuri bazate pe produse naturale si 
traditionale, etc...) 
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 Producerea si difuzarea de informatii privind oportunitatile turistice ale 
zonei: site al primariei, materiale informative (pliante, harti cu trasee, site etc...); 

 Colaborarea cu agentiile de turism din tara pentru introducerea in circuitul 
turistic a obiectivelor istorice si turistice locale 

 Promovarea obiectivelor turistice din zona, in colaborare cu Asociatia 
Nationala a Turismului Rural Ecologic si Cultural Romania, filiala sa din judet si 
mass-media 

5.1.52. COMUNA ODAILE; 

-    asfaltarea drumurilor comunale; 
-    modernizare, reabilitare, asfaltare, balastare drumuri satesti si comunale; 
-    asfaltare DJ 203l (Parscov-   Bratilesti); 
-    construirea a doua poduri peste paraul Muratoarea in satele Corneanu si Gorani; 
-    amenajarea santurilor si rigolelor pe drumurile principale in toate satele comunei; 
-    introducerea sistemului de canalizare, tratare si epurare a apelor reziduale in 
comuna Odaile; 
-    introducerea sistemului de alimentare cu apa in comuna Odaile; 
-    extinderea retelei de internet in comuna; 
-    reactualizarea planului urbanistic general si a planului urbanistic zonal; 
-    elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 
parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate; 
-    masuri de prevenire a alunecarilor de teren prin impaduriri sau lucrari de 
consolidare 
-    modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor 
de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere stradale; 
-    finalizarea lucrarilor de constructie si reabilitare pentru scoala generala din satul 
Odaile; 
-    reabilitarea gradinitei din satul Odaile; 
-    dotarea si modernizarea tuturor unitatilor de invatamant cu mobilier, aparatura it 
si acces la internet; 
-    achizitionarea unui microbuz pentru transportul scolar; 
-    educatie rutiera pentru elevi; 
-    organizarea si constructia unei piete en-   gros in satul Odaile; 
-    organizarea de evenimente in parteneriat cu ajofm pentru promovarea culturii 
antreprenoriale in randul tinerilor; 
-    identificarea oportunitatilor de parteneriat public-   privat pentru demararea de 
activitati in domeniul industrial; 
-    construirea infrastructurii publice necesare pentru desfasurarea activitatilor 
economice; 
-    elaborarea unei strategii de marketing local; 
-    informarea cetatenilor privind legislatia referitoare la accesarea fondurilor 
nerambursabile; 
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-    programe de formare profesionala in randul tinerilor pentru reconversia meseriei 
acestora; 
-    infiintarea unui centru de desfacere a produselor autohtone; 
-    sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor, a crescatorilor de animale; 
-    sprijinirea fermelor de procesare si uscare a fructelor; 
-    sprijinirea asociatiilor agricole; 
-    amenajarea dispensarului medical din satul Odaile; 
-    construirea si dotarea unui cabinet stomatologic; 
-    parteneriat public-   privat pentru infiintarea unei farmacii umane si a unei 
farmacii veterinare in satul Odaile; 
-    construirea unui centru pentru persoane varstnice; 
-    construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap; 
-    infiintarea unei noi rute de transport in comun intre DJ 203 l si DJ 107 f care sa 
faca legatura intre satele Suchea, Scorosesti, Lacu si Valea Fantanii; 
-    masuri pentru scaderea ratei de abandon scolar; 
-    burse sociale pentru tinerii cu rezultate bune la invatatura proveniti din familii 
sarace 
-    cresterea nivelului de implicare civica prin campanii adresate locuitorilor comunei 
-    masuri pentru promovarea colectarii selective; 
-    introducerea de led-   uri ecologice in iluminatul public stradal; 
-    achizitionarea de pubele ecologice de catre toti locuitorii comunei; 
-    promovarea energiilor verzi (panouri solare, energie eoliana); 
-    reabilitarea sau construirea  unui camin cultural in satul Odaile;  
-    amenajarea parcului din satul Odaile si transformarea unei zone din acesta in loc 
de joaca pentru copii; 
-    reabilitarea terenului de sport din satul Odaile; 
-    construirea unui teren multifunctional pentru activitati sportive; 
-    construirea unei case praznicale in satele valea fantanii si Odaile; 
-    finalizarea lucrarilor de executie si a picturii bisericii sfantului gheorghe din satul 
Odaile; 
-    introducerea sistemului biblionet in toate scolile comunei; 
-    atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti aflate in posesia 
bibliotecii comunale; 
-    promovarea “Sarbatorii locale a odaienilor” ce are loc in duminica din perioada 
22-   26 august a fiecarui an; 
-    amenajarea unui parc in curtea primariei; 
-    amenajarea lacului din satul Odaile; 
-    sprijinirea activitatilor de agroturism; 
-    promovarea patrimoniului natural prin participarea la targuri de profil; 
-    achizitionarea unei masini pentru colectarea gunoiului; 
-    achizitionarea utilajelor pentru deszapeziri sau lucrari de reabilitare a 
infrastructurii 
-    achizitionarea unei autospeciale de pompieri; 
 -   infiintarea unor societati private pentru apa si pentru salubrizare; 
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-    acte de identitate si de stare civila realizate pentru toata populatia comunei; 
-    infiintarea impreuna cu localitatile invecinate a unui nou grup de actiune locala 
sau aderarea la o asociatie de acest fel deja existent; 
-    introducerea sistemului de incalzire centralizata in cladirea primariei comunei 
Odaile; 
-    reabilitarea sediului postului de politie comunala; 

5.1.53. COMUNA PADINA; 

-    sprijinirea asociatiilor agricole de producatori din comuna Padina; 
-    vizibilitatea centrului de informare si consultanta agricola din comuna Padina; 
-    centrul de sprijin pentru start-   up in agricultura; 
-    reactualizare zonarii si microzonarii productiei agricole; 
-    utilizarea de soiuri adecvate climatic; 
-    sprijinirea agriculturii conservative; 
-    conservarea si ameliorarea biodiversitatii fondului forestier; 
-    amenajarea unei piete agro-   alimentare la nivelul localitatii Padina; 
-    centrul de sprijin pentru start-   up in industrie si afaceri; 
 -   elaborarea unei strategii de marketing local; 
-    cresterea vizibilitatii produselor autohtone; 
-    infiintarea unui centru commercial; 
-    tehnologii nepoluante, conforme standardelor europene; 
-    sanctionarea practicilor ilegale de deversare a deseurilor pe sol; 
-    promovarea colectarii selective a deseurilor; 
-    iluminat public ecologic; 
-    bursa locala a locurilor de munca; 
-    baza de date a profesiilor; 
-    acte de identitate si de stare civila; 
-    construirea de locuinte sociale; 
-    amenajarea unui centru pentru persoanele defavorizate; 
-    amenajarea de cabinete medicale in toate scolile si gradinitele din comuna Padina; 
-    construirea si echiparea unui cabinet medical pentru medicina de familie, la 
nivelul localitatii Padina; 
-    extinderea retelei de alimentare cu apa in toata localitatea Padina; 
-    amenajarea bransamentelor la reteaua de alimentare cu apa pentru gospodariile 
neracordate la retea, din comuna Padina; 
-    amenajarea retelei de colectare a apei si a apei uzate si a unei statii de epurare la 
nivelul comunei Padina; 
-    amenajare sistem de monitorizare video la nivelul intregii localitatii Padina; 
-   amenajarea trotuarelor de-a lungul principalei cai de acces ce traverseaza comuna 
Padina; 
-    construirea unui sediu pentru functionarea primariei comunei Padina si dotarea 
moderna a acestuia; 
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-    executia a patru foraje de mare adancime pentru captarea apei potabile in vederea 
asigurarii necesarului de consum la nivelul populatiei din comuna Padina; 
-    amenajarea unei statii de filtrare pentru potabilizarea apei distribuite populatiei 
comunei Padina, judetul Buzau; 
-    amenajarea unui parc fotovoltaic la nivelul localitatii Padina; 
-    reabilitarea a 8 km de retea de alimentare cu apa de la nivelul localitatii Padin; 
-    dotarea cu utilaje moderne pentru serviciile publice de la nivelul localitatii Padina; 
-    reactualizarea planului urbanistic general de la nivelul localitatii Padina, judetul 
Buzau; 
-    programe de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul primariei 
comunei Padina; 
-    schimb de experienta si vizite de studii; 
-    cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din comuna 
Padina; 
-    e-   Padina; 
-    combaterea fenomenului de abandon scolar la nivelul comunei Padina; 
-    programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 
sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca; 
-    formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant de la 
nivelul comunei Padina; 
-    extinderea /modernizarea unitatilor de invatamant din comuna Padina; 
-    reabilitare, extindere, modernizare si dotare a caminului cultural din comuna 
Padina; 
-    amenajare parc comunal pentru distractie si agrement la nivelul comunei Padina; 
-    amenajarea unei sali de educatie fizica si sport la scoala nr.2 din satul nou, 
comuna Padina, judetul Buzau; 
-    amenajarea in scop turistic a monumentului istoric “crucea curiganului” din 
comuna Padina, judetul Buzau; 
-    amenajarea unei baze de agrement in comuna Padina, judetul Buzau; 
-    infiintarea unei baze sportive moderne in localitatea Padina, judetul Buzau; 
-    reabilitarea/modernizarea bibliotecii comunale din Padina si introducerea 
sistemului e-biblioteca; 

5.1.54. COMUNA PARDOSI; 

-    modernizare infrastructura rutiera -    drumuri comunale, satesti, poduri, podete: 
DC 157 cu DC 158-   35 km, DC 117 cu DC 175 /7 km; ulite: 30; 
-    modernizare infrastructura scolara-    scoala din Costomiru; 
-    modernizare infrastructura din sanatate din sanatate -    dispensarul uman Pardosi; 
-    modernizare infrastructura de mediu-   apa canal, statii de epurare, tratare, 
termoficare, management, deseuri, lucrari hidrotehnice sat Costomiru; 
-    asfaltare drumuri comunale DC 157 si DC 158 proiecte cu documentatie tehnica 
in stadiu avansat, faza S.F.; 
-     asfaltare drum comunal DC117 pe o lungime de 6 km; 
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-    asfaltarea  ulitelor pe drumurile din toate satele comunei Pardosi; 
-    extinderea retelei de alimentare  cu apa in sistem centralizat 1, 5km in zona satului 
Costomiru; 
-    amenajare sistem de alimentare cu apa in satul Pardosi  pentru o lungime a retelei 
de 6 km; 
-    amenajarea sistemului de iluminat public la nivelul comunei Pardosi; 
-    extinderea retelei de internet la nivelul comunei Pardosi; 
-    consolidarea malurilor petru prevenirea surparilor de teren si a inundatiilor; 
-    parazapezi in zona satelor comunei Pardosi a zonelor agricole; 
-    elaborarea  planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 
parcelare si  atribuire a titlurilor de proorietate; 
-    actualizarea planului urbanistic general; 
-    executarea de canale de drenaj pentru prevenirea excesului de umiditate; 
-    definirea problemei retrocedarilor conform legilor fondului funciar; 
-    reabilitarea scolii gimnaziale din satul Costomiru; 
-    educatie rutiera pentru elevi cu sprijinul politiei locale; 
-    formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de anvatamant; 
-    achizitionarea unui microbuz pentru transport scolar; 
-    sprijinirea crescatorilor de ovine , caprine, bovine si cabaline de la nivelul 
comunei Pardosi; 
-    reconversia plantatiilor viticole si pomicole la nivelul comunei;  
-    sprijinirea micilor ateliere mestesugaresti, mecanice, de tamplarie, lemnarie;  
-    promovarea culturilor energetice;  
-    sprijinirea investitorilor in agroturism sau in ferme ecologice; 
-    utilizarea terenurilor neproductive pentru obtinerea mijloacelor alternative de 
energie verde; 
-    sprijinirea micilor intreprinzatori a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 
conservarea produselor din carne  si a celor lactate, precum si pentru prelucrarea, 
consevarea fructelor de padure si a plantelor medicinale; 
-    informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia pentru accesarea fondurilor 
nerambursabile; 
-    programe de formare profesionala in randul tinerilor pentru reconversie 
profesionala; 
-    reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului medical din satul Pardosi si 
a punctelor sanitare din satele Chiperu si Costomiru; 
-    sprijin  pentru minoritati si categorii defavorizate; 
-    construirea-   amenajarea unui centru after school pentru copiii defavorizati in 
vederea reducerii abandonului scolar; 
-    programe de consiliere si orientare profesionala pentri someri, persoane inactive 
sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca; 
-    acte de identitate si de stare civila pentru categorii defavorizate din comuna; 
-    construirea unui centru pentru persoane varstnice in comuna Pardosi; 
-    promovarea colectarii selective si a procesului de reciclare a deseurilor; 
-    amenajarea spatiilor de joaca pentru copii in satele Costomiru si Pardosi ; 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

633 
 

   

-    lucrari de restaurare-   conservare a bisericii „intrarea  maicii domnului in 
biserica„ din satul valea schiopului; 
-    realizare schit in satul valea schiopului langa biserica „Intrarea maicii domnului in 
biserica”; 
-    modernizarea bibliotecii comunale; 
-    promovarea turismului ecologic si a agroturismului la nivelul comunei Pardosi; 
-    programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie; 
-    participarea la programe de infratire si la schimburi de experienta ori vizite de 
studii;  
-    achizitionarea unor utilaje pentru deszapeziri, intretinerea drumurilor si a izlazului 
comunal; 
-    reabilitarea sediului primariei-   extindere arhiva; 
-    infratire  cu o comuna similara din uniunea europeana; 
-    completarea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in limita 
posturilor aprobate; 
-    aderarea la un grup de actiune locala; 
-    imbunatatirea paginii de internet a primariei comunei Pardosi prin oferirea de 
servicii suplimentare newslettere, posibilitatea platilor online; 

5.1.55. COMUNA PANATAU; 

ACTIVITATI ECONOMICE LOCALE; 

Obiectivul strategic: INFIINTAREA DE FERME SI EXPLOATATII 
AGRICOLE IN VEDEREA APLICARII UNOR TEHNOLOGII PERFORMANTE 
CARE SA CONDUCA LA REALIZAREA DE PRODUSE SI CULTURI 
SPECIFICE ZONEI, CAPABILE SA REZISTE CONCURENTEI PE PIATA 
EUROPEANA. 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Infiintarea de ferme agrozootehnice si pomicole; 
- Organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de animale in 
asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate 
- Constituirea de asociatii de proprietari de terenuri care sa poata achizitiona si utiliza 
masini si utilaje agricole pentru propriile exploatatii agricole; 
- Infintarea unui centru de instruire, informare, consultanta, schimburi de experienta 
pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, privind accesarea 
oportunitatilor de finantare (fonduri europene si/ sau guvernamentale etc...) si a 
facilitatilor disponibile (subventii etc...); 
- Infiintarea de pepiniere pentru cultura pomilor fructiferi, rachitei, tuiei, laricelui, 
molidului si bradului; 

- Infiintarea unui centru pentru combaterea bolilor si a daunatorilor; 
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Obiectivul strategic: SPRIJINIREA CREARII DE I.M.M.-URI SI 
DEZVOLTAREA DE MICI UNITATI ECONOMICE NEPOLUANTE, 
DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR DE COLECTARE, PRELUCRARE, 
PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE A MATERIILOR PRIME SI A 
PRODUSELOR LOCALE; 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Centru de colectare a laptelui; 
- Centru de colectare si valorificare a fructelor, fructelor de padure, ciupercilor etc; 
- Uscator de fructe; procesare fructe pentru obtinerea alcoolului; 
- I.M.M.-uri cu specific local debitare si prelucrare lemn, gatere, brichetare rumegus, 
pitra de constructii; 
- Amenajarea unui punct de sacrificare a animalelor si prelucrare primara (transare 
carne, ambalare), conform standardelor europene; 

 

Obiectiv strategic: REVIGORAREA UNOR ACTIVITATI ECONOMICE SI 
MESTESUGARESTI TRADITIONALE IN CADRUL UNOR UNITATI DE 
PRELUCRARE SI PRODUCTIE NEPOLUANTE; 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Centre mestesugaresti, activitati artizanale (prelucrare chihlimbar, lemn, rachita, 
piatra); 
- Centru de colectare a produselor apicole; 
- Crearea de unitati economice de prelucrare si productie (sortare, ambalare, 
conservare si refrigerare legume si fructe) nepoluante; 

 

Obiectivul strategic: DEZVOLTAREA DE PENSIUNI AGROTURISTICE 
ACREDITATE, CARE SA OFERE TURISTILOR PROGRAME SPECIFICE SI 
PACHETE DE SERVICII ADECVATE 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Infiintarea si dezvoltarea de parteneriate public-private pentru dezvoltarea unei zone 
turistice; 
- Elaborarea si implementarea unui program de marketing pentru zona turistica; 
- Infiintarea de pensiuni, cabane turistice si vanatoresti; 
- Organizarea proprietarilor de pensiuni si de cabane in asociatii care sa permita 
oferirea de programe specifice si pachete de servicii integrate (trasee turistice, 
drumetii, ateliere mestesugaresti specifice, meniuri bazate pe produse naturale si 
traditionale etc...); 
- Amenajarea si marcarea de trasee turistice; 
- Reabilitarea monumentelor istorice si de arhitectura locale 
- Centru de inchirieri ATV-uri pentru turismul montan; 
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Obiectiv strategic: Informarea si publicitatea turistica pentru promovarea 
ofertelor de servicii si a programelor turistice; 
 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Introducerea in circuitul turistic a monumentelor istorice locale; 
- Producerea si difuzarea de materiale informative (pliante, harti cu trasee, 
monografii, site etc...) privind oportunitatile turistice ale zonei; 

Obiectivul strategic: DEZVOLTAREA DE COMPLEXE COMERCIALE SI 
DE PRESTARI SERVICII; 

 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Complex de servicii si mica industrie: 
- reparatii auto; 
- vulcanizare; 
- reparatii obiecte de uz casnic; 
- frizerie, coafura; 
- cismarie; 
- croitorie; 
- tricotaje; 
- Infiintarea unui centru comercial in satul de resedinta; 
 

INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA; 
Obiectivul strategic: Infiintarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea si modernizarea 
infrastructurii tehnico-edilitare si a retelelor de utilitati publice la nivelul intregii 
comune conform standardelor europene 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale si satesti; 
- Reabilitarea si modernizarea sediului Primariei; 
- Extinderea retelei de alimentare cu apa in toate satele comunei; 
- Construirea de poduri, podete si punti pietonale pe drumurile de legatura dintre 
satele comunei; 
- Realizarea indicatoarelor de intrare/ iesire din localitate si a inicatoarelor rutiere; 
- Amenajarea de parcari auto si de trotuare in toate satele comunei; 
- Extinderea iluminatului public in toate satele comunei; 
- Infiintarea retelei de canalizare; 
- Alimentare cu gaze natural; 
- Realizare statie de epurare si tratarea apelor uzate; 
- Amenajarea de rampe ecologice pentru colectarea deseurilor menajere; 
- Crearea de locuri de joaca pentru copii; 
- Dotare si amenajare spatii publice; 
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Obiectivul strategic: Infiintarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea si 
modernizarea infrastructurii socio-sanitare la nivelul intregii comune conform 
standardelor europene; 

 
PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Infiintarea de cabinete medicale in toate satele comunei; 
- Infiintare cabinet stomatologic; 
- Infiintarea unui centru de sanatate in satul resedinta de comuna; 
- Fundatie umanitara pentru ocrotirea persoanelor aflate in dificultate; 
- Farmacie in satul de resedinta; 
- Camin de batrani; 
- Extindere si amenajare cimitire; 

Obiectivul strategic: Infiintarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea si 
modernizarea infrastructurii cultural-educative la nivelul intregii comune conform 
standardelor europene; 

 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Reabilitarea localurilor scolilor si a gradinitelor; 
- Reabilitarea caminelor culturale, dotarea corespunzatoare pentru desfasurarea 
diverselor evenimente ale comunitatii; 
- Infiintare „Clubul Tineretului” si „Casa casatoriilor”; 
- Infiintare „Clubul pensionarilor”; 
- Reabilitarea bisericilor (izolatie termica, instalatie de incalzire, instalatie de 
sonorizare) 
- Amenajare pentru organizarea hramului si vizitarea Manastirii Camu; 
- Complex muzeal Panatau: monumente de arhitectura (locuinte), colectie de obiecte 
de arta traditionala locala (ceramica, artizanat, lada de zestre, razboi de tesut, 
instrumente muzicale, diverse unelte gospodaresti); 

Obiectivul strategic: Infiintarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea si 
modernizarea infrastructurii sportive si de agrement la nivelul intregii comune 
conform standardelor europene; 

 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Amenajarea unui parc de agreement; 
- Construirea uneisali de sport in satul de resedinta a comunei; 
- Amenajarea unei baze sportive; 
 

Obiectivul strategic: Dezvoltarea activitatilor/ serviciilor aferente 
infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul intregii comune conform standardelor 
europene; 
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PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Infiintarea serviciilor comunitare de utilitati publice: 
- apa-canal; 
- salubrizare; 
- gaze; 
- iluminat public; 

Obiectivul strategic: INFORMAREA SI PUBLICITATEA PENTRU 
PROMOVAREA OPORTUNITATILOR ZONEI; 

 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Centru de informare; 
- Centre de acces internet in toate satele comunei; 
- Pagina web a primariei; 
- Publicatie locala cu aparitie lunara; 
- Post de radio local; 

Obiectivul strategic: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI INTEGRATE 
PENTRU SITUATII DE URGENTA; 

 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Asocierea cu alte comune de pe valea Buzaului pentru realizarea unui sistem 
integrat pentru situatii de urgenta; 
- Procurare autospeciala pentru stingerea incendiilor; 
- Punct de prim-ajutor dotat cu autosanitara; 
- Platforma de aterizare pentru elicoptez in caz de urgente majore; 

 

DOMENIUL MEDIU SI RESURSE NATURALE; 
Obiectivul strategic: PROTEJAREA SI IMBUNATATIREA CALITATII 
MEDIULUI; 

PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

- Lucrari de ameajare si ameliorare silvica in zonele cu defrisari de paduri; 
- Lucrari de amenajare pentru stoparea alunecarilor de teren; 
- Programe de informare, constientizare si educatie ecologica a oroprietarilor de 
paduri; 
- Programe de exploatare rationala a masei lemnoase; 

 
Obiectivul strategic: GESTIONAREA DURABILA A RESURSELOR 

NATURALE SI PRODUCTIA DE ENERGIE CONVENTIONALA; 
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PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 
- Amenajare diguri si protectie maluri; 
- Captarea si valorificarea surselor de apa; 
- Amenajare torenti si consolidare terenuri degradate; 

Obiectiv strategic: VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE PENTRU 
PRODUCEREA DE ENERGIE ALTERNATIVA; 

 
PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

 
- Utilizarea deseurilor combustibile (lemn, cauciuc, PET, carton) in producerea de 
energie alternative; 
- Infiintarea unei statii de biogas; 
- Captarea energiei solare si eoliene si distributia agentului termic; 

Obiectivul strategic: MANAGEMENTUL INTEGRAT AL 
DESEURILOR (SISTEM DE COLECTARE, SORTARE, DEPOZITARE 
SELECTIVA SI ECOLOGICA A DESEURILOR ETC); 

 
PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

 
Creearea de unitati de colectare, sortare si depozitare selectiva a deseurilor in fiecare 
sat; 

Obiectivul strategic: EDUCAREA CETATENILOR IN VEDEREA 
DEPOZITARII DESEURILOR MENAJERE SI PROTECTIEI MEDIULUI; 

 
PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

 
- Programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie ecologica; 
- Programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 
paduri si terenuri agricole; 

 
 DOMENIUL RESURSE SOCIO-UMANE; 
 

 Obiectivul strategic: MENTINEREA SI INTEGRAREA TINERILOR IN 
VIATA SOCIAL-ECONOMICA A COMUNEI PRIN CREAREA DE SCOLI 
PROFESIONALE (DE ARTE SI MESERII), CARE SA DISPUNA DE ATELIERE 
SI DE PERSONAL CALIFICAT ADECVAT, CARE SA CONDUCA LA O 
ABSORBTIE A TINERILOR PE PIATA MUNCII SI SA RASPUNDA 
OPORTUNITATILOR DE DEZVOLTARE LOCALA; 

 
 PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 
 

- Infiintarea Scolii de Arte si Meserii cu ateliere si de personal calificat adecvat; 
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- Oferta de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii locale 
(mestesuguri, agroturism, pomicultura, viticultura, apicultura, cresterea animalelor, 
prelucrarea lemnului, mecanici auto etc...); 
- Acordare terenuri pentru locuinte si gospodarii de catre autoritatea publica locala; 

 
Obiectivul strategic: CAMPANII DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE, 

DEZBATERI IN INSTITUTII DE INVATAMANT SI INSTITUTII PUBLICE, 
SCHIMBURI DE EXPERIENTA, VIZITE SI INTALNIRI, PRIVIND 
INITIATIVELE DE DEZVOLTARE LOCALA SI OPORTUNITATILE DE 
IMPLEMENTARE ALE ACESTORA; 

 
PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 
 

- Organizarea de campanii, dezbateri in institutii de invatamant si institutii publice, 
schimburi de experienta, vizite si intalniri de lucru; 
- Organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca; 
- Organizarea de cursuri de reconversie profesionala; 
- Infiintarea unui Centru comunitar de resurse; 

 
Obiectivul strategic: DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI FORMATIVE 

PENTRU ASIGURAREA IMPLEMENTARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
LOCALA; 

 
PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

 
- Organizarea de cursuri de formare continua in domeniul educational, cultural, 
sanitar, social; 
- Organizarea de traininguri (instruiri, seminari, ateliere de lucru) in domeniul 
managementului de proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si 
evaluare); 

Obiectivul strategic: CRESTEREA GRADULUI DE IMPLICARE A 
TINERILOR IN VIATA COMUNITATII PRIN DEZVOLTAREA DE 
PARTENERIATE SI SCHIMBURI DE EXPERIENTA CU ONG-URI DE 
TINERET DIN TARA SI DIN STRAINATATE, ACTIVE IN DOMENII CA: 
SOCIAL, CULTURAL, SPORTIVE, PROTECTIA MEDIULUI, EDUCATIE 
CIVICA, TURISM ETC; 

 
PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

 
- Infiintare serviciu public de asistenta sociala; 
- Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice; 
- Infiintare serviciu de transport scolar; 
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Obiectivul strategic: VALORIFICAREA TRADITIILOR SI OBICEIURILOR 
LOCALE, PERMANENTIZAREA UNOR SARBATORI SI EVENIMENTE DIN 
CADRUL COMUNITATII SI TRANSMITEREA VALORILOR LOCALE; 

 
PROGRAME SI PROIECTE PRIORITARE; 

 
- Stabilirea unui calendar al evenimentelor traditionale locale si popularizarea 
acestuia; 
- Permanentizarea unor evenimente si sarbatori ale comunitatii; 
- Infiintarea unei formatii folclorice cu specific local; 

5.1.56. COMUNA PARSCOV; 

 Retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere; 
 Statie de transfer deseuri menajere – invetitie propusa in cadrul proiectului 

initiat de Consiliul Judetean Buzau; 
 Reabilitare si modernizare Camin Cultural Pirscov 
 Reabilitare si modernizare Piata Comunala Pirscov 
 Modernizare drumuri locale in comuna Pirscov 

5.1.57. COMUNA PIETROASELE; 

 Infiintarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea si modernizarea 
infrastructurii tehnico - edilitare si a retelelor de utilitati publice la nivelul 
intregii comune 

-    infiintarea sistemului de canalizare (retea de canalizare si statie de epurare si 
tratare ) in comuna Pietroasele; 
-    amenajarea si renovarea unui spatiu cu destinatia de piata agroalimentara in 
comuna Pietroasele; 
-     reparatii capitale drumuri comunale si drumuri satesti; 
-    extindere, modernizare, amenajare spatii cu destinatie piata agro-alimentara, satul 
Saranga; 
-    infiintare targ saptamanal in satul Pietroasele; 
-    reabilitarea cladirea sediului Consiliului Local; 
-    reabilitarea sediului fostei primarii din satul Saranga; 
-    reabilitarea sediului fostului CAP, satul Saranga; 
-    infiintarea unui parc de panouri fotovoltaice si centrale eoliene; 
-    reabilitare, asfaltare si modernizare drumuri comunale si drumuri satesti 
-    imbunatatirea gestionarii deseurilor prin colectarea, selectarea si transportul 
acestora ; 
-    modernizarea statiilor de calatori existente si infiintarea altora noi, acolo unde se 
impune acest lucru;  
-    extinderea si modernizarea sistemului de iluminat;  
-    achizitionare autospeciala de transport deseuri menajere 
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-    achizitionare buldoexcavator 
-    achizitionare utilaje intretinere drumuri 
-    amenajare trotuare pietonale 
-  achizitionare buldoexcavator – Serviciul Public de Administrare a Domeniului 
Public si Privat de interes local 

 Infiintarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea si modernizarea infrastructurii 
socio-sanitare la nivelul intregii comune 

-    centru social pentru persoane varstnice; 
-    achizitie autospeciala pompieri de mici dimensiuni pentru interventii la nivel de 
comuna; 
-    reabilitarea cladirii dispensarului din satul Pietroasele; 
-    reabilitare Camin Cultural Saranga 

 Infiintarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea, modernizarea si dotarea 
infrastructurii cultural-educative la nivelul intregii comune 

-    centrul local de informare turistica in comuna Pietroasele si proximitati – 
dezvoltare si marketing turistic; 
-    amenajarea punctelor turistice din comuna Pietroasele in colaborare cu Muzeul 
judetean Buzau; 
-    reabilitare, extindere, modernizare, consolidare, dotare gradinite si scoli din 
comuna Pietroasele 
- reabilitarea monumentelor istorice de pe raza comunei 
 - reabilitarea monumentelor eroilor pe raza localitatii 
- achizitionare echipament si costume populare pentru sarbatoarea comunei 
 - reabilitare gradinita 

 Infiintarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea si modernizarea infrastructurii 
sportive si de agrement la nivelul intregii comune 

-    amenajare teren de sport (teren de fotbal, peluze, vestiare, grupuri sanitare); 
-    infiintare zone de agrement pe Dealul Istrita; 

5.1.58. COMUNA PODGORIA; 

-    modernizare drum comunal dc 148 si drum satesc ds 14, com. Podgoria, jud. 
Buzau; 
-    sistem de canalizare menajera localitatile Cotatcu si oratia, com. Podgoria, jud. 
Buzau; 
-    sistem de canalizare menajera localitatea Podgoria, com. Podgoria, jud. Buzau; 
-    construirea gradinitei cu program normal, sat Cotatcu, com. Podgoria, jud. Buzau; 
-    infiintare sistem distributie gaze naturale pentru com. Podgoria cu satele Podgoria, 
oratia si Cotatcu, jud. Buzau; 
-    modernizare drumuri agricole de exploatare in com.Podgoria, jud. Buzau; 
-    alimentare cu apa potabila si canalizare sat Plesesti si sat tabacari, com. Podgoria, 
jud .Buzau; 
-    modernizare acces pietonal si asfaltare uliti satele podoria, oratia si Cotatcu, com. 
Podgoria, jud. Buzau; 
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-    construire parc panouri fotovoltaice pentru asigurarea energiei electrice necesare 
iluminatului public si a institutiilor publice locale; 
-    reciclarea gunoaielor menejare si infiintarea unei rampe pentru gunoiul de grajd; 
-    infiintarea unui parc de distractii pentru copii si tineret; 
-    construirea localului primariei Podgoria; 
-    refacerea caminului cultural Podgoria; 
-    refacerea caminului cultural Plesesti; 
-    infiintarea unei piete en-   gros de vin si struguri de masa; 
-    reabilitarea scolii gimnaziale Cotatcu, com. Podgoria, jud. Buzau; 
-    marirea capacitatii sistemului de alimentare cu apa in satele Podgoria si Cotatcu 
prin infiintarea de noi foraje si construirea de bazine de stocare a apei; 
-    construirea unui centru de zi pentru batrani; 
-    construirea unui centru de zi pentru copii 
-    amenajarea santurilor si podetelor in vederea preintampinarii inundatiilor; 
-    procurarea de utilaje pentru deszapezire si intretinerea drumurilor; 
-    construirea unei sali de sport in com. Podgoria; 
-    amenajarea unui parc pentru sporturi de iarna si recreere; 
-    modernizarea transportului rutier de persoane prin construirea de peroane si statii 
de autobuz; 
-    modernizarea terenului de fotbal din satul Cotatcu, com. Podgoria; 
-    infiintarea unui teren de fotbal in satul Podgoria, jud. Buzau; 
-    infiintarea unui sistem de supraveghere video a localitatilor comunei Podgoria; 
-    modernizarea dispensarelor medicale si dotarea cu aparatura medicala; 
-    modernizarea ulitelor din comuna Podgoria; 

5.1.59. COMUNA POSTA CALNAU; 

-    extinderea retelei de alimentare cu apa in toate satele comunei ; 
-    infiintarea retelei de canalizare pentru toate satele comunei ; 
-    realizare statie de epurare si tratarea apelor uzate ; 
-    reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale si satesti ; 
-    construirea/reabilitarea de poduri, podete si punti pietonale pe drumurile de 
legatura dintre satele comunei ; 
-    marcaje si indicatoare rutiere corespunzatoare ; 
-    amenajarea de parcari auto si de trotuare in centrul civic al comunei ; 
-    extinderea/reabilitarea retelei de joasa tensiune si a iluminatului public;  
-    amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor menajere si dotarea acestora cu 
conteinere/tomberoane ecologice ; 
-    crearea de locuri de joaca pentru copii ; 
-    constructia/extinderea si dotarea si amenajarea spatiilor publice ; 
-    modernizarea corespunzatoare a unui spatiu pentru piata/targ ; 
-    constructia/extinderea/reabilitarea si dotarea sediului primariei ; 
-    infiintare si dotare centru de asistenta scolar de tip after scholl ; 
-    infiintare si dotare centru de zi ; 
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-    constructia/modernizarea, dispensarului uman in satul de resedinta al comunei si 
realizarea de puncte sanitare/de prim ajutor in toate satele comunei ; 
-    infiintare cabinet stomatologic ; 
-    infiintarea unui centru de zi la nivel de comuna pentru copii care provin din 
familii cu posibilitati materiale reduse;  
-    farmacie umana/punct farmaceutic in satul de resedinta  
-    farmacie veterinara/punct farmaceutic in satul de resedinta ; 
-    reabilitarea, modernizarea si dotarea corespunzatoare a localurilor scolilor si 
gradinitelor ; 
-    reabilitarea caminelor culturale, dotarea corespunzatoare pentru desfasurarea 
diverselor evenimente ale comunitatii ; 
-    infiintarea „Clubului tineretului”; 
-    infiintarea „Clubului pensionarilor”;  
-    reabilitarea bisericilor (izolatie termica, instalatie de incalzire, instalatie de 
sonorizare); 
-    reabilitarea monumentelor istorice si de arhitectura locale;  
-    spatii de agrement ; 
-    baza sportive;  
-    amenajarea si marcarea unor trasee turistice ; 
-    infiintarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-   canal, salubrizare;  
-    infiintarea serviciului public de asistenta social; 
-    infiintarea serviciului public de transport scolar;  
-    centru de informare/consultanta pentru oportunitatile oferite de zona;  
-    centre de acces internet in toate satele comunei;  
-    actualizarea si intretinerea permanenta a paginei web a primariei;  
-    asocierea cu comunele de pe valea paraului cilnau pentru realizarea unui sistem 
integrat pentru situatii de urgenta;  
-    procurare autospeciala pentru stingerea incendiilor ; 
-    punct de prim-   ajutor dotat cu autosanitara ; 
-    platforma de aterizare pentru elicopter in caz de urgente majore; 
-    infiintarea de pepiniere pentru cultura pomilor fructiferi si a rachitei;  
-    infiintarea de plantatii intensive de prun autohton, mar si par;  
-    infiintarea de ferme si exploatatii agrozootehnice si pomicole;  
-    organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de animale in 
asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate;  
-    constituirea de asociatii de proprietari de terenuri care sa poata achizitiona si 
utiliza masini si utilaje agricole pentru propriile exploatatii agricole;  
-    infiintarea unui centru de instruire, informare, consultanta, schimburi de experinta 
pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, in vederea accesarii 
oportunitatilor de finantare (fonduri europene si / sau guvernamentale etc...) si a 
facilitatilor disponibile (subventii etc...); 
-    infiintarea unui centru pentru combaterea bolilor si a daunatorilor;  
-    centru de colectare a laptelui;  
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-    centru de colectare si valorificare a mierii de albine, fructelor, fructelor de padure, 
ciupercilor, plantelor medicinale, etc.....;  
-    uscator de fructe; procesare fructe pentru obtinerea alcoolului; 
-    infiintarea a cel putin 4 puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform 
standardelor europene;  
-    I.M.M.-   uri cu specific local: debitare si prelucrare lemn, gatere, brichetare 
rumegus, colectae si prelucrare produse animaliere, confectionare tuburi pentru 
fantani;  
-    complex de servicii si mica industrie (reparatii obiecte de uz casnic, frizerie, 
coafura, cismarie, croitorie, tricotaje, confectionare unelte de uz gospodaresc, fierarie, 
tamplarie, etc…);  
-    infiintarea unui magazin de tip „economat”;  
-    infiintarea de mici magazine (puncte comerciale) pentru desfacerea produselor de 
stricta necesitate in toate satele comunei;  
-    infiintarea de pensiuni, cabane turistice; 
-    organizarea proprietarilor de pensiuni si de cabane in asociatii care sa permita 
oferirea de programe specifice si pachete de servicii integrate (trasee turistice, 
drumetii, ateliere mestesugaresti specifice, meniuri bazate pe produse naturale si 
traditionale etc.....);  
-    infiintarea si dezvoltarea de parteneriate public-   privat pentru dezvoltare 
economica si sociala;  
-    oferirea de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii locale 
(mestesuguri, agroturism, pomicultura, viticultura, apicultura, cresterea animalelor, 
prelucrarea lemnului, etc.....);  
-    organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca;  
-    organizarea de cursuri de recalificare/reconversie profesionala;  
-    acordare terenuri pentru locuinte si gospodarii de catre autoritatea publica locala ; 
-    organizarea de campanii, dezbateri in institutii de invatamant si institutii publice, 
schimburi de experienta, vizite si intalniri de lucru;  
-    infiintarea unui centru de resurse;  
-    organizarea de cursuri de formare continua in domeniile educational, cultural, 
sanitar, social;  
-    organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) in domeniul 
managementului de proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si 
evaluare);  
-    infiintarea unui ong pentru tineret si afilierea acestuia la retele nationale si 
internationale active in domenii ca: social, cultural, sportive, protectia mediului, 
educatie civica, turism, dezvoltare comunitara;  
-    servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice, formarea de personal;  
-    fundatie umanitara pentru ocrotirea persoanelor aflate in dificultate;  
-    programe de educatie sanitara pe grupuri tinta;  
-    formare de asistenti maternali;  
-    infiintarea unei cantine sociale;  
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-    stabilirea unui calendar al evenimentelor traditionale locale si popularizarea 
acestuia  
-    permanentizarea unor evenimente si sarbatori ale comunitatii (jocurile 
saptamanale de popice, sarbatoare in sat – in preajma zilei de 29 august, hramurile 
bisericilor si altele);  
-    lucrari de amenajare si ameliorare silvica in zonele cu defrisari de paduri;  
-    infiintarea de pepiniere pentru obtinerea puietului necesar impaduririi;  
-    programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 
paduri;  
-    infiintarea unor spatii special amenajate pentru hranirea animalelor salbatice; 
 -   programe de exploatare rationala a masei lemnoase;  
-    regularizarea albiilor paraielor prin construirea de gabioane, amenajare de diguri 
si protectii de maluri;  
-    amenajare torenti si consolidare terenuri degradate;  
-    utilizarea deseurilor combustibile (lemn, cauciuc, pet, carton) in producerea de 
energie alternative;  
-    captarea energiei solare si eoliene si distributia agentului termic;  
-    crearea de unitati de colectare, sortare si depozitare selectiva a deseurilor in 
fiecare sat;  
-    programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie ecologica;  
-    programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 
paduri si terenuri agricole;  
- modernizarea drumurilor de interes agricol; 
- achizitie utilaje specializate in gestionarea deseurilor; 
- construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de 
grajd si dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajarilor destinate gunoiului 
de grajd; 
- infiintare statie de compost; 
- infiintarea, modernizarea dispensarelor medicale umane si veterinare; 
- infiintarea caminelor de batrani; 
- infiintare, modernizare, extindere locuri de joaca pentru copii; 
- infiintare si dotare gradinite si scoli cu program prelungit; 
- infiintare si dotare capele bisericesti; 
- infiintarea de piete agroalimentare; 
- infiintare, dotare cresa 

5.1.60. COMUNA PUIESTI; 

-   asfaltare drumuri comunale in satele apartinatoare comunei Puiesti (prioritare: 
str.30 Puiestii de Jos, dc 5 Puiestii de Jos-   Valcelele); 
-   amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale din satele 
apartinatoare comunei Puiesti; 
-   amenajare sisteme colectare apa si scurgere catre centrele de colectare (rigole) in 
comuna Puiesti; 
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-   construire pod pentru masa restrictionata (3.5t) in satul Macrina-   Puiestii de sus; 
-   pietruire drumuri de exploatare agricola pe raza comunei Puiesti; 
-   elaborarea de studii privind calitatea apelor de adancime din comuna Puiesti, 
judetul Buzau; 
-   extinderea retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat (1 km) in zona 
Macrina-   Dascalesti-   Puiestii de Jos; 
-   introducerea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in toate 
satele componente comunei Puiesti (50 km retea); 
-   extinderea sistemului de alimentare cu gaze in toate satele componente ale 
comunei Puiesti; 
-   modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   extinderea retelei actuale de iluminat public pe toate strazile marginale ale satelor 
din comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   extinderea retelei de internet la nivelul comunei Puiesti, judetul Buzau; 
-   regularizare curs rau ramnicu sarat, comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   consolidare malurilor raurilor pentru prevenirea surparilor de teren si a inundatiilor 
in comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   amenajare parazapezi in zona satelor Puiestii de Jos, Macrina, lunca, plopi si 
amenajarea lizierelor de protectie a zonelor agricole si a zonelor de locuit in comuna 
Puiesti, judetul Buzau; 
-   elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 
parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate in comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   modernizarea sistemului rutier prin extinderea sistemelor de monitorizare video, a 
mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor stradale, semnalizarea 
trecerilor de pietoni din apropierea unitatilor de invatamant din comuna Puiesti, 
judetul Buzau 
-   finalizarea elaborarii planului urbanistic general in comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   reabilitarea blocului de locuinte din Puiestii de Jos, comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   reabilitarea scolilor din satele Macrina si Nicolesti, comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   educatie rutiera cu sprijinul politiei locale pentru elevii din comuna Puiesti, judetul 
Buzau; 
-   formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant din 
comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   asigurarea transportului elevilor din toate satele componente comunei Puiesti, 
judetul Buzau; 
-   constructie gradinita in satul Puiestii de Jos, comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   modernizarea si dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant din comuna 
Puiesti, judetul Buzau; 
-   amenajarea curtilor interioare a scolilor si gradinitelor din toate satele componente 
din comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   achizitionarea unui microbuz pentru transport scolar in comuna Puiesti, judetul 
Buzau 
-   executarea de canale de drenaj pentru prevenirea excesului de umiditate in comuna 
Puiesti, judetul Buzau; 
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-   amenajarea sistemelor de irigatii pentru dezvoltarea agriculturii in comuna Puiesti, 
judetul Buzau; 
-   amenajarea unei piete en-   gros si en-   detail si a targurilor saptamanale in satele 
Puiestii de Jos,Dascalesti, Macrina din comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   reconversia plantatiilor viticole si pomicole in comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   sprijinirea micilor ateliere mestesugaresti, mecanice, ed tamplarie din comuna 
Puiesti, judetul Buzau; 
-   promovarea culturilor energetice (paulownia, salcia energetica) din comuna 
Puiesti, judetul Buzau; 
-   sprijinirea investitorilor in agroturism sau in ferme ecologice din comuna Puiesti, 
judetul Buzau; 
-   utilizarea terenurilor neproductive pentru obtinerea mijloacelor alternative de 
energie verde din comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   achizitionarea de utilaje pentru dotarea serviciilor publice din comuna Puiesti, 
judetul Buzau; 
-   organizarea de evenimente in parteneriat cu ajofm pentru promovarea culturii 
antreprenoriale in randul tinerilor din comuna Puiesti, judetul Buzau 
-   identificarea oportunitatilor de parteneriat public-   privat pentru demararea de 
activitati in domeniul non-   agricol,in comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   sprijinirea investitorilor in energie verde(parcuri eoliene, panouri fotovoltaie) si 
promovarea energiilor verzi si a importantei acestora in randul cetatenilor din comuna 
Puiesti, judetul Buzau; 
-   sprijinirea micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 
conservarea produselor din carne si a celor lactate, in comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   campanie de informare a cetatenilor privind accesarea fondurilor nerambursabile 
in comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   programe de formare si reconversie profesionala destinate tinerilor din comuna 
Puiesti, judetul Buzau; 
-   sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor si a crescatorilor de animale din comuna 
Puiesti, judetul Buzau; 
-   sprijinirea fermelor de procesare si uscare fructe si legume din comuna Puiesti, 
judetul Buzau; 
-   sprijinirea asociatiilor agricole din comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   centrul de informare si consultanta agricola; 
-   utilizarea de soiuri adecvate climatic; 
-   sprijinirea agriculturii conservative; 
-   crearea unui parteneriat public - privat pentru infiintarea unui centru de recoltare si 
interpretare a analizelor medciale; 
-   achizitionarea unei ambulante; 
-   cresterea gradului de constientizare a cetatenilor privind importanta alimentatiei, a 
igienei si a sportului pentru mentinerea sanatatii 
-   reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarelor medicale din satele Puiestii 
de Jos si Macrina; 
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-   parteneriat public - privat pentru construirea si infiintarea unei noi farmacii 
veterinare in satul Puiestii de Jos; 
-   achizitionarea instrumentarului necesar pentru buna desfasurare a activitatii in 
cabinetul stomatologic din comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   sprijin pentru minoritatile si categoriile defavorizate din comuna Puiesti, judetul 
Buzau; 
-   construirea unui centru de permanenta pentru copiii defavorizati unde acestia sa 
poata avea diferite activitati muzicale, artistice, educationale; 
-   construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap; 
-   combaterea fenomenului de abandon scolar; 
-   burse sociale pentru tinerii din familii sarace; 
-   programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 
sau persoane care cauta un loc de munca 
-   baza de date a profesiilor; 
-   acte de identitate si de stare civila; 
-   sprijinirea grupurilor etnice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 
implementarea de proiecte privind incluziunea sociala si prin consilierea acestora; 
-   construirea unui centru pentru persoane varstnice in comuna Puiesti; 
-   construirea unui adapost pentru cainii comunitari in comuna Puiesti, judetul 
Buzau; 
-   imbunatatirea functionarii serviciului public de salubrizare locala; 
-   fiecare gospodarie cu pubela ecologica; 
-   promovarea colectarii selective; 
-   tehnologii nepoluante, conforme cu standardele europene; 
-   sanctionarea practicilor ilegale de deversare a deseurilor pe sol; 
-   salubrizarea zonelor adiacente ale comunei Puiesti, judetul Buzau; 
-   achizitionarea unei masini pentru colectarea gunoiului si a unei vidanje; 
- construirea unor platforme comunale de gospodarire si colectare a gunoiului de 
grajd si dotarea acestora cu echipamente si instalatii specifice; 
-   amenajarea spatiilor de joaca pentru copii in satele Nicolesti, Macrina, Puiestii de 
Jos, Puiestii de sus, Dascalesti; 
-   amenajarea curtilor interioare ale bisericilor din satele Puiestii de Jos, Dascalesti, 
Macrina, Nicolesti; 
-   refacerea acoperisurilor bisericilor din satele Puiestii de sus si Dascalesti; 
-   refacerea picturii bisericii din satul Puiestii de Jos; 
-   construirea a doua case praznicale in satele Puiestii de Jos si Dascalesti; 
-   amenajarea unui teren multifunctional; 
-   construirea unei baze sportive dotate corespunzator; 
-   reabilitarea caminelor culturale din satele Puiestii de Jos si Nicolesti; 
-   consolidarea bicliotecii comunale; 
-   sprijinirea echipei locale de fotbal “FC Puiesti”; 
-   infiintarea unei echipe de handbal, volei, tenis de masa, baschet; 
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-   introduceerea sistemului “e-   biblioteca” cu acces nelimitat in mediul online la 
volumul de carte din bliblioteca comunala si judeteana tuturor celor interesati de 
lectura, in comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti aflate in posesia 
bibliotecii comunale; 
-   promovarea la nivel judetean a sarbatorii locale “hora satului” care se serbeaza de 
Rusalii; 
-   amenajarea baltii din comuna Puiesti, judetul Buzau, pentru pescuit sportiv si 
agreement; 
-   infiintarea unui ansamblu folcloric local pentru promovarea dansurilor si a 
cantecelor populare; 
-   infiintarea unui centru pentru turism de afaceri (sala de conferinta, sala de sedinte, 
restaurant etc...) in comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   adaptarea structurii organizatorice; 
-   programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie; 
-   schimb de experienta si vizite de studii; 
-   cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri; 
-   achizitionarea utilajelor pentru deszapeziri, intretinere a drumurilor si islazului 
comunal (in special este nevoie de un utilaj multifunctional dotat cu freza pentru 
zapada si echipament intretinere spatii verzi); 
-   reabilitarea sediului primariei Puiesti – extinderea arhivei si constructia unei 
magazii S.V.S.U.; 
-   definitivarea problemei retrocedarilor conform legilor fondului funciar in comuna 
Puiesti, judetul Buzau; 
-   achizitionarea unei autospeciale de pompieri; 
-   infratirea cu o comuna similara din uniunea europeana; 
-   completareea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in limita 
posturilor vacante; 
-   intocmirea cadastrului general in comuna Puiesti, judetul Buzau; 
-   inventarierea si gestionarea corecta a inventarului public si privat al comunei; 
-   reabilitarea sediului postului de politie comunala; 
-   aderarea la un grup de actiune locala; 
-   imbunatatirea paginii de internet a primariei comunei Puiesti; 

5.1.61. COMUNA RACOVITENI; 

- Construirea a doua poduri peste paraul Calnau in vederea asigurarii accesului 
cetatenilor la locuinte; 

- Achizitionarea unui utilaj (buldoexcavator); 
- Achizitionarea unei autospeciale de stingere a incendiilor; 
- Modernizarea drumului satesc ce traverseaza satul Budrea; 
- Modernizarea sistemului de iluminat public prin montarea de lampi 

economice; 
- Modernizarea bazei sportive a comunei; 
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- Consolidarea Scolii Primare din satul Budrea; 
- Incheierea lucrarilor de reabilitare a Scolii din satul Racoviteni; 
- Regularizarea albiei Paraului Calnau; 
- Modernizarea drumurilor de exploatare ce asigura accesul in zonele agricole 

ale comunei; 
- Reabilitarea Caminului Cultural din satul Petrisoru; 
- Alimentarea cu gaze naturale a localitatii; 
- Protejarea monumentelor eroilor situat in Comuna Racoviteni; 
- Sprijinirea asociatiilor agricole de producatori din comuna Racoviteni; 
- Amenajarea Centrului de informare si consultanta agricola din comuna 

Racoviteni 
- Centrul de sprijin pentru Start-up in agricultura 
- Reactualizarea zonarii si microzonarii productiei agricole 
- Utilizarea de soiuri adecvate climatic  
- Sprijinirea agriculturii conservative 
- Conservarea si ameliorarea biodiversitatii fondului forestier 
- Amenajarea unei piete agroalimentare la nivelul localitatii Racoviteni, 

judetul Buzau 
- Centrul de sprijin pentru Start-up in industrie si afaceri 
- Elaborarea unei Strategii de Marketing Local 
- Cresterea vizibilitatii produselor autohtone 
- Infiintarea unui centru/spatiu comercial 
- Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene 
- Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
- Promovarea colectarii selective a deseurilor 
- Racoviteni colecteaza selectiv si uniform deseurile 
- Iluminat public ecologic 
- Lucrari de amenajare ale paraului Calnau pe raza comunei Racoviteni, 

judetul Buzau 
- Bursa locala a locurilor de munca 
- Baza de date a profesiilor 
- Acte de identitate si de stare civila 
- Construirea de locuinte sociale 
- Amenajarea unui Centru pentru persoanele defavorizate 
- Amenajarea de cabinete medicale in toate scolile si gradinitele din comuna 

Racoviteni 
- Construirea si echiparea unui cabinet medical pentru medicina de familie, la 

nivelul localitatii Racoviteni 
- Amenajarea retelei de alimentare cu apa in toata localitatea Racoviteni 
- Amenajarea bransamentelor la reteaua de alimentare cu apa pentru 

gospodariile ce vor fi racordate la retea, din comuna Racoviteni 
- Amenajarea retelei de colectare a apei si a apei uzate si a unei statii de 

epurare la nivelul comunei Racoviteni 
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- Amenajare sistem de monitorizare video la nivelul intregii localitati 
Racoviteni 

- Amenajarea trotuarelor pe drumurile principale de acces ce traverseaza 
comuna Racoviteni 

- Executia a trei foraje de mare adancime pentru captarea apei potabile in 
vederea asigurarii necesarului de consum la nivelul populatiei din comuna 
Racoviteni 

- Amenajarea unei statii de filtrare pentru potabilizarea apei distribuite 
populatiei comunei Racoviteni, judetul Buzau 

- Amenajarea unui parc fotovoltaic la nivelul localitatii Racoviteni 
- Dotarea cu utilaje moderne pentru serviciile publice de la nivelul localitatii 

Racoviteni 
- Reactualizarea Planului Urbanistic General de la nivelul comunei 

Racoviteni, judetul Buzau 
- Programe de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul 

Primariei comunei Racoviteni 
- Schimb de experienta si vizite de studii 
- Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din 

comuna Racoviteni 
- e-Racoviteni 
- Combaterea fenomenului de abandon scolar la nivelul comunei Racoviteni 
- Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane 

inactive sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
- Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 

de la nivelul comunei Racoviteni 
- Constructia/Extinderea/Modernizarea unitatilor de invatamant din comuna 

Racoviteni 
- Reabilitare, extindere, modernizare si dotare a caminului cultural din comuna 

Racoviteni, sat Racoviteni 
- Amenajare parc comunal pentru distractie si agrement la nivelul comunei 

Racoviteni 
- Amenajarea unei sali de educatie fizica si sport la scoala gimnaziala din satul 

Racoviteni, comuna Racoviteni, judetul Buzau 
- Amenajarea in scop touristic a monumentului istoric “Mausoleul neamului” 

din comuna Racoviteni, judetul Buzau 
- Infiintarea unei baze de agrement in comuna Racoviteni, judetul Buzau 
- Reabilitarea/Amenajarea unei baze sportive la standarde moderne in 

localitatea Racoviteni, judetul Buzau 
- Reabilitarea/modernizarea Bibliotecii comunale din Racoviteni si 

introducerea sistemului e-Biblioteca 

5.1.62. COMUNA RAMNICELU; 

 Construirea unui podet peste Raul Ramnic, intre Stiubei si Colibasi 
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 Asfaltarea drumului comunal din astul Stiubei pana in satul Ramnicelu 
 Asfaltare drumuri comunale (satesti) din satele Colibasi si Fotin 
 Trotuare si alei pietonale pe strazile principale 
 Modernizarea sistemului rutier 
 Infiintarea sistemului de canalizare in toate satele 
 Constructia statiei de epurare si tratare a apelor reziduale 
 Infiintarea unui foraj suplimentar pentru apa 
 Infiintarea sistemului de alimentare cu gaze 
 Extinderea sistemului de iluminat public in spatele Bisericii Penticostale si in 

satul Stiubei 
 Suplimentarea cu 10 stalpi electrici in satul Stiubei si introducerea de lampi 

ecologice in toata comuna 
 Implementarea unor mijloace de supraveghere si sistematizare a traficului, 

semnalizarea si protejarea trecerilor de pietoni in mod deosebit in proximitatea 
unitatilor de invatamant 

 Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare 
temporara si transportul deseurilor 

 Inchiderea si ecologizarea gropilor de gunoi existente 
 Parcelarea terenurilor intravilane si extravilane ale locuitorilor comunei 

(reactualizare P.U.G. si PUZ) 
 Montarea unui post de transformare in vederea imbunatatirii parametrilor 

curentului electric 
 Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public 
 Dotari cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si 

salubritate 
 Achizitionarea unei masini de gunoi 
 Achizitionarea de puble ecologice 
 Infiintarea propriei societati de salubrizare a primariei 
 Achizitionarea unei vidanje de catre primarie 
 Realizarea concursului annual “Cel mai frumos sector din Rimnicelu” realizat 

de primarie pentru cei mai harnici gospodari ai comunei 
 Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului 

de grajd si dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajarilor existente 
destinate depozitarii gunoiului de grajd 

 Reabilitarea Scolii numarul 1 si numarul din Rimnicelu si a scolii din Stiubei 
 Realizarea unei gradinite noi dotate la standarde UE in satul Ramnicelu 
 Amenajarea curtii interioare, aleilor si imprejmuirilor la scolile din Comuna 

Ramnicelu 
 Dotarea si modernizarea gradinitelor din satele Stiubei, Colibasi si Rimnicelu 
 Amenajarea unui teren multifunctional de mini-fotbal, handball si baschet 
 Constructia unei baze sportive in comuna 
 Amenajarea unei Sali de sport pentru scolari 
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 Construirea spatiilor de joaca pentru copii in toate satele comunei 
 Modernizarea locurilor de joaca deja existente 
 Promovarea actiunilor sportive in comuna (in special a sportului popular, oina) 
 Realizarea plantatiei de arbusti si parazapezi 
 Modernizarea caminelor culturale din satele Rimnicelu si Stiubei 
 Construirea unei biserici ortodoxe in catunul Ceausu 
 Construirea unei capele in satul Stiubei 
 Constructia unui compelx social, camin-azil pentru personae varstnice 
 Constructia unui complex social de zi pentru persoanele defavorizate din 

cadrul comunei 
 Crearea unei retele de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice 
 Realizarea unui bloc de locuinte sociale 
 Masuri de diminuare a ratei abandonului scolar 
 Masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei socio-economice a persoanelor 

defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Rimnicelu 
 Modernizarea dispensarului medical din satul Stiubei 
 Amenajarea curtii exterioare a dispensarului medical 
 Constructia unui complex turistic in comuna 
 Amenajarea unui parc central in comuna 
 Promovarea turistica a siturilor arheologice din Stiubei 
 Promovarea sarbatorii locale 
 Reconditionarea cladirii unde isi desfasoara activitatea politia 
 Dotari pentru interventii in caz de situatii urgenta  
 Dotari ale administratieilocale – mobilier, calculatoare, copiatoare, scanere 
 Cresterea nivelului de pregatire profesionala a salariatilor din administratia 

locala 
 Achizitionarea de aplicatii informatice integrate pentru toate serviciile din 

cadrul administratiei locale 
 Crearea unei identitati vizuale a Primariei Rimnicelu 
 Extinderea procedurilor de informare publica 
 Stimularea participarii cetatenilor si a ONG-urilor la procesul decisional 
 Cresterea eficientei in administratia locala 
 Constituirea in cadrul primariei a unei unitati de implemantare a proiectelor 
 Realizarea de parteneriate si activitati de infratire 
 Amenajare si modernizare targ saptamanal 
 Amenajarea pietei en-gross pentru producatorii locali (pentru promovarea 

productiei proprii: usturoi, ceapa, pepeni, arpagic, legume) 
 Infiintarea unei ferme de ovine in comuna 
 Identificarea oportunitatilor de parteneriat public-privat in vederea demararii 

de activitati in domeniul industrial 
 Atragerea si sprijinirea intreprinzatorilor pentru construirea unei fabrici de 

procesare si uscare a legumelor si fructelor 
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 Informarea cetatenilor asupra programelor de finantare nerambursabila 
 Acordarea de sprijin crescatorilor de animale 
 Construirea infrastructurii publice necesare desfasurarii activitatilor economice 
 Construirea unui adapost pentru caini 
 Organizarea de evenimente, in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale in randul tinerilor 
 Realizarea unui centru de consultanta pentru Start-up 
 Asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizeaza cursuri de 

calificare/recalificare profesionala 
 Organizarea de concursuri de antreprenoriat 
 Construirea de retele de energie regenerabila – Eoliene, Parcuri fotovoltaice 
 Combaterea eroziunii solului, prin consolidarea malurilor in albia minora a 

Raului Ramnicu Sarat 
 Reabilitarea si anveloparea cladirilor administrative 

5.1.63. COMUNA ROBEASCA; 

-    infiintare retea de gaze natural; 
-    reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale si satesti; 
-    marcaje si indicatoare rutiere corespunzatoare; 
-    amenajarea de trotuare in centrul civic al comunei; 
-    modernizarea retelei de joasa tensiune si a iluminatului public; 
-    amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor menajere si dotarea acestora cu 
conteinere/tomberoane ecologice; 
-    crearea de locuri de joaca pentru copii; 
-    constructia/extinderea si dotarea si amenajarea spatiilor publice; 
-    modernizarea corespunzatoare a unui spatiu pentru piata/targ; 
-    constructia/extinderea/reabilitarea si dotarea sediului primariei; 
-    infiintare si dotare centru de asistenta scolar de tip after scholl; 
-    infiintare si dotare centru de zi; 
-    infiintarea unui centru de zi la nivel de comuna pentru copii care provin din 
familii cu posibilitati materiale reduse; 
-    farmacie umana/punct farmaceutic; 
-    farmacie veterinara/punct farmaceutic; 
-    reabilitarea, modernizarea si dotarea corespunzatoare a localurilor scolilor si 
gradinitelor; 
-    reabilitarea caminelor culturale, dotarea corespunzatoare pentru desfasurarea 
diverselor evenimente ale comunitatii; 
-    infiintarea „Clubului tineretului”; 
-    infiintarea „Clubului pensionarilor”; 
-    reabilitarea bisericilor (izolatie termica, instalatie de incalzire, instalatie de 
sonorizare); 
-    reabilitarea monumentelor istorice si de arhitectura locale; 
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-    spatii de agreement; 
-    baza sportive; 
-    amenajarea si marcarea unor trasee turistice; 
-    infiintarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-   canal, salubrizare 
-    infiintarea serviciului public de asistenta social; 
-    infiintarea serviciului public de transport scolar; 
-    centru de informare/consultanta pentru oportunitatile oferite de zona; 
-    centre de acces internet in toate satele comunei; 
-    actualizarea si intretinerea permanenta a paginei web a primariei; 
-    asocierea cu comunele de pe valea paraului cilnau pentru realizarea unui sistem 
integrat pentru situatii de urgenta; 
-   procurare autospeciala pentru stingerea incendiilor; 
-   punct de prim-   ajutor dotat cu autosanitara; 
-   platforma de aterizare pentru elicopter in caz de urgente majore; 
-    infiintarea de pepiniere pentru cultura pomilor fructiferi si a rachitei; 
-    infiintarea de plantatii intensive de prun autohton, mar si par; 
-    infiintarea de ferme si exploatatii agrozootehnice si pomicole; 
-    organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de animale in 
asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate; 
-    constituirea de asociatii de proprietari de terenuri care sa poata achizitiona si 
utiliza masini si utilaje agricole pentru propriile exploatatii agricole; 
-    infiintarea unui centru de instruire, informare, consultanta, schimburi de experinta 
pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, in vederea accesarii 
oportunitatilor de finantare (fonduri europene si / sau guvernamentale etc...) si a 
facilitatilor disponibile (subventii etc...); 
-    infiintarea unui centru pentru combaterea bolilor si a daunatorilor; 
-    centru de colectare a laptelui; 
-    centru de colectare si valorificare a mierii de albine, fructelor, fructelor de 
padure, ciupercilor, plantelor medicinale, etc…; 
-    uscator de fructe; procesare fructe pentru obtinerea alcoolului; 
-    infiintarea unor puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform standardelor 
europene; 
-    centru pentru fabricarea de pavele,dale, placi si stalpi gard; 
-    I.M.M.-   uri cu specific local: debitare si prelucrare lemn, gatere, brichetare 
rumegus, colectare si prelucrare produse animaliere, confectionare tuburi pentru 
fantani si podete 
-    complex de servicii si mica industrie (reparatii obiecte de uz casnic, frizerie, 
coafura, cismarie, croitorie, tricotaje, confectionare unelte de uz gospodaresc, 
fierarie,tamplarie, etc...); 
-    infiintarea unui magazin de tip „economat”; 
-    infiintarea de mici magazine (puncte comerciale) pentru desfacerea produselor de 
stricta necesitate in toate satele comunei; 
-    infiintarea de pensiuni, cabane turistice; 
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-    organizarea proprietarilor de pensiuni si de cabane in asociatii care sa permita 
oferirea de programe specifice si pachete de servicii integrate (trasee 
turistice,drumetii, ateliere mestesugaresti specifice, meniuri bazate pe produse 
naturale si traditionale etc...;) 
-    infiintarea si dezvoltarea de parteneriate public-   privat pentru dezvoltare 
economica si sociala; 
-    oferirea de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii locale 
(mestesuguri, agroturism, pomicultura, viticultura, apicultura, cresterea animalelor, 
prelucrarea lemnului, etc...); 
-    organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca; 
-    organizarea de cursuri de recalificare/reconversie profesionala; 
-    acordare terenuri pentru locuinte si gospodarii de catre autoritatea publica 
locala; 
-    organizarea de campanii, dezbateri in institutii de invatamant si institutii 
publice, schimburi de experienta, vizite si intalniri de lucru ; 
-    infiintarea unui centru de resurse; 
-    organizarea de cursuri de formare continua in domeniile educational, 
cultural,sanitar, social; 
-    organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) in domeniul 
managementului de proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si evaluare)  
-    infiintarea unui ong pentru tineret si afilierea acestuia la retele nationale si 
internationale active in domenii ca: social, cultural, sportive, protectia mediului, 
educatie civica, turism, dezvoltare comunitara; 
-    construirea unor locuinte sociale; 
-    servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice, formarea de personal; 
-    fundatie umanitara pentru ocrotirea persoanelor aflate in dificul;te 
-    programe de educatie sanitara pe grupuri tinta; 
-    formare de asistenti maternali; 
-    infiintarea unei cantine sociale; 
-    stabilirea unui calendar al evenimentelor traditionale locale si popularizarea 
acestuia; 
-    permanentizarea unor evenimente si sarbatori ale comunitatii (jocurile 
saptamanale de popice, sarbatoare in sat – in preajma zilei de 29 august, hramurile 
bisericilor si altele); 
-    lucrari de amenajare si ameliorare silvica in zonele cu defrisari de paduri; 
-    infiintarea de pepiniere pentru obtinerea puietului necesar impaduririi; 
-    programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 
paduri; 
-    infiintarea unor spatii special amenajate pentru hranirea animalelor salbatice; 
-    programe de exploatare rationala a masei lemnoase; 
-    regularizarea albiilor paraielor prin construirea de gabioane, amenajare de 
diguri si protectii de maluri; 
-    amenajare torenti si consolidare terenuri degradate; 
-    utilizarea deseurilor combustibile (lemn, cauciuc, pet, carton) in producerea 
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de energie alternative; 
-    captarea energiei solare si eoliene si distributia agentului termic; 
-    crearea de unitati de colectare, sortare si depozitare selectiva a deseurilor in 
fiecare sat 
-    programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie ecologica; 
-    programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 
paduri si terenuri agricole; 

5.1.64. COMUNA RUSETU; 

- Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa 
- Modernizare drumuri comunale 
- Modernizarea Pietei agroalimentare din satul Rusetu 
- Construire Gradinita de copii 
- Asfaltare drumuri comunale în toate satele (prioritare au DC 164), inclusiv 

străzi interioare și vicinale 
- Amenajarea de trotuare și alei pietonale pe drumurile principale din satele 

comunei 
- Amenajare sisteme de colectare a apei ṣi scurgere către centrele de colectare 

(rigole) 
- Amenajarea podețelor pe drumurile principale din comună 
- Reabilitarea podului de pe DC 20 
- Ȋnființarea sistemului de alimentare cu apa in sistem centralizat 
- Modernizarea sistemului de iluminat public și introducerea LED-urilor 

ecologice ȋn iluminatul public stradal  
- Extinderea reţelei actuale de iluminat public pe toate strazile 

interioare/marginale ale satelor  
- Introducerea sistemului de canalizare, epurare ṣi tratare a apelor reziduale în 

toate satele comunei  
- Extinderea reţelei de Internet la nivelul comunei  
- Amenajarea lizierelor de protectie pentru protejarea islazului comunal si a 

drumului judetean 
- Realizarea forajelor suplimentare pentru apă în fiecare sat 
- Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, 

cadastrare, parcelare ṣi atribuire a titlurilor de proprietate  
- Modernizarea sistemului rutier prin extinderea sistemelor de monitorizare 

video, a mijloacelor de semnalizare luminoase ṣi a indicatoarelor rutiere 
stradale, semnalizarea trecerilor de pietoni din apropierea unităților de 
ȋnvățământ 

- Elaborarea Planului Urbanistic General si a Planului Urbanistic Zonal  
- Elaborarea unor studii privind calitatea apelor de adâncime, studii geologice 

și topografice 
- Curățarea anuală a albiei râului Călmățui 
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- Modernizarea si dotarea corespunzătoare a unităților de ȋnvățământ de pe 
raza comunei 

- Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei din comuna 
- Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unităţile de ȋnvățământ  
- Amenajarea curtilor interioare a unităților de ȋnvățământ si realizarea unor 

spații de joacă dotate corespunzător  
- Achiziţionarea unui microbuz pentru transport ṣcolar 
- Ȋnființarea unei baze sportive  
- Sprijinirea investitorilor in agroturism si in ferme ecologice, ferme de 

subzistență 
- Sprijinirea micilor ateliere meșteșugărești, mecanice, de tâmplărie  
- Utilizarea terenurilor neproductive pentru obținerea mijloacelor alternative 

de energie verde 
- Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale în rândul tinerilor 
- Modernizarea exploatatiilor agricole  
- Sprijinirea investitorilor ȋn energie verde , promovarea energiilor verzi si a 

importanței acestora in randul cetățenilor  
- Sprijinirea micilor intreprinzători, a investitorilor ȋn fabrici pentru procesarea 

și conservarea produselor din carne si a celor lactate  
- Informarea cetățenilor în ceea ce priveşte legislația privind accesarea 

fondurilor nerambursabile 
- Programe de formare profesională în rândul tinerilor pentru reconversie 

profesională 
- Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale 
- Parteneriat public-privat pentru ȋncurajarea agroturismului, ecoturismului, 

geoturismului  
- Achiziționarea unei ambulanțe 
- Cresterea gradului de conștientizare a ceățenilor cu privire la importanța 

alimentației, a igienei si a sportului pentru a avea o viata sănătoasă  
- Reabilitarea si dotarea corespunzătoare a dispensarului medical din comuna 

Rusetu 
- Sprijinirea unui parteneriat public-privat pentru ȋnființarea unei farmacii 

umane ȋn satul Sergent Ionel Ștefan, a unei farmacii veterinare in Rușețu si a 
unui cabinet stomatologic  

- Construirea unui centru pentru persoane vârstnice  
- Sprijinirea grupurilor etnice minoritare ṣi a persoanelor defavorizate  
- Combaterea fenomenului de abandon ṣcolar  
- Programe de consiliere ṣi orientare profesională pentru ṣomeri, persoane 

inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă  
- Construirea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap  
- Sprijinirea grupurilor etnice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea socială și prin consilierea 
acestora 
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- Construirea unui număr de 20 de case sociale pe raza comunei 
- Ȋnființarea unui adapost pentru câinii comunitari  
- Ȋnființarea serviciului public de salubrizare  
- Fiecare gospodarie prevăzută cu pubelă ecologică  
- Promovarea colectării selective si a procesului de reciclare  
- Tehnologii nepoluante, conforme cu standardele europene  
- Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol  
- Achiziţionarea unei maṣini de gunoi, a unui ȋncărcător frontal, a unui 

buldozer si a unei vidanje  
- Salubrizarea zonelor adiacente comunei  
- Amenajarea platformelor individuale pentru gunoiul de grajd  
- Ȋmpădurirea anuala a minimum 2 hectare de padure pe raza comunei  
- Construirea unei rampe de gunoi betonate  
- Reabilitarea, extinderea si modernizarea căminelor culturale din comuna 

Rușețu si satul Sergent Ionel Ștefan  
- Amenajarea unui teren multifuncţional 
- Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărţi aflate in posesia 

Bibliotecii Comunale 
- Amenajarea curților interioare ale bisericilor, modernizarea picturilor 

interioare si reabilitarea lăcașelor de cult din comună  
- Consolidarea si modernizarea Bibliotecii Comunale  
- Construirea unei case praznicale - Construirea unei case praznicale in satul 

Sergent Ionel Ștefan si finalizarea lucrarilor la cea din Rușețu 
- Sprijinirea echipei locale de fotbal "Viitorul Rușețu"  
- Promovarea la nivel județean a sărbătorilor locale "Ziua comunei Rușețu" 

organizate anual in ultima sambata a lunii mai 
- Ȋnființarea unui ansamblu folcloric pentru promovarea muzicii si dansurilor 

populare  
- Ȋnființarea unui centru pentru turism de afaceri  
- Amenajarea unui târg lunar pentru promovarea produselor tradiționale din 

comuna Rușețu  
- Parteneriat public-privat pentru ȋnființarea unui centru de agrement  
- Promovarea produselor traditionale la nivel judetean si regional, precum si a 

mestesugurilor traditionale  
- Promovarea la nivel județean, regional și național a hergheliei din comuna 

Rușețu 
- Adaptarea structurii organizatorice  
- Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din primărie  
- Schimb de experienţă ṣi vizite de studii  
- Creșterea nivelului de consultare a cetăţenilor ṣi mediului de afaceri  
- Achiziționarea utilajelor pentru deszăpeziri, întreţinere a drumurilor şi 

islazului comunal (în special un autogreder, un buldoexcavator, o freză, 
precum și o freză care să poată intra pe străzile cu o lățime redusă) 

- Ȋnfrățire cu o comună similară din Uniunea Europeană  
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- Definitivarea problemei retrocedărilor  
- Completarea organigramei prin angajări conform legislației ȋn vigoare, ȋn 

limita posturilor vacante 
- Ȋntocmirea cadastrului general  
- Inventarierea si gestionarea corectă a inventarului public și privat al comunei  
- Promovarea importanței internetului in societatea de astăzi  
- Sporirea gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile inclusiv prin 

intermediul Grupului de Acțiune Locală 
- Reabilitarea sediului Postului de Poliție Rușețu 

5.1.65. COMUNA SAGEATA; 

- Infiintare Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de 
epurare in Comuna Sageata, Judetul Buzau; 

- Extindere sistem de alimentare cu apa potabila a Comunei Sageata in 
localitatile Gavanesti, Movilita si Banita, Judetul Buzau; 

- Reabilitare DC 232 Movilita; 
- Reabilitare si modernizare drumuri de exploatare, Comuna Sageata; 
- Reabilitare si modernizare drumuri satesti, Comuna Sageata; 
- Infiintare platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in 

conformitate cu legislatia si conditiile de mediu; 
- Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale de pe raza 

comunei; 
- Reabilitarea, modernizarea, dotarea si infiintarea de dispensar uman si puncte 

sanitare; 
- Infiintarea de parcuri si spatii de joaca pentru copiii si agreement; 
- Modernizare Baza Sportiva Multifunctionala in sat Sageata, Comuna Sageata, 

Judetul Buzau; 
- Constructie sala de sport; 
- Infiintare incineratoriu pentru neutralizarea produselor de origine animala; 
- Infiintare de zone de protectie prin plantarea de salcami sau alti arbori; 
- Reabilitarea, modernizarea si, extinderea scolilor si gradinitelor de pe raza 

comunei; 
- Reabilitarea si modernizarea retelei electrice si a iluminatului public 
- Infiintarea unui parc eolian; 
- Realizarea de canale de scurgere si podete pe drumurile satesti; 
- Instalatii de producere energie electrica pe baza de panouri fotovoltaice; 
- Infiintarea de piete si targuri; 
- Modernizarea si dotarea serviciului de gospodarire comunala; 

5.1.66. COMUNA SAHATENI; 

Agricultura si dezvoltare rurala 
- Infiintarea si modernizarea fermelor agricole 
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- Cresterea valorii adaugate a produselor agricole 
- Sprijinirea exploatatiilor agricole (fermelor) de semisubzistenta 
- Sustinerea formelor asociative 
- Sprijinirea fermierilor sa utilizeze serviciile de consiliere si consultanta in 

vederea imbunatatirii performantelor generale ale activitatii acestora 
conform inregistrarii APIA 

- Adaptarea agriculturii in acord cu masurile de crestere a competitivitatii 
- Impadurirea terenurilor agricole si neagricole 
- Dezvoltarea pomiculturii si valorificarea florei spontane 
- Infiintarea grupurilor de producatori – campanii de informare 
- Promovarea initiativelor de dezvoltare rurala 
- Imbunatatirea si perfectionarea competentelor profesionale a persoanelor 

adulte care activeaza in domeniul agriculturii si industriei agro-alimentare 
- Calificarea si recalificarea, instruirea si perfectionarea persoanelor ocupate 

in agricultura de subzistenta 
- Prevenirea cresterii numarului de persoane implicate in agricultura de 

subzistenta 
- Crearea de facilitati persoanelor fizice sau juridice pentru incurajarea 

realizarii unor impaduriri de mici dimensiuni, plantatii de livezi si paduri 
de protectie 

- Reabilitarea si intretinerea pasunilor 
 
Infrastructura, transport si mediu 
- Dalarea santurilor si realizarea podetelor de acces pe o distanta de 16 km in 

localitatea Sahateni 
- Dalarea santurilor si realizarea podetelor de acces pe o distanta de 6 km in 

localitatea Istrita de Jos 
- Dalarea santurilor si realizarea podetelor de acces pe o distanta de 10 km in 

localitatea Gageni 
- Dalarea santurilor si realizarea podetelor de acces pe o lungime de 20 km in 

localitatea Vintileanca 
- Realizarea de trotuare pe o distanta de 16 km in localitatea Sahateni 
- Realizarea de trotuare pe o distanta de 6 km in localitatea Istrita de Jos 
- Realizarea de trotuare pe o distanta de 6 km in localitatea Gageni 
- Realizarea de trotuare pe o lungime de 20 km in localitatea Vintileanca 
- Asfaltarea strazii locale in localitatea Sahateni 
- Asfaltarea strazii locale pe o lungime de 6 km in localitatea Istrita de Jos 
- Asfaltarea strazii locale pe o lungime de 7 km in localitatea Gageni 
- Asfaltarea strazii locale pe o lungime de 14 km in localitatea Vintileanca 
- Asfaltare drum comunal DC 54 ce leaga satul Vintileanca de satul Sahateni 

pe o distanta de 7 km 
- Modernizarea sistemului rutier 
- Constructia retelei de apa pe o lungime de 6 km in localitatea Istrita de Jos 
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- Constructia retelei de apa pe o lungime de 10 km in localitatea Gageni 
- Constructia retelei de apa pe o lungime de 14 km localitatea Vintileanca 
- Constructie retea de canalizare pe o distanta de 14 km in localitatea 

Sahateni 
- Constructie retea de canalizare pe o lungime de 6 km in localitatea Istrita 

de Jos 
- Constructie retea de canalizare pe o lungime de 10 km in localitatea Gageni 
- Constructie retea de canalizare pe o lungime de 14 km in localitatea 

Vintileanca 
- Realizare statie de epurare si tratare a apelor reziduale 
- Realizarea retelei de distributie gaz metan 
- Extindere electrificare pe o distanta de 5 km in localitatea Sahateni 
- Extindere electrificare pe o distanta de 10 km in localitatea Vintileanca 
- Imbunatatirea serviciilor de transport pentru persoane prin construirea de 

statii de autobus 
- Reabilitarea drumurilor agricole 
- Modernizare drumuri de exploatare agricola comuna Sahateni 
- Crearea unui sistem de supraveghere modern pentru cresterea sigurantei 

cetatenilor 
- Conectarea institutiilor publice din localitate la internet prin conexiuni 

broadband si promovarea conceptului de e-educatie, e-guvernare, e-
sanatate 

- Asigurarea accesului la internet al populatiei prin crearea de acces point 
internet in zona Parc-Primarie 

- Asigurarea de facilitati pentru investitorii care dezvolta servicii IT in 
localitate 

- Asigurarea spatiilor necesare astfel incat cimitirele sa corespunda nevoilor 
comunei: modernizare si extindere cimitire existente; modernizare si 
reabilitare capele conform standardelor U.E.; modernizare cai de acces 
cimitire  

- Construirea de rampe de acces in toate institutiile de interes public in 
vederea facilitarii accesului persoanelor cu dizabilitati 

- Implementarea unor mijloace de supraveghere si sistematizare a traficului 
(benzi producatoare de zgomot pentru atentionare), semnalizarea si 
protejarea trecerilor de pietoni in mod deosebit in proximitatea unitatilor de 
invatamant 

- Extindere construire – zone noi de locuit 
- Realizarea de spatii verzi in localitatea Sahateni 
- Realizarea de spatii verzi in localitatea Vintileanca 
- Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare 

temporara si transportul deseurilor 
- Inchiderea platformelor de gunoi 
- Studiu de fezabilitate amenajare groapa pentru deseuri inerte si din 

constructii  
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- Identificarea rampelor de gunoi neautorizate si dezafectarea acestora 
- Reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare si transport 

deseuri 
- Achizitionarea unei vitanje 
- Dotari pentru investitii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI, 

buldo-excavator, vola, tractor cu remorca si alte dotari) 
- Achizitie buldoexcavator pentru dotarea Serviciului pentru Situatii de 

Urgenta 
- Consilierea si informarea populatiei pentru protectia mediului si colectarea 

selectiva a deseurilor 
- Implementarea unui sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor la 

nivel de localitate sau in parteneriat cu alte administratii locale 
invecinate 

- Achizitia autogunoiere si a 2000 pubele  
- Achizitionare buldo-excavator 
- Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a 

gunoiului de grajd si dotarea acesteia cu echipamente 
- Reducerea consumului energetic al localitatii prin modernizarea retelei de 

iluminat public si inlocuirea lampilor actuale poluante cu lampi solare 
sau alte sisteme care reduc consumul de energie electrica 

- Acordarea de facilitati pentru realizarea de infrastructuri de generare si 
distribuire a surselor de energie alternativa, promovarea culturilor 
energetice si a proiectelor de energie eoliana, biomasa, energie solara 

- Ameliorarea progresiva a capacitatii de productie a terenurilor agricole 
degradate, mentinerea biodiversitatii si dezvoltarea continua a functiilor 
ecologice si sociale ale padurilor 

- Reducerea eroziunii solului prin lucrari de aparare a malurilor impotriva 
eroziunii in zonele afectate de acest fenomen si actiuni de impadurire in 
zonele de formare a viiturilor, in zonele inundabile si in luncile raurilor 

- Realizarea de perdele de protectie a cailor de comunicatii, localitatilor si 
campului 

- Prevenirea/ reducerea efectelor riscurilor naturale prin modernizarea 
sistemului de interventii in situatii de urgenta (sistemul de avertizare) 

- Dezvoltarea activitatilor de constientizare a populatiei asupra necesitatii 
conservarii mediului inconjurator si de implicare a acesteia in activitati 
de protejare a mediului 

 
Economic 

- Modernizarea si diversificarea pietelor agroalimentare in localitate 
- Construire piata agroalimentara, sat Istrita de Jos 
- Sustinerea initiativelor asociative pentru cresterea eficientei economice a 

exploatatiilor agricole, cresterea puterii de negociere pe pietele de 
desfacere si a capacitatii de valorificare superioara a productiei 
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- Stimularea infiintarii unor centre de prestari servicii pentru agricultura 
(mecanizare, reparatii utilaje, furnizare seminte, ingrasaminte, 
insectofungicide etc...), prin acordarea de facilitati 

- Inventarierea terenurilor neutralizate, care vor fi puse la dispozitia 
intreprinzatorilor locali, in vederea dezvoltarii propriilor afaceri, in 
agricultura si zootehnie, in baza unui acord avantajos pentru ambele parti 

- Identificarea oportunitatilor de parteneriat public-privat in vederea 
demararii de activitati in domeniul industrial  

- Informarea cetatenilor asupra programelor de finantare nerambursabila 
- Sprijinirea cetatenilor in obtinerea subventiilor destinate dezvoltarii 

agriculturii 
- Realizarea unui studiu asupra situatiei resurselor umane din localitate si 

furnizarea acestor informatii potentialilor investitori 
- Elaborarea unei baze de date disponibile pe internet privind oportunitatile 

locale de dezvoltare a afacerilor in localitate 
- Elaborarea unui program de atragere a investitiilor 
- Elaborarea unui Ghid de produse si servicii oferite de mediul de afaceri 

local  
- Promovarea I.M.M.-urilor din localitate si a produselor/ serviciilor 

acestora prin sustinerea participarii comune la targuri si expozitii, 
elaborarea de materiale de prezentare a localitatii cu sectiune de economie 
inclusa, promovarea prin incheierea de infratiri si schimburi de experienta 
cu localitati din strainatate 

- Asigurarea de facilitati pentru infiintarea unui birou de informare si 
consultanta in domeniul economic si juridic 

- Sprijinirea dezvoltarii I.M.M.-urilor din domeniul industrial si al 
serviciilor (cresterea numarului I.M.M.-urilor) prin acordarea de facilitati 
la plata taxelor si impozitelor asupra terenurilor si cladirilor 

- Identificarea spatiilor disponibile si a terenurilor apartinand Primariei, 
care pot fi concesionate eventualilor investitori    

- Construirea infrastructurii publice necesare desfasurarii activitatilor 
economice (utilitati, construire spatii de desfacere a produselor, spatii 
pentru functionarea firmelor gen incubator de afaceri) 

- Organizarea evenimentelor, in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 
culturii antreprenoriale in randul tinerilor 

- Promovarea programelor derulate de Guvern pentru stimularea infiintarii 
microintreprinderilor 

- Dezvoltarea de parteneriate intre autoritatile publice locale, societatea 
civila si comunitatea de afaceri pentru dezvoltarea zonelor de agrement 

- Facilitarea dezvoltarii unor evenimente si activitati tematice de 
promovare a pescuitului local 

- Diversificarea catre activitati non-agricole, crearea si devoltarea de 
microintreprinderi 
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TURISM 
- Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna 
- Sprijinirea infiintarii unor unitati de alimentatie publica 
- Promovarea turismului cultural-religios 
- Includerea obiectivului cultural biserica in circuitele turistice existente 

la nivel de judet 
- Infratirea localitatii cu alte localitati din spatiul Uniunii Europene si 

realizarea de schimburi cultural-turistice 
- Crearea de evenimente culturale care sa devina traditionale 
- Crearea unui brand al comunei si promovarea obiectivelor si a 

evenimentelor culturale prin internet, pliante, brosuri si info-chiosc 
- Dezvoltarea si promovarea turismului gastronomic, prin valorificarea 

traditiilor locale si a interferentei diferitelor culturi in domeniu 
 

EDUCATIE SI CULTURA 
- Construirea unei scoli cu clasele I-IV in localitatea Istrita de Jos 
- Construirea unei scoli cu clasele I-IV in localitatea Gageni 
- Construirea unei scoli cu clasele I-VIII in localitatea Vintileanca 
- Amenajarea bazei sportive din localitatea Sahateni 
- Amenajarea bazei sportive din localitatea Gageni 
- Amenajarea bazei sportive din localitatea Vintileanca 
- Dotarea cu mobilier a scolilor si gradinitelor 
- Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii 

comunei 
- Constructia unei crese 
- Dotarea cu materiale didactice a unitatilor de invatamant din localitate si 

imbogatirea fondului de carte al bibliotecilor scolare 
- Realizare website de prezentare a institutiilor de invatamant si a activitatii 

acestora  
- Asigurarea conditiilor pentru derularea de programe de formare in 

psihopedagogie aplicata, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic 
- Asigurarea conditiilor pentru instruirea in managementul proiectelor pentru 

persoanele implicate in gestionarea proiectelor europene la nivelul 
unitatilor de invatamant , in parteneriat cu Casa Corpului Didactic 

- Sprijinirea scolilor din localitate pentru initierea si derularea de proiecte de 
schimb de experienta si parteneriate in domeniul invatamantului gen 
Comenius Regio (se pot derula activitati precum vizite studiu, schimburi de 
experienta si bue practici, scoli de vara, sesiuni de formare comune, 
conferinte, seminarii, etc...) 

- Asigurarea conditiilor pentru formarea profesorilor, a formatorilor si a altor 
categorii de personal care lucreaza cu persoane cu risc de parasire timpurie 
a scolii, in parteneriat cu furnizori de servicii de formare si/sau Casa 
Corpului Didactic 
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- Asigurarea conditiilor pentru furnizarea serviciilor de educatie remediala 
(validarea invatarii anterioare, detectarea lacunelor in pregatire, ore de 
recuperare, orientare psihologica si profesionala), in parteneriat cu furnizori 
de servicii acreditati 

- Derularea, in cadrul unitatilor scolare, a programelor de tip „a doua sansa” 
pentru reintegrarea in educatie a celor care au parasit de timpuriu scoala 
(inclusiv activitati de alfabetizare), in parteneriat cu Inspectoratul Scolar 
Judetean 

- Sustinerea promovarii spiritului antreprenorial si a cetateniei active in 
educatie, prin intermediul unui parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean 

- Asigurarea suportului material pentru realizarea unei publicatii scolare 
- Constructia unui camin cultural in localitatea Sahateni 
- Constructia unui camin cultural in localitatea Istrita de Jos 
- Constructia unui camin cultural in localitatea Gageni 
- Constructia unui camin cultural in localitatea Vintileanca 
- Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Camin Cultural – sat 

Vintileanca 
- Reabilitarea bisericilor din comuna 
- Realizarea de materiale de promovare a obiectivelor de patrimoniu si a 

valorilor culturii locale (pliante, album) 
- Montarea de panouri informative pentru localizarea spatiala a obiectivelor 

culturale 
- Amenajarea spatiului bibliotecii si imbogatirea fondului de carte  
- Campanii de marketing cultural pentru a creste vizibilitatea evenimentelor 

propuse sau consacrate 
- Realizarea centrului de tineret (activitati de consiliere in domeniul educatiei 

pentru sanatate, privind cariera si problemele tinerilor, consultanta pentru 
infintarea de ONG-uri sau organizatii de tineret si pentru programe 
europene/ guvernamentale adresate tinerilor, informatii despre structurile 
asociative nationale, ateliere de creatie artistica si populara, activitati 
teatrale) 

- Elaborarea si realizarea unui program de manifestari culturale sezoniere  
 
 
RESURSE UMANE – PIATA MUNCII 

- Infiintarea unui Centru Comunitar de Comunicare, Educatie si Resurse 
pentru Tineri  

- Promovarea voluntariatului in randul tinerilor din localitatea in 
vederea sustinerii unor servicii sociale destinate altor categorii de 
beneficiari (persoane varstnice, persoane cu dizabilitati) 

- Dezvoltarea de servicii prin care sa se sprijine integrarea sociala a 
tinerilor, de exemplu, ateliere protejate, birouri de consiliere etc in 
parteneriat cu furnizori de servicii acreditati 
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- Promovarea derularii de activitati culturale pentru tineri: infiintarea de 
echipe de dansuri populare, dansuri moderne, infiintarea de publicatii 
locale (inclusiv publicatii electronice) 

- Crearea unei legaturi intre comunitatea locala si AJOFM, Primarie si 
Inspectoratul Scolar Judetean in vederea analizarii situatiei si 
elaborarii unor strategii comune si eficiente in domeniul tinerilor si 
formarii profesionale 

- Acordarea de facilitati tinerilor care infiinteaza o afacere in localitate 
si creeaza locuri de munca 

- Organizarea la nivel local a unor competitii sportive 
(concursuri/intreceri) pentru elevi pe diferite ramuri sportive 

- Revigorarea echipei de fotbal a comunei 
- Inscrierea in circuitul judetean a localitatii ca si organizator de 

competitii sportive 
- Construirea de locuinte sociale destinate unor categorii de persoane 

carora nivelul de resurse si/sau de existenta nu le permite accesul la o 
locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei 

- Construirea de locuinte de serviciu pentru pastrarea tinerilor specialisti 
in localitate  

 
SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 

- Asigurarea unei dotari tehnice corespunzatoare si implementare 
sistemelor informatizate in cabinete 

- Asigurarea necesarului de resurse umane in domeniul sanatatii prin 
oferirea de facilitati de cazare in locuinte de serviciu in scopul atragerii 
de specialisti 

- Organizarea unui sistem de primire a reclamatiilor si sugestiilor 
pacientilor 

- Asigurarea spatiului necesar pentru infiintarea de noi servicii de 
sanatate, in parteneriat cu furnizori publici si privati autorizati pentru 
fiecare domeniu abordat, astfel:  

Cabinet de planificare familiala 
Centru consiliere antifumat, antialcool si consilierea minorilor singuri 
Centru de prevenire/ consiliere pentru populatia rroma, eventual cu personal 
sanitar de etnie rroma 

- Implementarea unui sistem de asistare/monitorizare la domiciliu 
prin buton de panica pentru persoanele ce sufera de afectiuni 
medicale grave, in parteneriat cu un furnizor de servicii de ingrijire 
la domiciliu 

- Realizarea de campanii de informare-educare-comunicare pe 
probleme de sanatate publica (educatie pentru sanatate in scoli) in 
parteneriat cu Directia de Sanatate Publica si Inspectoratul Scolar 
Judetean  
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- Realizarea de campanii in scoli impotriva fumatului, consumului de 
droguri, bolilor transmisibile, de planificare familiala, de sanatate 
mintala, pentru un stil de viata sanatos, in parteneriat cu Centru de 
Consiliere si Prevenire Antidrog, Directia de Sanatate Publica si 
Inspectoratul Scolar Judetean  

- Initierea unui parteneriat cu sectorul ONG care sa asigure 
organizarea unor retele si grupuri de actiune pentru promovarea  
unui stil de viata sanatos (alimentatie sanatoasa, activitate fizica) 

- Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea sanatatii 
populatiei , in parteneriat cu Directia de Sanatate Publica 

- Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie in acordarea unor 
stimulente pentru comunitatea rroma in scopul prezentarii acestora 
la campaniile de vaccinare 

- Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie in acordarea unor 
stimulente pentru gravide, in scopul prezentarii acestora la 
consultatia periodica prenatala 

- Construirea unui complex social care sa cuprinda un camin – azil 
pentru batranii comunei si dotarea acestuia cu mobilier  

- Construirea de locuinte sociale pentru grupurile dezavantajate 
- Implementarea, impreuna cu alte autoritati publice locale, a unor 

proiecte de dezvoltare regionala, pentru dezvoltarea si imbunatatirea 
infrastructurii serviciilor sociale: azil de batrani, case de copii, etc... 

- Dotarea unitatilor prestatoare de servicii sociale cu echipament 
special (medical, social, terapie reparatorie) 

- Incheierea de parteneriate public private cu ONG-uri acreditate in 
domeniile:  

Servicii specializate pentru persoane varstnice aflate in nevoie 
Servicii specializate pentru persoane cu handicap 
Calificarii si formarii profesionale a adultului 
Servicii specializate pentru copii aflati in dificultate si familii 
monoparentale 
- Crearea unei retele cu alte autoritati publice locale in vederea finantarii 

unor servicii ultraspwecializate destinate grupurilor vulnerabile, la 
nivelul mai multor comunitati 

- Crearea unei retele de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice 
- Crearea unui serviciu de acompaniere la domiciliu pentru persoane 

varstnice dependente, care locuiesc singure prin dezvoltarea unei retele 
de voluntariat in parteneriat cu unitatile scolare din comuna 

- Asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizeaza cursuri 
de calificare/ recalificare profesionala pentru persoanele neocupate, in 
parteneriat cu Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca 

- Asigurarea spatiului necesar infiintarii unui centru pentru sprijinirea 
somerilor pentru a (re)intra pe piata fortei de munca prin scheme 
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speciale de consiliere, tutoriat, mediere si plasare in munca, pus la 
dispozitia prestatorilor de servicii in domeniu, in cadrul unui parteneriat 

- Asigurarea spatiului necesar pentru organizarea de cursuri de 
antreprenoriat  pentru angajatorii locali si persoanele neocupate in 
vederea dezvoltarii de noi activitati economice in localitate, pus la 
dispozitia furnizorilor de servicii de instruire in cadrul unui parteneriat  

- Crearea unor servicii sociale de tip alternativ pentru persoanele cu 
handicap (centre de zi, cluburi, ateliere protejate, etc...) in parteneriat cu 
un furnizor de servicii acreditat 

- Crearea unui centru specializat pentru asistenta si consilierea copiilor 
aflati in dificultate, familii monoparentale, victime ale violentei 
domestice, in parteneriat cu un furnizor de servicii acreditat 
 
ADMINISTRATIA PUBLICA 

- Construire sediu primarie in satul Sahateni, comuna Sahateni 
- Dotari ale administratiei locale (calculatoare, copiatoare, scanere, birouri 

etc...) 
- Achizitia si utilizarea unui sistem de back-up, salvari de siguranta si 

utilizarea unor surse de alimentare de rezerva 
- Achizitionarea de aplicatii informatice integrate pentru toate serviciile 

din cadrul administratiei locale in vederea eficientizarii 
procesului de furnizare a serviciilor catre populatie 

- Crearea unei identitati vizuale a Primariei prin standardizarea 
elementelor de identitate vizuala – formulare tip, materiale 
informative, adrese, raspunsuri 

- Extinderea procedurilor de informare publica – utilizarea de noi metode 
pentru informarea populatiei asupra activitatii administratiei 
publice (infiintarea de puncte de informare de tip infochiosc, 
aplasarea de panouri exterioare cu afisaj electronic, aplasarea 
pe panouri informative in staiile de autobus) 

- Stimularea participarii cetatenilor si a ONG-urilor la procesul decizional 
prin actiuni de consultare publica, initierea de proiecte in 
parteneriat pentru elaborarea de statistici si documente 
oficiale pentru localitate 

- Cresterea eficientei in administratia locala prin facilitarea, urmarirea si 
documentarea proceselor de lucru utilizand programe 
informatice de management al documentelor  

- Cresterea nivelului de pregatire profesionala a salariatilor din 
administratia locala prin realizarea unui program anual de 
pregatire profesionala si participarea la cursuri de formare 
profesionala continua 

- Constituirea in cadrul primariei a unei Unitati de Implementare a 
Proiectelor si instruirea membrilor sai pentru atragerea si 
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implementarea de proiecte finantate din fonduri de la Uniunea 
Europeana 

-  Realizarea de parteneriate si activitati de infratire cu localitati din tara si 
din strainatate in vederea promovarii de proiecte.  

5.1.67. COMUNA SAPOCA; 

- Realizarea sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate; 
- Asfaltarea si intretinerea drumurilor comunale si satesti; 
- Renovarea, modernizarea si utilarea caminului cultural din satul Sapoca; 
- Infiintarea unui spatiu educativ-recreativ in satul Sapoca, care sa cuprinda 

biblioteca, videonet si spatii pentru activitati sportive; 
- Infiintarea unui serviciu public de transport local de calatori; 
- Infiintarea unor spatii verzi in localitate; 

5.1.68. COMUNA SARULESTI; 

 Asfaltarea a 5 km de drumuri 
 Extinderea drumurilor de exploatatie agricola 
 Balastarea anuala a minim 3 km de drum 
 Asfaltarea anuala a 1 km de ulite adiacente DJ 204 
 Amenajarea de santuri si rigole pe drumurile principale din toate satele 
 Construirea de podete destinate traficului greu pe DC 161 
 Regularizarea cursului raului Slanic 
 Amenajarea malurilor DC 104 
 Impadurirea anual a 7 hectare 
 Extinderea sistemului de alimentare cu apa in satele Valea Stanei, Valea Larga 

si Caratnaul de Jos 
 Introducerea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in 

toate satele comunei 
 Modernizarea sistemului de iluminat public 
 Sprijinirea investitorilor pentru imbunatatirea comunicatiilor pe raza comunei 
 Consolidarea terenurilor cu tendinte de alunecare 
 Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate 
 Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a 

mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere stradale 
 Finalizarea Planului Urbanistic General si a Planului Urbanistic Zonal 
 Reabilitarea scolii generale din Sarulesti 
 Educatie rutiera pentru elevi cu sprijinul politiei din comuna 
 Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 
 Modernizarea si dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant de pe raza 

comunei 
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 Promovarea internetului in randul cetatenilor 
 Achizitionarea unui microbuz pentru transportul scolar 
 Construirea locurilor de joaca in satele Sarulesti si Valea Larga 
 Amenajarea saptamanala a unui targ, imbunatatirea si modernizarea pietei en – 

gros existente pe raza comunei 
 Sprijinirea investitorilor in agroturism, ecoturism, geoturism sau in ferme 

ecologice 
 Sprijinirea investitorilor in energie verde, promovarea energiilor verzi si a 

importantei acestora in randul cetatenilor 
 Sprijinirea micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 

conservarea produselor din carne si a celor lactate 
 Informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia privind accesarea 

fondurilor nerambursabile 
 Programe de formare profesionala in randul tinerilor pentru reconversie 

profesionala 
 Sprijinirea agricultorilor, apicultorilor, silvicultorilor, a crescatorilor de 

animale 
 Sprijinirea fermelor de procesare si uscare a fructelor si legumelor 
 Sprijinirea fabricilor de procesare a produselor lemnoase 
 Sprijinirea asociatiilor agricole si apicole 
 Centrul de informare si consultanta agricola 
 Utilizarea de soiuri adecvate climatic 
 Sprijinirea agriculturii conservative 
 Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la importanta 

alimentatiei, a igienei si a sportului pentru a avea o viata sanatoasa 
 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului medical din satul 

Sarulesti 
 Parteneriat public – privat pentru construirea si infiintarea unei noi farmacii 

veterinare in comuna Sarulesti 
 Construirea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap 
 Combaterea fenomenului de abandon scolar 
 Burse sociale pentru tinerii din familii sarace 
 Baza de date a profesiilor 
 Sprijinirea grupurilor etnice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea sociala si prin consilierea 
acestora 

 Promovarea colectarii selective si a procesului de reciclare 
 Tehnologii nepoluante, conforme cu standardele europene 
 Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Reabilitarea bisericilor, dotarea acestora cu centrale termice, amenajarea 

curtilor interioare, refacerea picturilor bisericilor din satele Sarulesti si Goicelu 
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 Amenajarea unui teren multifunctional - Construirea unei baze sportive dotata 
cu un teren care sa permita practicarea unui numar cat mai mare de discipline 
sportive (fotbal, atletism – viteza, saritura in lungime/inaltime/cu prajina, etc); 
Construirea de vestiare si dotarea acestora la standarde actuale; Infiintarea unui 
centru de recuperare sportiva; Construirea de grupuri sanitare pentru spectatori; 
Construirea de tribune pentru spectatori; Construirea si montarea unei instalatii 
de nocturna; Montarea de panouri destinate afisajelor publicitare (pentru 
atragerea de fonduri); Realizarea de parteneriate public – privat pentru 
realizarea acestui proiect. 

 Reabilitarea caminului cultural din satul Sarulesti (sau construirea unuia nou), 
dotarea cu mobilier corespunzator a caminelor de pe raza comunei 

 Infiintarea Muzeului Satesc Sarulesti 
 Infiintarea unor echipe de fotbal, volei, handbal, baschet, tenis de masa si 

sprijinirea acestora 
 Sprijinirea artelor frumoase, amenajarea unui centru de arta si sprijinirea 

ansamblului folcloric „Cimpoierii” 
 Introducerea sistemului ”E-Biblioteca” 
 Atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti aflate in posesia 

Bibliotecii Comunale 
 Promovarea la nivel judetean a unei sarbatori locale pentru promovarea 

traditiilor locale 
 Promovarea locaselor de cult de pe raza comunei (Biserica din Valea Larga si 

Biserica din Goicelu) 
 Promovarea hergheliei ca posibilitate de petrecere a timpului liber 
 Promovarea agroturismului si a ecoturismului ca variante alternative de 

petrecere a timpului liber 
 Adaptarea structurii organizatorice - Realizarea unui studiu de caz printre 

angajatii primariei cu privire la modul de desfasurare a activitatii primariei; 
Actualizarea si adaptarea organigramei primariei; Evaluarea fiselor posturilor 
pentru angajatii primariei din toate domeniile de responsabilitate. 

 Programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie 
 Schimb de experienta si vizite de studii - Sustinerea de catre specialisti in 

formare profesionala a unor cursuri teoretice si practice la care sa participe 
functionarii publici ai primariei locale; Realizarea de schimburi de experienta 
profesionale cu angajatii altor primarii; Efectuarea de studii pentru a se vedea 
modul de solutionare al unor petitii de catre alte primarii. 

 Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri 
 Achizitionarea utilajelor pentru deszapeziri, intretinere a drumurilor si islazului 

comunal (in special un autogreder, un buldoexcavator, o freza) 
 Achizitionarea unei autospeciale de pompieri 
 Infratirea cu o comuna similara din Uniunea Europeana 
 Completarea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in 

limita posturilor vacante 
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 Imbunatatirea paginii de internet a Primariei Comunei Sarulesti 
 Aderarea la un Grup de Actiune Locala 
 Reabilitarea sediului Primariei Sarulesti 
 Modernizarea drumurilor comunale (asfaltare), DC103, sat Valea Stinei pe o 

distanta cumulate de 1,5 km, DC104, sat Valea Larga pe o distanta de 4km, 
DC234 sat Caratnau de Jos pe o distanta de 1,2 km – intravilan/extravilan 

 Extinderea retelei de apa in satele Valea Larga, Goicelu, Caratnau de Jos, 
Caratnau de Sus si Valea Stinei 

 Modernizarea ulitelor adiacente (asfaltarea), drum judetean 204K, pe o distanta 
de 1,5km 

 Reabilitare Scoala Gimnaziala Sarulesti 
 Finalizare constructie Scoala Primara Valea Larga, sat Valea Larga 

5.1.69. COMUNA SCORTOASA; 

 Realizarea retelei de alimentare cu apa in toate satele comunei 
 Construirea de poduri, podete si punti pietonale pe drumurile de legatura dintre 

satele comunei 
 Realizarea indicatoarelor si a marcajelor corespunzatoare 
 Amenajarea de parcari auto si de trotuare in centrul civic al comunei si in 

zonele turistice 
 Realizarea evidentei cadastrale 
 Modernizare drum Policiori –Plopeasa de Sus, Grabicina de Jos – Balta Tocila, 

Golu Grabicina – Deleni 
 Reabilitarea infrastructurii scolare – la scolile din satele: Scortoasa, Golu 

Grabicina, Grabicina de Jos,Balta Tocila si Gura Vaii si realizarea retelei de 
apa potabila 

 Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare in comuna 
Scortoasa 

 Reabilitarea retelei de joasa tensiune si a iluminatului public 
 Realizare statie de epurare si de tratare a apelor uzate 
 Infiintarea retelei de canalizare pentru toate satele comunei 
 Amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor menajere si dotarea acestora cu 

containere/tomberoane ecologice 
 Crearea de locuri de joaca pentru copii 
 Dotare si amenajare spatii publice 
 Moderizarea si dotarea corespunzatoare a spatiului pentru piata/targ 
 Punerea la dispozitie de teren pentru amplasare relee telefonie mobila 
 Modernizarea dispensarului uman din satul de resedinta al comunei si 

realizarea de puncte sanitare/de prim ajutor in toate satele comunei 
 Infiintare cabinet stomatologic permananent 
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 Infiintarea unui centru de zi la nivel de comuna pentru copiii care provin din 
familii cu posibilitati materiale reduse 

 Reabilitarea, modernizarea si dotarea corespunzatoare a localurilor scolilor si a 
gradinitelor 

 Reabilitare caminelor culturale, dotarea corespunzatoare pentru desfasurarea 
diverselor evenimente ale comunitatii 

 Infiintare „Clubul Tineretului” 
 Infiintare „Clubul pensionarilor” 
 Reabilitarea bisericilor (izolatie termica, instalatie de incalzire) 
 Reabilitarea monumentelor istorice si de arhitectura locale 
 Parc de agreement 
 Amenajare si marcare trasee turistice 
 Amenajarea unei baze sportive 
 Infiintarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal; salubrizare; 

iluminat public 
 Infiintarea serviciului public de asistenta sociala 
 Infiintarea serviciului public de transport scolar 
 Centru de informare/ consultanta pentru oportunitatile oferite de zona 
 Centre de acces internet in toate satele comunei 
 Publicatie locala cu aparitie lunara 
 Promovarea potentialului comunei cu prilejul diverselor manifestari organizate 

la nivel judetean si national 
 Asocierea cu comunele de pe valea paraului Saratel pentru realizarea unui 

sistem integrat pentru situatii de urgenta; Procurare autospeciala pentru 
stingerea incendiilor; Punct de prim ajutor dotat cu autosanitara; Platforma de 
aterizare pentru elicopter in caz de urgente majore 

 Infiintarea de ferme si exploatatii agrozootehnice si pomicole 
 Organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de animale in 

asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate 
 Constituirea de asociatii de proprietari de terenuri care sa poata achizitiona si 

utiliza masini si utilaje agricole pentru propriile exploatatii agricole 
 Infiintarea de plantatii intensive de prun autohton, mar si par 
 Infiintarea de pepiniere pentru cultura pomilor fructiferi si a rachitei 
 Infiintarea unui centru de instruire, informare, consultanta, schimburi de 

experinta pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, in vederea 
accesarii oportunitatilor de finantare (fonduri europene si / sau guvernamentale 
etc...) si a facilitatilor disponibile (subventii etc...) 

 Infiintarea unui centru pentru combaterea bolilor si a daunatorilor 
 Centru de colectare a laptelui 
 Centru de colectare si valorificare a mierii de albine, fructelor, fructelor de 

padure, ciupercilor, plante medicinale. 
 Uscator de fructe; procesare fructe pentru obtinerea alcoolului  
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 I.M.M.-uri cu specific local debitare si prelucrare lemn, gatere, brichetare  
rumegus, concasare piatra de stanca, confectionare tuburi pt. fantani 

 Amenenajarea a 4 puncte de sacrificare a animalelor si prelucrare primara 
(transare carne, ambalare), conform standardelor europene 

 Complex de servicii si mica industrie: reparatii obiecte de uz casnic; frizerie, 
coafura; cismarie; croitorie; tricotaje; Confectionare unelte de uz gospodaresc; 
fierarie; tamplarie 

 Infiintarea unui magazin de tip “Economat”  
 Infiintarea de mici magazine (puncte comerciale) pentru desfacerea produselor 

de stricta necesitate, in toate satele comunei 
 Infiintarea de pensiuni, cabane turistice si vanatoresti 
 Organizarea proprietarilor de pensiuni si de cabane in asociatii care sa permita 

o oferta de programe specifice si pachete de servicii integrate (trasee turistice, 
drumetii, ateliere  mestesugaresti specifice, meniuri bazate pe produse naturale 
si traditionale etc...) 

 Infiintarea si dezvoltarea de parteneriate public-privat pentru dezvoltarea unei 
zone turistice 

 Elaborarea si implementarea unor programe de marketing pentru zona turistica 
 Infiintarea unei mini-statiuni balneoclimaterice cu posibilitati de cazare, 

agrement si tratament in zona Budesti 
 Concesionarea de catre autoritatea locala a fondului de vanatoare administrat 

de Directia Silvica in scopul valorificarii vanatului 
 Centru de inchirieri ATV-uri pentru turismul montan  
 Oferta de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii locale 

(mestesuguri, agroturism, pomicultura, viticultura, apicultura,  cresterea 
animalelor, prelucrarea lemnului, etc...) 

 Acordare terenuri pentru locuinte si gospodarii de catre autoritatea publica 
locala 

 Organizarea de campanii, dezbateri in institutii de invatamant si institutii 
publice, schimburi de experienta, vizite si intalniri de lucru 

 Organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca 
 Organizarea de cursuri de recalificare/reconversie profesionala 
 Infiintarea unui centru comunitar de resurse 
 Organizarea de cursuri de formare continua in domeniile educational, cultural, 

sanitar, social 
 Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) in domeniul 

managementului de  proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si 
evaluare) 

 Infiintarea unui ONG pentru tineret si afilierea acestuia la retele nationale si 
internationale active in domenii ca: social, cultural, sportive, protectia 
mediului, educatie civica, turism, dezvoltare comunitara 

 Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice, formarea de personal 
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 Fundatie umanitara pentru ocrotirea persoanelor aflate in dificultate 
 Programe de educatie sanitara pe grupuri tinta 
 Formare asistenti maternali 
 Infiintarea unei cantine sociale 
 Stabilirea unui calendar al evenimentelor traditionale locale si popularizarea 

acestuia  
 Permanentizarea unor evenimente si sarbatori  ale comunitatii (intalnirea 

anuala a fiilor satului, Sarbatoare in sat – 21 mai, hramurile bisericilor si altele) 
 Lucrari de amenajare si ameliorare silvica in zonele cu defrisari de paduri 
 Programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 

paduri 
 Programe de exploatare rationala a masei lemnoase 
 Infiintarea de pepiniere pentru obtinerea puietului necesar impaduririi 
 Infiintarea de spatii special amenajate pentru hranirea animalelor salbatice 
 Regularizarea albiilor paraielor prin construirea de gabioane, amenajare de 

diguri si protectii de maluri 
 Amenajare torenti si consolidare terenuri degradate 
 Captarea si valorificarea surselor de apa termala 
 Utilizarea deseurilor combustibile (lemn, cauciuc, PET, carton) in producerea 

de energie alternativa 
 Infiintarea unei statii de biogas 
 Captarea energiei solare si eoliene si distributia agentului termic 
 Creearea de unitati de colectare, sortare si depozitare selectiva a deseurilor in 

fiecare sat 
 Programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie  ecologica 
 Programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 

paduri si terenuri agricole 

5.1.70. COMUNA SCUTELNICI; 

 Reabilitare si extindere retea apa potabila ; 
 Infiintare retea canalizare ; 
 Statie epurare; 
 Pietruire drumuri si inchidere cu tratament bituminos; 
 Reabilitare sistem iluminat public; 
 Constructie /modernizare/extindere platforma deseuri; 
 Reabilitare si extindere sediu primarie; 
 Renovarea si dotarea Caminelor Culturale; 
 Renovarea si modernizarea scolilor si gradinitelor; 
 Infiintare retea gaze naturale; 
 Amenajarea de locuri de joaca pentru copii; 
 Extindere spatii verzi; 
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 Amenajarea unor locuri de intalnire si recreere pentru batrani; 
 Modernizarea drumurilor comunale. 

5.1.71. COMUNA SIRIU; 

 modernizarea drumurilor comunale  
 extinderea si modernizarea trotuarelor in comuna  
 extinderea retelei de alimentare cu apa potabila  
 realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare  
 realizarea retelei de alimentare si distributie cu gaz metan  
 reabilitarea, extinderea si modernizarea scolilor din comuna Siriu  
 reabilitarea si modernizarea gradinitelor din comuna Siriu 
 modernizarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman din comuna 

Siriu  
 constructie sala sport si amenajare baza sportiva  
 reabilitarea si dotarea caminului cultural din comuna Siriu  
 organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare 

temporara si transportul deseurilor  
 modernizarea, reabilitarea si extinderea retelei de iluminat public din comuna  
 amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca pentru copii  
 amenajarea si dotarea unui parc comunal  
 imbunatatiri funciare in vederea amenajarii pajistilor necesare asigurarii hranei 

animalelor  
 imbunatatiri funciare in vederea ocrotirii si protejarii padurilor  
 dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Siriu  
 modernizare cladire primarie  
 infiintarea si extinderea retelei de joasa tensiune si a retelei publice de iluminat 

in satul Gura Siriu  
 intretinerea si amenajarea albiei raului Buzau  
 realizarea unui centru de informare turistica  

5.1.72. COMUNA SMEENI; 

-  sprijinirea exploatatiilor agricole (fermelor) de semisubzistenta; 
-  sustinerea formelor associative; 
-  sprijinirea fermierilor si detinatorilor de paduri sa utilizeze serviciile de consiliere 
si consultanta in vederea imbunatatirii performantelor generale ale activitatii acestora 
conform inregistrarii APIA; 
-  infiintarea grupurilor de producatori – campanii de informare; 
-  promovarea initiativelor de dezvoltare rurala; 
-  imbunatatirea si perfectionarea competentelor profesionale a persoanelor adulte 
care activeaza in domeniul agriculturii si industriei agro-alimentare; 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

678 
 

   

-  calificarea si recalificarea, instruirea si perfectionarea persoanelor ocupate in 
agricultura de subzistenta; 
-  reabilitarea si intretinerea pasunilor; 
-  asfaltarea drumurilor comunale pe o distanta de 7 km; 
-  realizarea de alei comunale pe o distanta de 15 km 
-  realizarea a 7 km de retea de alimentare cu apa in comuna; 
-  modernizarea a 15 km de retea de alimentare cu apa in comuna; 
-  realizarea a 21 km de retea de canalizare in comuna; 
-  realizarea statiei de epurare si tratare a apelor reziduale; 
-  realizarea a 30 km de retea de distributie de gaz; 
-  lucrari de cadastru imobiliar intravilan si extravilan reactualizare P.U.G.; 
-  dotare cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si 
salubritate (masina de gunoi, autogreder); 
-  amenajarea spatiilor verzi din localitate, inclusiv cele situate langa trotuare; 
-  crearea unui sistem de supraveghere modern pentru cresterea sigurantei cetatenilor; 
-  conectarea institutiilor publice din localitate la internet prin conexiuni broadband si 
promovarea conceptului de e-educatie, e-guvernare, e-sanatate; 
-  asigurarea accesului la internet al populatiei prin crearea de acces point internet in 
zona parc – primarie; 
-   asigurarea spatiilor necesare astfel incat cimitirele sa corespunda nevoilor orasului: 

-  modernizare si extindere cimitire existente; 
-  modernizare si reabilitare capele conform standardelor U.E.; 
-  modernizare cai de acces cimitire; 

-  construirea de rampe de acces in toate institutiile de interes public in vederea 
facilitarii accesului persoanelor cu dizabilitati; 
-  lucrari de regularizare a albiei parau /rau si aparari de maluri pentru prevenirea si 
reducerea  consecintelor distructive ale inundatiilor (a se specifica raul / paraul unde 
se doreste efectuarea acestor lucrari si distanta in km); 
-  organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara si 
transportul deseurilor; 
-  inchiderea platformelor de gunoi; 
-  studiu de fezabilitate amenajare groapa pentru deseuri inerte si din constructii; 
-  identificarea rampelor de gunoi neautorizate si dezafectarea acestora; 
-  reabilitarea si modernizarea sistemelor existente de colectare si transport deseuri 
-  consilierea si informarea populatiei pentru protectia mediului si colectarea selectiva 
a deseurilor; 
-  implementarea unui sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor la nivel de 
localitate sau in parteneriat cu alte administratii locale invecinate; 
-  achizitia de echipamente pentru statia de sortare si de transfer si punerea in 
functiune a acesteia; 
-  reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate prin realizarea unei statii 
de compost; 
-  cresterea eficientei energetice a cladirilor publice si a blocurilor de locuinte prin 
lucrari de reabilitarea termica; 
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-  reducerea consumului energetic al localitatii prin modernizarea retelei de iluminat 
public si inlocuirea lampilor actuale poluante cu lampi solare sau alte sisteme care 
reduc consumul de energie electrica; 
-  acordarea de facilitati pentru realizarea de infrastructuri de generare si distribuire a 
surselor de energie alternativa, promovarea culturilor energetice si a proiectelor de 
energie eoliana, biomasa, energie solara; 
-  realizarea de perdele de protectie a cailor de comunicatii, localitatilor si campului 
-  prevenirea/reducerea efectelor riscurilor naturale prin modernizarea sistemului de 
interventii in situatii de urgenta (sistemul de avertizare); 
-  dezvoltarea activitatilor de constientizare a populatiei asupra necesitatii conservarii 
mediului inconjurator si de implicare a acesteia in activitati de protejare a mediului; 
-  modernizarea si diversificarea pietelor agroalimentare in localitate; 
-  sustinerea initiativelor asociative pentru cresterea eficientei economice a 
exploatatiilor agricole, cresterea puterii de negociere pe pietele de desfacere si a 
capacitatii de valorificare superioara a productiei; 
-  stimularea infiintarii unor centre de prestari servicii pentru agricultura (mecanizare, 
reparatii utilaje, furnizare seminte, ingrasaminte, insectofungicide etc...), prin 
acordarea de facilitati 
- inventarierea terenurilor neutilizate, care vor fi puse la dispozitia intreprinzatorilor 
locali, in vederea dezvoltarii propriilor afaceri, in agricultura si zootehnie, in baza 
unui acord avantajos pentru ambele parti; 
-  identificarea oportunitatilor de parteneriat public-privat in vederea demararii de 
activitati in domeniul industrial; 
-  informarea cetatenilor asupra programelor de finantare nerambursabila; 
-  elaborarea unui program de atragere a investitiilor; 
-  asigurarea de facilitati pentru infiintarea unui birou de informare si consultanta in 
domeniul economic si juridic; 
-  reabilitarea sau modernizarea scolilor / gradinitelor din comuna; 
-  dotarea cu mobilier a scolilor / gradinitelor; 
-  construire scoala / gradinita; 
-  amenajarea unei  baze sportive in comuna; 
-  dotarea cu materiale didactice a unitatilor de invatamant din localitate si 
imbogatirea fondului de carte al bibliotecilor scolare; 
-  asigurarea conditiilor pentru instruirea in managementul proiectelor pentru 
persoanele implicate in gestionarea proiectelor europene la nivelul unitatilor de 
invatamant, in parteneriat cu casa corpului didactic; 
-  asigurarea conditiilor pentru formarea profesorilor, a formatorilor si a altor 
categorii de personal care lucreaza cu persoane cu risc de parasire timpurie a scolii, in 
parteneriat cu furnizori de servicii de formare si/sau casa corpului didactic; 
-  derularea, in cadrul unitatilor scolare, a programelor de tip “a doua sansa” pentru 
reintegrarea in educatie a celor care au parasit de timpuriu scoala (inclusiv activitati 
de alfabetizare), in parteneriat cu inspectoratul scolar judetean; 
-  asigurarea suportului material pentru realizarea unei publicatii scolare; 
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-  campanii de marketing cultural pentru a creste vizibilitatea evenimentelor propuse 
sau consecrate; 
-  elaborarea si realizarea unui program de manifestari culturale sezoniere; 
-  promovarea derularii de activitati culturale pentru tineri: infiintarea de echipe de 
dansuri populare, dansuri moderne, infiinatrea de publicatii locale (inclusiv publicatii 
electronice); 
-  acordarea de facilitati tinerilor care infiinteaza o afacere in localitate si creeaza 
locuri de munca; 
-  organizarea la nivel local a unor competitii sportive (concursuri / intreceri) pentru 
elevi pe diferite ramuri sportive; 
-  revigorarea echipei de fotbal a comunei; 
-  inscrierea in circuitul judetean a localitatii ca si organizator de competitii sportive; 
-  reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman; 
-  realizarea de campanii de informare – educare - comunicare pe probleme de 
sanatate publica (educatie pentru sanatate in scoli si liceu in parteneriat cu directia de 
sanatate publica  si inspectoratul scolar judetean; 
-  realizarea de parteneriate si activitati de infratire cu localitati din tara si din 
strainatate in vederea promovarii de proiecte; 
-   infiintare parc fotovoltaic; 
-   intabularea domeniului public; 
-   construire/dotare camin pentru ingrijire persoane varstnice; 
-   reabilitare/modernizare sistem de alimentare cu apa; 
-   modernizare infrastructura rutiera prin asfaltare; 
-   construire/reabilitare/modernizare/dotare camin cultural; 
-   construire terenuri de minifotbal/sport in scoli; 
-   realizare retea de canalizare/statie de epurare si tratare a apelor reziduale; 
-   construirea unei gradinite cu program prelungit; 
-   modernizare dispensar medical; 
-   constructia unui complex de agrement; 
-   construirea de locuinte sociale pentru tineri si familiile nevoiase; 
-   iluminat public prin introducerea tehnologiei prin LED; 
-   modernizare Targ saptamanal; 
-   infiintare serviciu social la domiciliul persoanelor varstnice. 
- dalarea santurilor si realizarea podetelor de acces in localitatile: Balaia, Smeeni, 
Moisica, Albesti, Udati-Manzu, Udati-Lucieni si Caltuna; 
- realizare/modernizare trotuare in localitatile: Balaia, Smeeni, Moisica, Albesti, 
Udati-Manzu, Udati-Lucieni si Caltuna; 
- modernizarea/asfaltarea drumurilor comunale(DC) si a drumurilor satesti (DS) in 
localitatile: Balaia, Smeeni, Moisica, Albesti, Udati-Manzu, Udati-Lucieni si Caltuna; 
- modernizarea sistemului public de alimentare cu apa in comuna Smeeni; 
- realizarea de statii de tratare a apei; 
- infiintare/extindere parc-zona de agrement – in localitatile: Balaia, Smeeni, Moisica, 
Albesti, Udati-Manzu, Udati-Lucieni si Caltuna; 
- modernizare targ comunal; 
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- infiintare retele de canalizare in localitatile: Balaia, Smeeni, Moisica, Albesti, 
Udati-Manzu, Udati-Lucieni si Caltuna; 
- infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Smeeni; 
- construire platforme de gunoi de grajd in localitatile: Balaia, Smeeni, Moisica, 
Albesti, Udati-Manzu, Udati-Lucieni si Caltuna; 
- infiintare teren sport in localitatile: Balaia, Smeeni, Moisica, Albesti, Udati-Manzu, 
Udati-Lucieni si Caltuna; 
- modernizare baza sportiva in satul Smeeni; 
- infiintare sistem de energie regenerativa in comuna Smeeni. 

5.1.73. COMUNA STALPU; 

- Alimentare cu apa in Comuna Stilpu – faza executie; 
- Canalizare in Comuna Stilpu – faza SF; 
- Asfaltare drumuri satesti – 8,2 km – faza SF; 
- Reabilitare corp 2 Scoala Gimnaziala Stilpu – faza PT; 
- Sprijinirea asociatiilor agricole de producatori din comuna Stilpu 
- Amenajarea Centrului de informare si consultanta agricola din comuna Stilpu 
- Centrul de sprijin pentru Start-up in agricultura 
- Reactualizarea zonarii si microzonarii productiei agricole 
- Utilizarea de soiuri adecvate climatic 
- Sprijinirea agriculturii conservative 
- Conservarea si ameliorarea biodiversitatii fondului forestier 
- Centrul de sprijin pentru Start-up in industrie si afaceri 
- Elaborarea unei Strategii de Marketing Local 
- Cresterea vizibilitatii produselor autohtone 
- Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene 
- Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
- Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene 
- Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
- Promovarea colectarii selective a deseurilor 
- Stilpu colecteaza selectiv si uniform deseurile 
- Bursa locala a locurilor de munca 
- Baza de date a profesiilor 
- Extinderea retelei de colectare a apei si a apei uzate la nivelul comunei Stilpu 
- Amenajare sistem de monitorizare video la nivelul intregii localitati Stilpu 
- Amenajarea trotuarelor pe drumul principal de acces ce traverseaza comuna Stilpu 
- Amenajarea unui parc eolian la nivelul localitatii Stilpu 
- Programe de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei 
comunei Stilpu 
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- Schimb de experienta si vizite de studii 
- Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din comuna 
Stilpu 
- e-Stilpu 
- Combaterea fenomenului de abandon scolar la nivelul comunei Stilpu 
- Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 
sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
- Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant de la 
nivelul comunei Stilpu 
- Reabilitare, extindere, modernizare si dotare a caminului cultural din comuna 
Stilpu, sat Stilpu 
- Amenajare parc comunal pentru distractie si agrement la nivelul comunei Stilpu 
- Amenajarea unei sali de educatie fizica si sport la scoala gimnaziala din satul Stilpu, 
comuna Stilpu, judetul Buzau 
- Infiintarea unei baze de agrement in comuna Stilpu, judetul Buzau 
- Reabilitarea/ Amenajarea unei baze sportive la standarde moderne in localitatea 
Stilpu, judetul Buzau 
- Reabilitarea/modernizarea Bibliotecii comunale din Stilpu si introducerea 
sistemului e-Biblioteca 
- Executare unui covor asfaltic in cartierul romilor in lungime de 701 m cu legatura la 
drumul judetean prin GAL Drumul Vinului 
- Amenajare parcare autoturisme in zona centrala 
- Reabilitare curs viroaga – amenajare canal deschis in vederea preluarii apelor 
pluviale Sat Stilpu, comuna Stilpu 

5.1.74. COMUNA TISAU; 

 Asfaltarea drumurilor comunale in toata satele (prioritate: DC 19 Valea Salciilor-
Izvoranu, 6.4 km si DC care leaga Grajdana de Barbuncesti - 3.5 km), intretinerea 
anuala a drumurilor satesti si de exploatare forestiera 

 Amenajarea santurilor si rigolelor pe drumurile principale in toate satele comunei 
 Constructie podete pentru trafic usor in satele Salcia si Tisau 
 Instroducerea sistemului de alimentare cu apa in satele Tisau, Strezeni (lucrarea 

este finalizata in proportie de 80%) 
 Introducerea retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat in satele 

Barbuncesti, Leiculesti, Pisculeni (inclusive foraj suplimentar pentru apa in satele 
Barbuncesti si Izvoranu) 

 Introducerea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in toate 
satele componente comunei Tisau 

 Instroducerea sistemului de alimentare cu gaze in toate satele comunei 
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 Modernizarea sistemului de iluminat public 
 Alimentarea cu energie electrica a statiilor de apa si in satele Tisau, Strezeni 
 Sprijinirea investitorilor prin imbunatatirea comunicatiilor pe raza comunei 

(telefonie, internet) 
 Consolidarea terenurilor de pe islaz cu tendinte de alunecare 
 Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate 
 Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor 

de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere stradale 
 Finalizare P.U.G. 
 Reabilitarea Scolii generale din satul Valea Salciilor 
 Sustinerea de cursuri de educatie rutiera in randul minorilor care frecventeaza 

unitatile de invatamant de pe raza comunei 
 Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 
 Finalizarea lucrarilor de constructie a gradinitei din satul Padureni 
 Modernizarea si dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant 
 Promovarea internetului in randul cetatenilor 
 Achizitionarea unui microbuz pentru transportul scolar 
 Amenajarea unei piete en-gros si organizarea unui targ saptamanal 
 Sprijinirea investitorilor in agroturism, ecoturim, geoturism sau in ferme ecologice 
 Sprijinirea investitorilor in energie verde si promovarea energiilor verzi si a 

importantei acestora in randul cetatenilor 
 Sprijinirea micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 

conservarea produselor de carne si a celor lactate 
 Informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia privind accesarea fondurilor 

nerambursabile 
 Sustinerea programelor de formare profesionala in randul tinerilor si a categoriilor 

defavorizate pentru reconversia meseriei acestora 
 Sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor, a crescatorilor de animale 
 Sprijinirea fermelor de procesare si uscare a fructelor 
 Sprijinirea asociatiilor agricole 
 Infiintarea unui centru de informare si consultanta agricola 
 Utilizarea in agricultura de soiuri adecvate climatic 
 Sprijinirea agriculturii conservative 
 Crearea unui parteneriat public-privat pentru infiintarea unui cabinet medical in 

care sa existe cabinet stomatologic, medic general, medic de familie, laborator de 
recoltare si interpretare a analizelor medicale 

 Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la importanta 
alimentatiei, a igienei si a sportului pentru mentinerea sanatatii 

 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarelor medicale dins atele 
Grajdana, Padureni, Strezeni 

 Parteneriat public-privat pentru infiintarea unei farmacii umane in satul Strezeni 
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 Construirea unui centru de permanenta pentru copiii defavorizati unde acestia sa 
poata avea diferite activitati muzicale, artistice, educationale (cu varste intre 3 si 10 
ani) 

 Construirea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap 
 Combaterea fenomenului de abandon scolar 
 Burse sociale pentru tinerii din familii sarace 
 Crearea unei baze de date a profesiilor 
 Sprijinirea grupurilor entice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea sociala si prin consilierea acestora 
 Infiintarea unui centru pentru cainii fara stapan 
 Infiintarea serviciului public de salubrizare 
 Promovarea colectarii selective a deseurilor si a procesului de reciclare 
 Promovarea tehnologiilor nepoluante, conforme cu standardele europene 
 Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Achizitionarea unei masini pentru colectarea gunoiului si a unei vidanje 
 Dotarea si modernizarea tuturor spatiilor de joaca pentru copii de pe raza comunei 

Tisau 
 Modernizarea bisericilor prin reabilitarea constructiilor, amenajarea curtilor 

interioare, dotarea lor cu centrale termice, prin refacerea picturii bisericii din Tisau 
si in special a celei din satul Izvoranu, care este monument istoric 

 Construirea unei case praznicale pe raza comunei 
 Construirea unui teren multifunctional 
 Finalizarea lucrarilor de executie a bazei sportive din Hales (proiect finalizat in 

proportie de 10%) 
 Construirea unei sali de sport in cadrul scolii generale din satul Grajdana 
 Reabilitarea caminului cultural din satul Tisau sau constructia unuia nou 
 Sprijinirea echipei locale de fotbal “Viitorul Tisau” 
 Infiintarea unor echipe de handbal, volei, tenis de masa, baschet 
 Sprijinirea artelor frumoase (sculptura, picture, icoane) si amenajarea unui cetru 

de arta 
 Introducerea sistemului E-Biblioteca 
 Atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti aflate in posesia 

Bibliotecii Comunale 
 Organizarea anuala a unei sarbatori locale pentru promovarea comunei Tisau si a 

traditiilor acesteia 
 Infiintarea unui ansamblu folcloric local pentru promovarea dansurilor si 

cantecelor populare 
 Infiintarea unui centru de informare turistica 
 Infiintarea unui centru pentru turism de afaceri (sala de conferinta, sala de sedinte, 

restaurant, etc...) 
 Adaptarea structurii organizatorice la nivelul primariei 
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 Perfectionarea si formarea functionarilor publici din primarie pentru cresterea 
gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile 

 Schimb de experienta si vizite de studii 
 Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri 
 Achizitionarea utilajelor pentru deszapeziri, intretinere a drumurilor si islazului 

comunal (in special este nevoie de un utilaj multifunctional dotat cu freza pentru 
zapada si echipament intretinere spatii verzi) 

 Infratirea cu o comuna similara din Uniunea Europeana 
 Completarea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in limita 

posturilor vacante 
 Imbunatatirea paginii de internet a Primariei Comunei Tisau 
 Infiintarea unui serviciu de voluntariat 

5.1.75. COMUNA TOPLICENI; 

 Asfaltarea drumurilor comunale si satesti in toate satele comunei 
 Balastarea si modernizarea drumurilor satesti si a drumurilor de exploatatie 

agricola 
 Amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale din satele comunei 
 Amenajarea sistemelor de colectare a apei si scurgere catre centrele de colectare 

(rigole) 
 Reabilitare pod Dedulesti – Gura Fagetului 
 Regularizare curs Ramnicu Sarat 
 Consolidare maluri, sprijinirea procesului de prevenire a degradarii malurilor si 

solurilor 
 Modernizarea sistemului de iluminat public 
 Extinderea retelei de iluminat public pe ulitele secundare ale comunei 
 Introducerea sistemului de alimentare cu apa si a retelei de canalizare, epurare si 

tratare a apelor reziduale in satele Babeni, Gura Fagetului, Ceairu si finalizarea 
lucrarilor pentru functionarea sistemului de alimentare cu apa in satul Dedulesti 

 Construirea unor foraje suplimentare pentru apa 
 Elaborarea unor studii privind calitatea apelor subterane 
 Introducerea sistemului de alimentare cu gaz metan in satele Posta si Topliceni 
 Finalizarea retelei de canalizare in satul Topliceni si extinderea retelei in satul 

Raducesti 
 Extinderea retelei de internet la nivelul comunei, precum si introducerea sistemului 

wi-fi pe raza comunei 
 Construirea de parazapezi si amenajarea lizierelor de protectie a zonelor agricole si 

a zonelor de locuit 
 Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate 
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 Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a mijloacelor 
de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere stradale 

 Finalizarea Planului Urbanistic General 
 Infiintarea serviciului public de salubrizare 
 Fiecare gospodarie prevazuta cu pubela ecologica 
 Promovarea colectarii selective si a procesului de reciclare 
 Tehnologii nepoluante, conforme cu standardele europene - consiliere pentru 

implementarea tehnologiilor nepoluante; Folosirea energiei regenerabile (eoliana, 
solara, a apei); Atragerea de fonduri europene pentru implementarea energiilor 
regenerabile; Sprijinirea agentilor economici pentru obtinerea de fonduri 
nerambursabile pentru producerea energiei alternative; Efectuarea de controale in 
teren pentru depistarea surselor de poluare 

 Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Salubrizarea zonelor adiacente comunei 
 Finalizarea constructiei gradinitei din satul Posta si a scolii din satul Dedulesti 
 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a gradinitelor si scolilor de pe raza 

comunei 
 Amenajarea spatiilor de joaca pentru copii in toate satele componente ale comunei 

Topliceni 
 Educatie rutiera pentru elevi 
 Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 
 Construirea unei sali de sport in cadrul scolii generale din satul Topliceni 
 Masuri pentru prevenirea abandonului scolar – Efectuarea unor razii in unitatile de 

alimentatie publica de pe raza comunei pentru depistarea elevilor care lipsesc 
nemotivat de la cursuri; Cresterea gradului de comunicare dintre cadrele didactice 
si parinti; Cresterea atractivitatii scolii – prin activitati extracuriculare care au loc 
in scoala; 

 Achizitionarea unui microbuz pentru transportul scolar 
 Amenajarea sistemelor de irigatii pentru dezvoltarea agriculturii 
 Sprijinirea investitorilor in agroturism si in ferme ecologice 
 Achizitionarea de utilaje pentru transporturi diverse (balast, cereale) cu scopul de 

sprjini micii producatori din comuna 
 Organizarea de evenimente in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale in randul tinerilor 
 Promovarea culturilor energetice (paulownia, salcia energetica) 
 Sprijinirea investitorilor in energie verde si promovarea energiilor verzi si a 

importantei acestora in randul cetatenilor 
 Sprijinirea micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 

conservarea produselor din carne si a celor lactate 
 Informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia privind accesarea fondurilor 

nerambursabile 
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 Sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor, a crescatorilor de animale - Oferirea de 
consiliere pentru dezvoltarea activitatilor de productie; Oferirea de consiliere 
pentru accesarea de fonduri; Cresterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de 
desfacere si depozitare al produselor); Construirea si darea in functiune a unui 
abator pentru animale; 

 Sprijinirea fermelor de procesare, uscare si ambalare a fructelor - Oferirea de 
consiliere pentru dezvoltarea activitatilor de productie; Oferirea de consiliere 
pentru accesarea de fonduri; Cresterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de 
desfacere si depozitare al produselor); Construirea si darea in functiune a unui linii 
de procesare si uscare a fructelor 

 Sprijinirea asociatiilor agricole si pentru cresterea animalelor - Oferirea de 
consiliere pentru dezvoltarea agriculturii; Oferirea de consiliere despre asociatiile 
agricole si sprijinirea infiintarii acestora; Oferirea de consiliere pentru accesarea de 
fonduri pentru agricultura; Cresterea infrastructurii locale 

 Centrul de informare si consultanta agricola - Infiintarea unui centru de informare 
si consultanta in agricultura; 

 Promovarea agroturismului „La Stana” - Promovarea resurselor turistice ale zonei; 
Participarea la targuri cu profil turistic; Identificarea unei zone pretabila construirii 
unei stane care sa aiba utilitatea de obiectiv turistic; Realizarea de intalniri cu 
proprietarii de ovine si unitati turistice de pe raza comunei in vederea realizarii 
unui parteneriat. 

 Utilizarea de soiuri adecvate climatic - Infiintarea unui centru de consiliere 
 Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la importanta  

alimentatiei, a igienei si a sportului pentru a avea o viata sanatoasa - Realizarea de 
actiuni (intalniri, lectii deschise, etc) pentru promovarea termenilor de igiena si 
alimentatie corecta cu specialisti in alimentatie (nutritionisti), medici.etc; 
Efectuarea unor studii in teren pentru stabilirea situatiei concrete de respectare a 
unei igiene si alimentatii corespunzatoare; Realizarea de controale in cadrul 
unitatilor de invatamant, alimentatie public, etc, de pe raza comunei pentru 
verificarea modului de respectere a normelor de igiena; Distribuirea de materiale 
despre rolul unei igiene si alimentatii corespunzatoare. 

 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarelor medicale din satele 
Topliceni si Dedulesti 

 Finalizarea statiei de deferizare a apei 
 Efectuarea de studii privind calitatea apelor subterane 
 Construirea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap 
 Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 

sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
 Sprijinirea grupurilor etnice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea sociala si prin consilierea acestora 
 Reabilitarea locaselor de cult, dotarea acestora cu centrale termice, amenajarea 

curtilor interioare (biserica Dedulesti), refacerea picturilor bisericilor din satele 
Babeni, Topliceni si Dedulesti 
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 Construirea unor capele in satele Posta, Topliceni, Babeni si Dedulesti 
 Amenajarea unui teren multifunctional si a unei baze sportive 
 Construirea unui nou camin cultural in satul Babeni, reabilitarea caminelor 

culturale din satele Dedulesti si Topliceni 
 Sprijinirea echipei locale de fotbal „Vulturul Topliceni” 
 Introducerea sistemului E-Biblioteca pentru facilitarea accesului populatiei 

comunei la volumele de carti 
 Atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti aflate  in posesia 

Bibliotecii Comunale 
 Infiintarea unui ansamblu folcloric pentru promovarea muzicii si dansurilor 

populare 
 Promovarea monumentelor istorice de pe raza comunei (bisericile din satele 

Draghesti, Babeni si Dedulesti) 
 Organizarea anuala a sarbatorii comunale, devenita deja traditie 
 Adaptarea structurii organizatorice - Realizarea unui studiu de caz printre angajatii 

primariei cu privire la modul de desfasurare a activitatii primariei; Actualizarea si 
adaptarea organigramei primariei; Evaluarea fiselor posturilor pentru angajatii 
primariei din toate domeniile de responsabilitate. 

 Programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie 
 Schimb de experienta si vizite de studii - Sustinerea de catre specialisti in formare 

profesionala a unor cursuri teoretice si practice la care sa participe functionarii 
publici ai primariei locale; Realizarea de schimburi de experienta profesionale cu 
angajatii altor primarii; Efectuarea de studii pentru a se vedea modul de solutionare 
al unor petitii de catre alte primarii. 

 Achizitionarea utilajelor pentru deszapeziri, intretinere a drumurilor si islazului 
comunal (in special un autogreder si un buldo-excavator) 

 Infratirea cu o comuna similara din Uniunea Europeana 
 Completarea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in limita 

posturilor vacante 
 Sporirea gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile inclusiv prin 

intermediul Grupului de Actiune Locala 
 Imbunatatirea paginii de internet a Primariei Comunei Topliceni 
 Reabilitarea cladirii Primariei Topliceni 

5.1.76. COMUNA TINTESTI; 

 modernizarea drumurilor comunale  
 extinderea si modernizarea trotuarelor din comuna  
 realizarea retelei de alimentare cu apa potabila  
 realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare  
 realizarea retelei de alimentare si distributie cu gaz metan  
 reabilitarea, extinderea si modernizarea scolilor din comuna Tintesti  
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 reabilitarea si modernizarea gradinitelor din comuna Tintesti si construirea unora 
noi in satele unde nu exista acestea  

 modernizarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman din comuna Tintesti  
 constructie sala sport si amenajare baza sportiva  
 reabilitarea si extinderea caminului cultural din comuna Tintesti  
 organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara si 

transportul deseurilor  
 modernizarea si reabilitarea retelei de iluminat public din comuna  
 reabilitarea si extinderea bazelor sportive  
 amenajarea si dotarea unui spatiu de joaca pentru copii  
 amenajarea unui parc comunal  
 imbunatatiri funciare in vederea amenajarii pajistilor necesare asigurarii hranei 

animalelor  
 imbunatatiri funciare in vederea refacerii perdelelor forestiere de protectie  
 dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Tintesti  
 reabilitarea si modernizarea sediului primariei din comuna Tintesti  
 

5.1.77. COMUNA ULMENI; 
 
 Extinderea retelei publice de apa in satele Ulmeni si Vilcele 
 Punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa din satele Clondiru, Sarata 

si Baltareti 
 Constructie pod peste paraul Sarata, in punctul “Cazemata” 
 Realizarea indicatoarelor de intrare/iesire din localitate: refacerea indicatoarelor si 

a marcajelor rutiere 
 Amenajarea de parcari auto, trotuare si santuri dalate in toate satele comunei 
 Infiintarea retelei de colectare a apelor uzate pentru toate satele comunei 
 Realizare retea de distributie a gazelor naturale in toate satele comunei 
 Realizare statie de epurare si tratarea apelor uzate 
 Imbunatatiera accesului spre satul Baltareti 
 Amenajarea de drumuri vicinale de acces la proprietatile agricole si la pasuni 

(pentru atelaje si animale) 
 Reabilitarea si modernizarea spatiilor aferente unitatilor scolare din satele Ulmeni 

si Clondiru 
 Modernizare caminelor culturale din satele Ulmeni si Clondiru, dotarea 

corespunzatoare a acestora, pentru desfasurarea diverselor activitati ale comunitatii 
 Infiintarea “Clubului tineretului” 
 Infiintarea “Clubului pensionarilor” 
 Reabilitare biserici 
 Infiintarea unui centru de zi la nivel de comuna pentru copii care provin din familii 

cu posibilitati materiale reduse 
 Infiintare farmacie/punct farmaceutic in satul Ulmeni 
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 Infiintarea unui centru de sanatate in satul resedinta de comuna 
 Reamenajarea cimitirului vechi de pe teritoriul satului Ulmeni si reabilitarea caii de 

acces catre acesta 
 Reamenajarea si dotarea corespunzatoare a bazelor sportive din comuna 
 Constructia unui parc de agrement in satul Ulmeni 
 Constructia unei Sali de sport in satul resedinta de comuna 
 Amenajarea de locuri de joaca pentru copii 
 Dotare si amenajare spatii publice 
 Infiintarea de ferme agricole si zootehnice 
 Infiintarea de pepiniere si plantatii viticole si pomicole 
 Organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de animale in 

asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate 
 Infiintarea unui centru de instruire, informare, consultanta, schimburi de experienta 

pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, privind accesarea 
oportunitatilor de finantare si a facilitatilor disponibile 

 Infiintarea unui centru pentru asistenta fitosanitara si combaterea eroziunii solului 
 Initierea de demersuri pentru aducerea la parametrii de functionare si exploatarea 

infrastructurii de irigatii existenta pe teritoriul comunei 
 Organizarea de centre de colectare si prelucrare primara a produselor agricole si 

animaliere din zona 
 Infiintarea a cel putin 2 puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform 

standardelor europene 
 Acordarea de facilitati fiscale in scopul atragerii de investitori in zona 
 Infiintare piata agro-alimentara pentru comercializarea produselor proprii 
 Valorificarea terenurilor si spatiilor disponibile, pretabile pentru dezvoltarea de 

activitati economice 
 Complex de servicii si mica industrie (reparatii auto, vulcanizare, reparatii obiecte 

de uz casnic, frizerie, coafura, cizmarie, croitorie, tricotaje, etc) 
 Centru de inchiriere, intretinere si reparare a utilajelor agricole 
 Infiintarea de hanuri/popasuri turistice in punctele de legatura cu celelalte localitati 

din zona 
 Amenajamente silvice in vederea combaterii secetei: infiintarea de perdele 

forestiere de protectie pentru drumuri si proprietatile din extravilan 
 Promovarea folosirii ingrasamintelor naturale si a metodelor biologice de 

combatere a daunatorilor, in detrimental celor chimice 
 Lucrari de amenajare si ameliorare a pasunilor (fertilizare, reinsamantare, surse de 

apa pentru animale, etc...) 
 Initierea de programe de informare, constientizare si educatie ecologica a 

proprietarilor de terenuri 
 Initierea si derularea de programe de informare, constientizare, mediatizare si 

educatie ecologica: actiuni de promovare a colectarii selective a deseurilor; 
mobilizarea tineretului si copiilor in actiuni cu caracter ecologic (plantarea de 
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arbori in cadrul evenimentului national “Luna padurii”, stimularea voluntariatului 
pentru realizarea de actiuni de ecologizare a spatiilor publice) 

 Infiintarea unei statii de biogaz 
 Captarea energiei solare si eoliene si distributia agentului termic 
 Infiintarea unei platforme ecologice la nivel de comuna pentru colectarea si 

managementul gunoiului de grajd 
 Infiintare scoli de arte si meserii  
 Infiintarea unui ONG pentru tineret si afilierea acestuia la retele nationale si 

internationale active in domenii ca: social, cultural, sportive, protectia mediului, 
educatie civica, turism, dezvoltare comunitara 

 Descoperirea, sustinerea si fructificarea talentelor individuale in comuna 
 Consilierea tinerilor in accesarea de finantari in cadrul PNDR – Masura instalarea 

tinerilor fermieri 
 Acordare terenuri pentru locuinte si gospodarii de catre autoritatea publica locala 
 Organizare de campanii, dezbateri in institutii de invatamant si institutii publice, 

schimburi de experienta, vizite si intalniri de lucru 
 Actiuni de angrenare a elevilor si tineretului in activitati comunitare menite sa 

dezvolte spitirul civic al acestora 
 Stimularea asocierii cetatenilor comunei in functie de interese (producatori, 

mestesugari) si domenii (protectia mediului, cultura, sport, social, etc) 
 Actiuni de stimulare a spiritului civic, a grijii pentru aspectul comunei: stimulente 

pentru “cel mai bun gospodar”, “cea mai frumoasa strada”, “cel mai frumos sat”; 
popularizarea exemplelor positive si negative, a bunelor practici, a beneficiilor 
actiunilor desfasurate in comun 

 Infiintarea unui centru de medierea muncii la nivelul comunitatii locale, prin 
implicarea primariei in parteneriat cu furnizori de formare profesionala 

 Centru de instruire si orientare antreprenoriala in scopul valorificarii resurselor si a 
oportunitatilor de dezvoltare  a comunei 

 Infiintare serviciu public de asistenta sociala 
 Fundatie umanitara pentru ocrotirea persoanelor aflate in dificultate 
 Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelo varstnice 
 Programe de reintegrare pentru persoanele de etnie roma 
 Centru de informare si promovare a comunei, conectat la sistemele regionale si 

nationale 
 Doua centre publice de acces internet 
 Organizarea de puncte publice de afisaj in toate satele comunei, amplasate in zone 

mai intens circulate 
 Organizare de adunari cetatenesti pentru armonizarea intereselor actorilor locali 

implicati in dezvoltarea comunitara 
 Ingrijirea permanenta si reactualizarea paginii web a primariei 
 Publicatie locala cu aparitie lunara 
 Post de radio local 
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 Infiintarea unei structuri pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea Planului 
de Actiune si a Strategiei de Dezvoltare Locala, care sa reuneasca actorii locali 

 Monitorizarea permanenta a oportunitatilor de formare  pe domeniile strategice 
cuprinse in Strategia de dezvoltare locala 

 Participarea la traininguri in domeniul managementului de proiecte 
 Monitorizarea permanenta a oportunitatilor de finantare diferite de programele 

nationale, regionale si europene. Urmarirea apelurilor de proiecte pe axele 
programelor operationale sectoriale 

 Pregatirea unui portofoliu de proiecte care sa raspunda necesitatilor comunei si sa 
valorifice oportunitatile de finantare 

 Infiintarea/cesionarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal, 
salubrizare, gaze 

 Reactualizarea planului de urbanism general 
 Realizarea evidentei cadastrale 
 Promovarea de catre organul deliberativ local a initiativelor cetatenesti 
 Intocmirea si implementarea unui plan multianual de modernizare a activitatilor 

Primariei Comunei Ulmeni, care sa vizeze: introducerea sistemelor moderne de 
evidenta si plata a impozitelor si taxelor locale; optimizarea structurii 
organizatorice a aparatului de specialitate al primariei; introducerea metodelor 
moderne de management: sistemul de management al calitatii, cadrul de 
autoevaluare a functionarii institutiei, managementul documentelor 

 Crearea unui mecanism de informare si consultare a cetatenilor cu privire la 
deciziile autoritatilor deliberative si executive la nivel local 

 Modernizare drumuri de interes local in comuna Ulmeni 
 Amenajare statii pentru mijloacele de transport public de persoane 
 Reabilitarea si modernizarea Unitatilor de invatamant preuniversitar (gradinite, 

scoli) din comuna Ulmeni 
 Intocmirea Nomenclaturilor stradale la nivelul localitatilor comunei Ulmeni si 

inregistrarea acesteia in RENNS 

5.1.78. COMUNA UNGURIU; 

 Continuarea lucrarilor de canalizare menajera si statie epurare nefinalizate 
 Extinderea retelei de canalizare in zonele in care nu exista 
 Modernizarea si asfaltarea strazilor din comuna 
 Modernizarea surselor de apa existente, infiintarea de noi captari, extinderea retelei 

de distributie apa existenta 
 Extinderea retelei de gaze 
 Refacerea trotuarelor din comuna 
 Infiintarea unui centru pentru persoane varstnice 
 Reabilitarea termica a institutiilor publice 
 Infiintarea de sisteme de incalzire eco pentru institutiile publice 
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 Reabilitare si dotare camin cultural 
 Amenajare teren sport 
 Infiintare parcuri 
 Modernizare moara comunala 
 Infiintare unui parc de panouri fotovoltaice, calculate in asa fel ca energia produsa 

sa acopere consumul tuturor unitatilor administrative si social culturale locale, 
precum si iluminatul public; 

 Infiintarea si intretinerea drumurilor de exploatare 
 Modernizare scoala generala 
 Construire sediu dispensar uman 

5.1.79. COMUNA VADU PASII; 

 Extinderea retelei de alimentare cu apa in toate satele comunei  
 Infiintarea retelei de canalizare pentru toate satele comunei  
 Realizare statie de epurare si tratarea apelor uzate  
 Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale si satesti  
 Construirea/reabilitarea de poduri, podete si punti pietonale pe drumurile de 

legatura dintre satele comunei  
 Marcaje si indicatoare rutiere corespunzatoare  
 Amenajarea de parcari auto si de trotuare in centrul civic al comunei  
 Extinderea/Reabilitarea retelei de joasa tensiune si a iluminatului public  
 Amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor menajere si dotarea acestora cu 

conteinere/tomberoane ecologice  
 Crearea de locuri de joaca pentru copii  
 Constructia/Extinderea si Dotarea si amenajarea spatiilor publice  
 Modernizarea corespunzatoare a unui spatiu pentru piata/targ  
 Constructia/Extinderea/Reabilitarea si dotarea sediului primariei  
 Infiintare si dotare centru de asistenta scolar de tip AFTER SCHOLL  
 Infiintare si dotare centru de zi  
 Constructia/modernizarea, dispensare umane si realizarea de puncte sanitare/de 

prim ajutor in toate satele comunei;  
 Modernizare/reabilitare dispensare umane existente;  
 Infiintare cabinet stomatologic; 
 Infiintarea unui centru de zi la nivel de comuna pentru copii care provin din familii 

cu posibilitati materiale reduse;  
 Farmacie umana/punct farmaceutic;  
 Farmacie veterinara/punct farmaceutic;  
 Reabilitarea, modernizarea si dotarea corespunzatoare a localurilor scolilor si 

gradinitelor  
 Reabilitarea caminelor culturale, dotarea corespunzatoare pentru desfasurarea 

diverselor evenimente ale comunitatii  
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 Infiintarea „Clubului tineretului”  
 Infiintarea „Clubului pensionarilor”  
 Reabilitarea bisericilor (izolatie termica, instalatie de incalzire, instalatie de 

sonorizare)  
 Reabilitarea monumentelor istorice si de arhitectura locale  
 Spatii de agrement  
 Baza sportiva  
 Amenajarea si marcarea unor trasee turistice  
 Infiintarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal, salubrizare  
 Infiintarea serviciului public de asistenta sociala  
 Infiintarea serviciului public de transport scolar  
 Centru de informare/consultanta pentru oportunitatile oferite de zona  
 Centre de acces internet in toate satele comunei  
 Actualizarea si intretinerea permanenta a paginei web a primariei  
 Asocierea cu comunele de pe valea paraului Cilnau pentru realizarea unui sistem 

integrat pentru situatii de urgenta  
 Procurare autospeciala pentru stingerea incendiilor  
 Punct de prim-ajutor dotat cu autosanitara  
 Platforma de aterizare pentru elicopter in caz de urgente majore  
 Infiintarea de pepiniere pentru cultura pomilor fructiferi si a rachitei  
 Infiintarea de plantatii intensive de prun autohton, mar si par  
 Infiintarea de ferme si exploatatii agrozootehnice si pomicole  
 Organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de animale in 

asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate  
 Constituirea de asociatii de proprietari de terenuri care sa poata achizitiona si 

utiliza masini si utilaje agricole pentru propriile exploatatii agricole  
 Infiintarea unui centru de instruire, informare, consultanta, schimburi de experinta 

pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, in vederea accesarii 
oportunitatilor de finantare (fonduri europene si / sau guvernamentale etc...) si 
a facilitatilor disponibile (subventii etc...)  

 Infiintarea unui centru pentru combaterea bolilor si a daunatorilor  
 Centru de colectare a laptelui;  
 Centru de colectare si valorificare a mierii de albine, fructelor, fructelor de padure, 

ciupercilor, plantelor medicinale, etc... ;  
 Uscator de fructe; procesare fructe pentru obtinerea alcoolului;  
 Infiintarea unor puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform standardelor 

europene;  
 Centru pentru fabricarea de pavele,dale, placi si stalpi gard;  
 I.M.M.-uri cu specific local: debitare si prelucrare lemn, gatere, brichetare 

rumegus, colectare si prelucrare produse animaliere, confectionare tuburi 
pentru fantani si podete;  
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 Complex de servicii si mica industrie (reparatii obiecte de uz casnic, frizerie, 
coafura, cismarie, croitorie, tricotaje, confectionare unelte de uz gospodaresc, 
fierarie, tamplarie, etc...)  

 Infiintarea unui magazin de tip „Economat”  
 Infiintarea de mici magazine (puncte comerciale) pentru desfacerea produselor de 

stricta necesitate in toate satele comunei  
 Infiintarea de pensiuni, cabane turistice  
 Organizarea proprietarilor de pensiuni si de cabane in asociatii care sa permita 

oferirea de programe specifice si pachete de servicii integrate (trasee turistice, 
drumetii, ateliere mestesugaresti specifice, meniuri bazate pe produse naturale 
si traditionale etc...)  

 Infiintarea si dezvoltarea de parteneriate public-privat pentru dezvoltare economica 
si sociala  

 Oferirea de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii locale 
(mestesuguri, agroturism, pomicultura, viticultura, apicultura, cresterea 
animalelor, prelucrarea lemnului, etc...);  

 Organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca;  
 Organizarea de cursuri de recalificare/reconversie profesionala;  
 Acordare terenuri pentru locuinte si gospodarii de catre autoritatea publica locala;  
 Organizarea de campanii, dezbateri in institutii de invatamant si institutii publice, 

schimburi de experienta, vizite si intalniri de lucru ;  
 Infiintarea unui centru de resurse;  
 Organizarea de cursuri de formare continua in domeniile educational, cultural, 

sanitar, social  
 Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) in domeniul 

managementului de proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si 
evaluare)  

 Infiintarea unui ONG pentru tineret si afilierea acestuia la retele nationale si 
internationale active in domenii ca: social, cultural, sportive, protectia 
mediului, educatie civica, turism, dezvoltare comunitara  

 Construirea unor locuinte sociale;  
 Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice, formarea de personal  
 Fundatie umanitara pentru ocrotirea persoanelor aflate in dificultate  
 Programe de educatie sanitara pe grupuri tinta  
 Formare de asistenti maternali  
 Infiintarea unei cantine sociale  
 Stabilirea unui calendar al evenimentelor traditionale locale si popularizarea 

acestuia  
 Permanentizarea unor evenimente si sarbatori ale comunitatii (Jocurile 

saptamanale de popice, Sarbatoare in sat – in preajma zilei de 29 august, 
hramurile bisericilor si altele);  

 Lucrari de amenajare si ameliorare silvica in zonele cu defrisari de paduri  
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 Infiintarea de pepiniere pentru obtinerea puietului necesar impaduririi  
 Programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 

paduri  
 Infiintarea unor spatii special amenajate pentru hranirea animalelor salbatice  
 Programe de exploatare rationala a masei lemnoase  
 Regularizarea albiilor paraielor prin construirea de gabioane, amenajare de diguri 

si protectii de maluri  
 Amenajare torenti si consolidare terenuri degradate  
 Utilizarea deseurilor combustibile (lemn, cauciuc, PET, carton) in producerea de 

energie alternativa  
 Captarea energiei solare si eoliene si distributia agentului termic  
 Creearea de unitati de colectare, sortare si depozitare selectiva a deseurilor in 

fiecare sat  
 Programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie ecologica  
 Programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 

paduri si terenuri agricole ;  
 Construirea unei gradinite cu program normal in satul Bajani 
 Construire camine culturale in satele Scurtesti si Focsanei 
 Infiintarea sistemului de supraveghere video in toate satele componente ale 

comunei 
 Realizarea de platforme de gunoi de grajd compact cu utilajele aferente 
 Imbunatatirea calitatii apei potabile din comuna prin modernizarea sistemelor 

(statii) de alimentare cu apa in satele Focsanei-Gura Calnaului si Scurtesti-
Stancesti 

 Reabilitarea si modernizarea cladirii in care se desfasoara activitatea cabinetului 
medical Scurtesti si filiala Scurtesti a bibliotecii comunale Vadu Pasii 

 Procurarea unei autospeciale pentru colectat si transportat deseuri menajere 

5.1.80. COMUNA VALEA RAMNICULUI; 

 Reabilitare gradinita nr. 2 Valea Ramnicului 
 Reabilitare Scoala gimnaziala Oreavu 
 Amenajare sant colector apa Oreavu-Grebanu 
 Amenajare terenuri de sport 
 Reabilitare rigole in satul Oreavul (21km) 
 Reabilitare strazi in satul Oreavul prin asfaltare (2.5km) 
 Reabilitare rigole si trotuare in satul Valea Ramnicului (3km) 
 Reabilitare rigole si trotuare in satul Rubla (2km) 
 Reabilitare strazi in satul Valea Ramnicului prin balastare (2.5km) 
 Reabilitare strazi in satul Rubla prin balastare (1km) 
 Reabilitare trotuare si spatiul verde in satul Oreavul la drumul E85 (2km) 
 Demolare si constructie noua - Gradinita nr. 2 Valea Ramnicului 
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 Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata  
 Intocmire strategie de dezvoltare locala 
 Studiu de fezabilitate privind reabilitarea drumurilor in satul Oreavul 
 Studiu de fezabilitate  - “Infiintare gaze naturale” 
 Locuri de joaca pentru copii 
 Autoturim de serviciu 
 Realizarea Planului Urbanistic General si efectuarea planurilor parcelare 
 Modernizarea si extinderea retelei de drumuri satesti 
 Extinderea retelei de canalizare 
 Realizarea retelei de alimentare si distributie cu gaze naturale 
 Amenajare drumuri de exploatatie 
 Modernizare si dotarea caminelor culturale 
 Constructie Sala sport si amenajare Baza sportiva 
 Reducerea eroziunii solului prin lucrari de aparare a malurilor in zonele inundabile 

si lunca raului 
 Infiintarea unui centru social/sanatate 
 Construirea de locuinte sociale pentru grupuri dezavantajate 
 Modernizarea si extinderea retelei de drumuri comunale 
 Extinderea si modernizarea retelei de iluminat public 
 Infiintarea retelei de canalizare 
 Realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale 
 Extinderea colectoarelor de canalizare 
 Reabilitare retele de aductiune si distributie ape potabile 
 Extinderea si modernizarea trotuarelor din comuna 
 Extinderea retelei de apa potabila 
 Extinderea retelei de canalizare si a statiei de epurare 
 Reabilitare si construire poduri, podete si punti pietonale 
 Realizare PUG actualizat 
 Realizarea unui sistem de colectare si depozitare a deseurilor 
 Amenajarea unui parc comunal (Zona de agrement) 
 Construirea unei platforme comunale de gunoi de grajd 
 Realizarea de perdele de protective a cailor de comunicatii, localitatilor si 

campului 
 Modernizarea scolilor si gradinitelor din comuna Valea Rimnicului 
 Extindere, reabilitare si modernizare Camin Cultural 
 Modernizarea bibliotecii comunale 
 Infiintarea unui centru after school pentru copiii din invatamantul primar 
 Infiintarea unui centru multifunctional destinat tinerilor 
 Infiintarea unui birou de informare si consultanta in domeniul economic si juridic 
 Amenajare si dotare aferenta pentru centru de ingrijire batrani si persoane cu nevoi 

special 
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 Construirea unui centru de sanatate 
 Construirea de locuinte sociale pentru grupurile dezavantajate 
 Construirea unui complex social in comuna si dotarea acestuia 
 Imbunatatiri funciare in vederea amenajarii pajistilor comunale 
 Amenajare drumuri de exploatatie 
 Construire si dotare piata agroalimentara 
 Construirea si dotarea unui bazin de inot 
 Constructie/modernizare/extindere sala de sport si amenajare baza sportive 
 Amenajare si dotare centru de joaca si recreere pentru copii 
 Achizitionarea de aplicatii informatice integrate in toate serviciile din cadrul 

administratiei locale 
 Modernizarea sistemului de interventii in situatii de urgenta (sistem de avertizare) 
 Crearea unui sistem de supraveghere modern pentru cresterea sigurantei cetatenilor 
 Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna 

5.1.81. COMUNA VALEA SALCIEI; 

 Asfaltare drumuri comunale in toate satele (prioritare : DC 121, DC 123), inclusiv 
strazi interioare si de exploatatie forestiera 

 Amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale in toate satele 
 Amenajare sisteme colectare apa si scurgere catre centrele de colectare (rigole) 
 Amenajarea a 3 podete pe DC 123 
 Extinderea retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat in catunul Valea 

Salciei si in Valea Salciei si modernizarea sistemului de alimentare cu apa 
existent la nivelul comunei 

 Modernizarea sistemului de iluminat public si introducerea LED-urilor ecologice 
in iluminatul public stradal 

 Extinderea retelei actuale de iluminat public pe toate strazile interioare/marginale 
ale satelor 

 Introducerea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in toate 
satele componente comunei Valea Salciei (preferabil sistem de canalizare 
modular) 

 Amenajarea si modernizarea statiilor de autobuz 
 Introducerea unei rute de transport spre resedinta judetului, municipiul Buzau 
 Extinderea retelei de Internet la nivelul comunei 
 Reabilitarea albiei raului Calnau prin construirea unor aparatori de maluri pentru 

prevenirea surparilor de teren si a inundatiilor 
 Amenajarea lizierelor de protectie pentru protejarea islazului comunal 
 Realizarea forajelor suplimentare pentru apa in fiecare sat 
 Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

699 
 

   

 Modernizarea sistemului rutier prin extinderea sistemelor de monitorizare video, a 
mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor stradale, semnalizarea 
trecerilor de pietoni din apropierea unitatilor de invatamant 

 Elaborarea Planului Urbanistic General si a Planului Urbanistic Zonal 
 Elaborarea de studii privind calitatea apelor de adancime, studii geologice si 

topografice 
 Modernizarea si dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant de pe raza 

comunei 
 Educatie rutiera pentru elevi cu sprijinul politiei locale 
 Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 
 Amenajarea curtilor interioare a unitatilor de invatamant si realizarea unor spatii de 

joaca moderne, dotate corespunzator atat pentru activitati didactice cat si 
pentru recreere 

 Modernizarea sistemului de invatamant prin achizitionarea de table interactive, 
tablete pentru implementarea unei educatii moderne, conform realitatilor 
tehnologice cu scopul de a facilita accesul tinerilor pe piata muncii a secolului 
XXI 

 Achizitionarea unui microbuz pentru transport scolar 
 Sprijinirea investitorilor in agroturism sau in ferme ecologice si ferme de 

semisubzistenta 
 Sprijinirea micilor ateliere mestesugaresti, mecanice, de tamplarie 
 Utilizarea terenurilor neproductive pentru obtinerea mijloacelor alternative de 

energie verde 
 Promovarea culturilor energetice (Paulownia, salcia energetica) 
 Organizarea de evenimente, in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale in randul tinerilor, in special pentru dezvoltarea tinerilor 
fermieri 

 Modernizarea exploatatiilor agricole 
 Promovarea culturilor energetice (Paulownia, salcia energetica) 
 Sprijinirea investitorilor in energie verde (parc eoliene, panouri fotovoltaice si 

promovarea energiilor verzi si a importantei acestora in randul cetatenilor 
 Identificarea oportunitatilor de parteneriat public-privat in vederea demararii de 

activitati in domeniul industrial 
 Sprijinirea micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea si 

conservarea produselor din carne si a celor lactate 
 Informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile 
 Programe de formare profesionala in randul tinerilor pentru reconversie 

profesionala 
 Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescatorilor de animale 
 Sprijinirea fermelor de procesare si uscare fructe de padure (catina, mure, zmeura 

etc) si legume 
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 Centrul de informare si consultanta agricola – infiintarea unui astfel de centru, 
instruirea personalului, promovarea existentei unui astfel de centru Utilizarea 
de soiuri adecvate climatic – infiintarea unui centru de consiliere cu privire la 
alegerea culturilor adecvate conditiilor de sol si clima; Realizarea de sedinte de 
consiliere cu ingineri agricoli si agricultorii din zona; Cunoasterea situatiei 
reale din teren; Pregatirea unor specialisti in domeniul seminologiei. 

 Sprijinirea asociatiilor agricole – oferirea de consiliere pentru dezvoltarea 
agriculturii, despre asociatiile agricole si sprijinirea infratirii acestora, pentru 
aceesarea de fonduri pentru agricultura, cresterea infrastructurii locale 
(drumuri, locuri de desfacere si depozitare al produselor), identificarea reala a 
cerintelor pietei, oferirea de servicii subventionate, realizarea unor campaii de 
relatii publice cu privire la asociatiile agricole in interiorul primariei, realizarea 
de intalniri cu specialisti in domeniul asociatiilor agricole 

 Sprijinirea agriculturii conservative  
 Infiintare unui centru pentru consultanta in proiecte europene 
 Reabilitarea cladirii fostului dispensar si amenajarea in locul acestuia a arhivei 

comunei si a unui centru pentru Start-Up in agricultura/comert si in 
antreprenoriat 

 Parteneriat public privat pentru incurajarea agroturismului, ecoturismului, 
geoturismului, inclusiv prin amenajarea unei stane care sa serveasca drept 
unitate de turism (cu dotarile necesare)      

 Achizitionarea unei ambulante pentru a deservi locuitorii comunei 
 Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la importanta 

alimentatiei, a igienei si a sportului pentru a avea o viata sanatoasa 
 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare cu aparatura si mobilier a dispensarului 

medical 
 Achizitionarea instrumentarului necesar pentru buna desfasurare a activitatii intr-

un cabinet stomatologic 
 Construirea unui centru de permanenta pentru copiii defavorizati (cu varste 

cuprinse intre 3 s 10 ani) unde acestia sa poata avea diferite activitati muzicale, 
artistice, educationale. 

 Construirea unui centru pentru persoane varstnice in Valea Salciei 
 Sprijinirea grupurilor entice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea sociala si prin consilierea 
acestora 

 Combaterea fenomenului de abandon scolar 
 Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 

sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
 Construirea rampelor pentru persoane cu handicap 
 Infiintarea serviciului public de salubrizare 
 Fiecare gospodarie prevazuta cu pubela ecologica 
 Promovarea colectarii selective si a procesului de reciclare 
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 Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene – constientizarea populatiei 
cu privire la necesitatea folosirii de tehnologii nepoluante; asigurarea de 
consiliere pentru implementarea tehnologiilor nepoluante; folosirea energiei 
regenerabile; atragerea de fonduri europene pentru implementarea energiilor 
regenerabile; sprijinirea agentilor economici pentru obtinerea de fonduri 
nerambursabile pentru producerea energiei alternative; efectuarea de controale 
in teren pentru depistarea surselor de poluare 

 Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Achizitionarea unei masini de gunoi, a unui incarcator frontal, a unui buldozer si a 

unei vidanje  
 Salubrizarea zonelor adiacente comunei 
 Amenajarea unei platforme de gunoi de grajd 
 Ȋmpadurirea anuala a minimum 2 hectare de padure pe raza comunei 
 Reabilitarea, extinderea si modernizarea caminului cultural din Valea Salciei 
 Reabilitarea sediului Primariei 
 Introducerea sistemului "E-Biblioteca" in parteneriat cu Biblioteca Judeteana 

Buzau 
 Amenajarea unui teren multifunctional – construirea unei baze sportive; 

construirea de vestiare si dotarea acestora; infiintarea unui centru de recuperare 
sportiva; construirea de grupuri sanitare pentru spectatori; construirea de 
tribune; construirea si montarea unei instalatii  de nocturna; montarea de 
panoui destinate afisajelor publicitare 

 Atragerea de sponsorizari pentru sporirea numarului de carti din biblioteca 
comunala 

 Amenajarea curtilor interioare ale bisericilor, modernizarea picturilor interioare si 
reabilitarea lacaselor de cult din comuna 

 Consolidarea si modernizarea Bibliotecii Comunale 
 Construirea unei case praznicale pe raza comunei 
 Ȋnfiintarea unei echipe de fotbal si sprijinirea acesteia  
 Promovarea la nivel judetean a sarbatorilor locale organizate anual pe 21 mai 

("Targul Traditional") si pe 15 august 
 Infiintarea unui ansamblu folcloric pe raza comunei pentru promovarea dansurilor 

si cantecelor populare 
 Infiintarea unui centru pentru turism de afaceri (Sali de conferinta, Sali de sedinta, 

restaurant, spatii de cazare, etc...) 
 Amenajarea unui targ lunar pentru promovarea produselor traditionale din Valea 

Salciei (tuica si branza de Valea Salciei) 
 Amenajarea a minim 3 trasee montane (inclusiv unul pentru promovarea 

obiectivului turistic Zidul Uriasilor, aflat la izvoarele Calnaului) 
 Parteneriat public privat pentru infiintarea unui centru de agrement dotat cu 

herghelie, restaurant si spa 
 Infiintarea unui centru de informare turistica 
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 Adaptarea structurii organizatorice la nivelul primariei – realizarea unui studiu de 
caz printre angajatii primariei cu privire la modul de desfasurare a activitatii 
primariei; actualizarea si adaptarea organigramei primariei; evaluarea fiselor 
postului pentru angajatii primariei  

 Programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie 
 Schimb de experienta si vizite de studii – sustinerea unor cursuri teoretice si 

practice la care sa participe functionarii publici ai primariei locale; realizarea 
de schimburi de experienta profesionale cu angajatii altor primarii; 

 Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din comuna 
prin infiintarea unui Birou de Relatii cu Publicul 

 Achizitionarea unor utilaje pentru deszapeziri, intretinerea drumurilor si a islazului 
comunal (in special este nevoie de un autogreder, de o freza de zapada, de o 
freza de zapada de dimensiuni mici pentru strazile interioare) 

 Infratire cu o comuna similara din Uniunea Europeana 
 Definitivarea problemei retrocedarilor in baza hotararilor existente 
 Completarea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in limita 

posturilor aprobate 
 Intocmirea cadastrului general 
 Inventarierea si gestionarea corecta a inventarului puublic si privat al comunei 
 Promovarea importantei internetului in societatea de astazi prin introducerea 

sistemului de internet wireless gratuit pe raza comunei 
 Sporirea gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile inclusiv a celor obtinute 

prin intermediul G.A.L. "Valea Ramnicului" 

5.1.82. COMUNA VALCELELE; 

 Achizitia de echipamente informatice si dezvoltarea retelelor de internet de mare 
viteza (broadband) 

 Implementarea sistemelor de management integrat prin achizitii de software 
specializat 

 Instruirea personalului angajat in managementul proiectelor 
 Modernizarea si extinderea cladirii primariei 
 Infiintare sistem supraveghere video 
 Centru medical – cabinete medicale: general, stomatologie, radiologie, 

permanenta, etc... 
 Centru de zi pentru batrani 
 Camin de batrani cu ingrijire specializata 
 Proiecte cu activitati civice 
 Centru de asistenta si instruire 
 Infiintare gradinita cu program prelungit 
 Achizitie 2 microbuze transport scolar 
 Infiintare sala sport 
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 Modernizare gradinita 
 Modernizare scoli existente 
 Infiintare baze sportive 
 Organizare de evenimente culturale 
 Crearea calendarului cultural local 
 Modernizarea si dotarea caminului cultural 
 Infiintare biblioteca 
 Sustinere modernizare lacasuri de cult 
 Implementarea unui sistem de gestionare a deseurilor 
 Extinderea sistemului de colectare 
 Infiintare platforme betonate – gunoi menajer 
 Impadurire 10 ha 
 Infiintare parc fotovoltaic 
 Modernizarea si reabilitarea a 30 km de drumuri comunale, inclusic DC5 
 Extindere alimentare cu apa si infiintarea retea canalizare 
 Infiintare retea de gaze 
 Modernizarea iluminatului public 
 Modernizare centru civic prin pietonale si spatii verzi 
 Extindere si infiintare de spatii verzi (parcuri si spatii joaca) 
 Santuri dalate. 
 Poduri si podete 
 Program de promovare a turismului de vanatoare 
 Crearea infrastructurii turistice in arealele cu potential 
 Infiintare targ comunal local 
 Amenajare balta comunala 
 Modernizare infrastructura irigatii 
 Achizitii echipamente pentru situatii de urgenta (masina pompieri, autogreder, 

volla, masina descarcerare, buldoexcavator) 
 Modernizare sistem informatic pentru situatii de urgenta 

5.1.83. COMUNA VERNESTI; 

 Modernizarea drumurilor comunale 
 Asfaltarea drumurilor comunale DC49 Zoresti-Niscov si DC50 Niscov-Candesti 
 Asfaltare drum satesc DS7 Mierea 
 Realizare de alei pietonale si de trotuare in toate satele 
 Modernizarea sistemului rutier 
 Pasaj peste calea ferata Vernesti 
 Extinderea retelei de alimentare cu apa in satele Carlomanesti si Mierea 
 Retea canalizare in toate satele 
 Realizarea unui foraj suplimentar pentru apa curenta pentru satele Mierea-

Carlomanesti-Vernesti 
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 Realizarea retelei de distributie gaz in toate satele cu exceptia satelor Vernesti si 
Mierea 

 Extinderea retelei existente de distributie gaz in satele Vernesti si Mierea 
 Extinderea retelei de iluminat public in zonele Vernesti-Niscov si Vernesti-

Zoresti 
 Infiintarea propriei societati de transport in comun pentru facilitarea accesului 

locuitorilor catre zonele invecinate 
 Implementarea unor mijloace de supraveghere video si sistematizare a traficului, 

semnalizarea si protejarea trecerilor de pietoni in mod deosebit in proximitatea 
unitatilor de invatamant 

 Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului 
 Actualizarea PUZ si P.U.G. 
 Reabilitarea cladirilor de interes public (de exemplu biroul de Politie Comunala 

Vernesti) 
 Lucrari de regularizare a paraului 
 Infiintarea propriei societati de salubrizare 
 Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara 

si transportul deseurilor 
 Infiintarea unei gropi de gunoi ecologice pentru deseuri animale 
 Achizitionarea unei masini de gunoi 
 Comuna Vernesti colecteaza selectiv si uniform deseurile 
 Achizitionarea pubelelor ecologice 
 Montarea unui post de transformare in vederea imbunatatirii parametrilor 

curentului electric 
 Iluminat public ecologic 
 Doari pentru interventii in caz de situatii de urgenta 
 Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene 
 Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Reabilitarea scolii din Zoresti 
 Construirea unei gradinite la Zoresti 
 Reabilitarea internatului liceului din Vernesti 
 Constructia/amenajarea unei baze sportive in comuna 
 Amenajarea si dotarea parcurilor de joaca pentru copii in satele Vernesti, Niscov, 

Zoresti, Candesti, Mierea 
 Combaterea fenomenului de abandon scolar 
 Burse sociale pentru tinerii din familii sarace 
 Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 

sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca 
 Cresterea nivelului de educatie civica 
 Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 
 Reabilitarea si modernizarea bisericilor (interior si exterior) din comuna 
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 Reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din satele Niscov, Candesti si 
Zoresti 

 E-Biblioteca 
 Constructia unui complex social, camin-azil pentru batranii comunei (sau 

transformarea scolii din Niscov, unde nu mai exista elevi, intr-un centru de 
sprijinire a persoanelor varstnice) 

 Bursa locala a locurilor de munca 
 Infiintarea cabinetelor medicale in toate scolile comunei  
 Parteneriat public-privat pentru constructia unui complex de agrement in comuna 
 Modernizarea terenurilor de fotbal din satele Vernesti, Zoresti si Candesti 
 Amenajarea unui teren de minifotbal, practicabil si pentru tenis de camp 
 Sport pentru oricine, la orice varsta 
 Cresterea nivelului de siguranta pe strazi prin infiintarea unui centru pentru cainii 

fara stapan 
 Achizitionarea de utilaje in cadrul primariei (buldoexcavator, autogreder) pentru 

deszapeziri, lucrari de modernizare sau constructii in comuna 
 Adaptarea structurii organizatorice 
 Programe de formare profesionala a functionarilor publici din primarie 
 Schimb de experienta si vizite de studii 
 Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din oras 
 E-Vernesti 
 Amenajare si modernizare targ saptamanal 
 Amenajarea si construirea unei piete en-gros 
 Identificarea oportunitatilor de parteneriat public-privat in vederea demararii de 

activitati in domeniul individual 
 Informarea cetatenilor asupra programelor de finantare nerambursabila 
 Construirea infrastructurii publice necesare desfasurarii activitatilor economice 
 Organizarea de evenimente, in parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale in randul tinerilor 
 Centrul de sprijin pentru start-up in industrie si afaceri 
 Elaborarea unei strategii de marketing local 
 Cresterea vizibilitatii produselor autohtone (strans legat de elaborarea unei 

strategii de marketing local) 
 Sprijinirea asociatiilor agricole 
 Centrul de informarea si consultanta agricola 
 Centrul de sprijin pentru start-up in agricultura 
 Reactualizarea zonarii si microzonarii productiei agricole 
 Utilizarea de soiuri adecvate climatic 
 Sprijinirea agriculturii conservative 
 Infiintarea unui siloz fie prin parteneriat public-privat, fie aflat direct in 

subordinea Consiliului Local 
 Infiintare linie pentru procesare si uscarea fructelor 
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 Sprijinirea crescatorilor de animale 
 Promovarea sarbatorii locale (8 septembrie) 
 Deschiderea unui muzeu al neoliticului 

5.1.84. COMUNA VINTILA VODA; 

 Asfaltarea drumurilor comunale si satesti in toate satele componente ale comunei, 
cu prioritate pentru DC 98 si DC 99; se va avea in vedere intretinerea anuala a 
drumurilor satesti si comunale, precum si asfaltarea a minim 5 km de drumuri 

 Amenajarea de trotuare si alei pietonale pe drumurile principale din satele 
comunei si construriea podetelor in dreptul gospodariilor pe drumurile 
principale 

 Construirea a 3 noi punti pe Valea Slanicului si reabilitarea puntilor deja existente 
 Balastarea a cel putin 35 km de drumuri comunale si satesti 
 Introducerea sistemului de alimentare cu gaz metan in toate satele comunei 

Vintila Voda 
 Modernizarea sistemului de iluminat public 
 Introducerea retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat in satele Coca 

Antimiresti si Coca Niculesti 
 Construirea a doua foraje suplimentare pentru apa 
 Introducerea sistemului de canalizare, epurare si tratare a apelor reziduale in 

satele Podu Muncii, Niculesti, Vintila Voda si Sarbesti 
 Sprijinirea operatorilor pentru imbunatatirea comunicatiilor (telefonie si internet) 

pe raza comunei 
 Consolidarea terenurilor cu tendinte de alunecare 
 Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, cadastrare, 

parcelare si atribuire a titlurilor de proprietate 
 Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a 

mijloacelor de semnalizare luminoase si a indicatoarelor rutiere stradale 
 Finalizarea P.U.G. 
 Amenajare curs Paraul Slanic pe o distanta de 4 km 
 Promovarea colectarii selective si a procesului de reciclare 
 Promovarea tehnologiilor nepoluante, conforme cu standardele europene 
 Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 
 Introducerea unui sistem de alimentare cu energie electrica in regim mixt (solar si 

eolian) si promovarea/sprijinirea tuturor investitiilor in energie verde (panouri 
solare, energie eoliana) 

 Actiune anuala de curatare a raului Slanic 
 Reabilitarea scolii cu clasele I-VIII din Vintila Voda si a Scolii cu clasele I-IV din 

satul Coca Antimiresti 
 Reabilitarea gradinitelor din satele Niculesti si Sarbesti 
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 Sustinerea de cursuri de educatie rutiera in randul minorilor care frecventeaza 
unitatile de invamant de pe raza comunei, cu sprijinul lucratorilor Postului de 
Politie Vintila Voda 

 Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant 
 Modernizarea si dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant 
 Achizitionarea unui microbuz pentru transportul scolar 
 Masuri pentru prevenirea abandonului scolar 
 Introducerea sistemului E-Biblioteca in parteneriat cu Biblioteca Judeteana Buzau 

si Consiliul Judetean Buzau 
 Reabilitarea, modernizarea si dotarea corespunzatoare a caminelor culturale din 

satele Vintila Voda si Niculesti 
 Amenajarea pe raza comunei a Muzeului Taranului Roman 
 Sprijinirea unui ansamblu folcloric pentru promovarea dansurilor si cantecelor 

populare 
 Sprijinirea echipei locale de fotbal  
 Modenizarea bisericilor prin reabilitarea constructiilor, amenajarea curtilor 

interioare, dotarea lor cu centrale termice, refacerea picturilor 
 Construirea unei case praznicale 
 Amenajarea unui teren multifunctional 
 Construirea unei Sali de sport in cadrul Scolii generale din satul Vintila Voda 
 Infintarea unui centru de turism pentru afaceri (Sali de conferinta, Sali de sedinta, 

restaurant, spatii de cazare, etc...) 
 Promovarea valorilor locale traditionale (incondeiatul oualelor, cositul, tesutul, 

etc...) 
 Construirea unei baze medicale (pevazute cu unitate de primiri urgente, 

ambulanta, baza de tratament pentru salvamontisti) in parteneriat cu Ministerul 
Sanatatii 

 Parteneriat public-privat pentru deschiderea unei farmacii veterinare in comuna 
Vintila Voda 

 Cresterea gradului de constientizare a cetatenilor cu privire la importanta 
alimentatiei, a igienei si a sportului pentru a avea o viata sanatoasa 

 Dotarea corespunzatoare a dispensarelor medicale din comuna 
 Sprijinirea grupurilor etnice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea sociala si prin consilierea 
acestora 

 Crearea unei baze de date a profesiilor 
 Burse sociale pentru tinerii provenind din familii sarace 
 Construirea unui centru de permanenta pentru copiii defavorizati unde acestia sa 

poata avea diferite activitati muzicale, artistice, educationale (cu varste intre 3 
si 10 ani) 

 Construirea rampelor de acces pentru persoanele cu handicap 
 Adaptarea structurii organizatorice la nivelul primariei 
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 Aderarea la un Grup de Actiune Locala sau infiintarea unuia nou impreuna cu 
localitatile invecinate 

 Perfectionarea si formarea functionarilor publici, angajati ai primariei locale 
pentru cresterea gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile  

 Schimb de experienta si vizite de studii 
 Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri din comuna 
 Reabilitarea sediului ambulantei 
 Reabilitarea cladirii Primariei si amenajarea curtii interioare 
 Achizitionarea de utilaje pentru deszapeziri, intretinere a drumurilor si islazului 

comunal 
 Completarea organigramei prin angajari conform legislatiei in vigoare, in limita 

posturilor vacante 
 Imbunatatirea paginii de internet a Primariei Comunei Vintila Voda 
 Infiintarea unui serviciu de voluntariat 
 Sprijinirea investitorilor in agroturism, ecoturism, geoturism sau in ferme 

ecologice 
 Sprijinirea investitorilor in energie verde si promovarea energiilor verzi si a 

importantei acestora in randul cetatenilor 
 Sprijinirea micilor intreprinzatori, a investitorilor in fabrici pentru procesarea 

fructelor de padure, a produselor din carne si a celor lactate 
 Informarea cetatenilor in ceea ce priveste legislatia privind accesarea fondurilor 

nerambursabile 
 Sustinerea programelor de formarea profesionala in randul tinerilor si a 

categoriilor defavorizate pentru reconversia meseriei acestora 
 Sprijinirea agricultorilor, silvicultorilor, a crescatorilor de animale 
 Sprijinirea asociatiilor agricole 
 Infiintarea unui centru de informare si consultanta agricola in locul fostei scoli 

din satul Niculesti 
 Utilizarea in agricultura de soiuri adecvate climatic 
 Sprijinirea agriculturii conservative 
 Construire pod peste Raul Slanic 
 Reabilitare, modernizare punti si poduri peste Raul Slanic 
 Amenajarea, reabilitarea, modernizarea si dotarea unui centru medical de 

permanenta 

5.1.85. COMUNA VIPERESTI; 

 Amenajamente silvice in zonele cu defrisari de paduri pentru stoparea alunecarilor 
de teren 

 Program de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 
paduri 

 Program de exploatare rationala a masei lemnoase 
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 Lucrari de ameliorare si corectare torenti 
 Consolidarea malurilor Raului Buzau in dreptul Satului Palici 
 Captarea si valorificarea surselor de apa naturala, ape sulfuroase 
 Exploatarea durabila (fara afectarea mediului si a vietii generatiilor viitoare) a 

pietrisului, nisipului dezbateri pe aceasta tema 
 Utilizarea rumegusului in vederea obtinerii de combustibil solid (brichetarea 

rumegusului) 
 Stimularea spiritului civic al cetatenilor in vederea depozitarii deseurilor menajere 

in locuri special amenajate si respectului fata de mediu 
 Introducerea de programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie 

ecologica in scoli 
 Introducerea unui sistem de colectare a deseurilor 
 Introducerea sortarii si depozitarii selective a deseurilor 
 Initierea unui program de formare si perfectionare pentru decidentii si personalul 

de executie din primarie in domeniul finantarilor europene, al managementului 
de proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si evaluare), al 
achizitiilor publice, etc... (participarea la : sesiuni de istruire, informare, 
seminarii, etc) 

 Crearea unui mecanism de informare si consultare a actorilor locali: consilieri 
locali, cetateni, reprezentanti ai mediului economic, specialisti in diverse 
domenii (angajati ai institutiilor publice si detasati  / arondati comunei: medic 
veterinar, medic, notar, etc...) 

 Crearea unui mecanism de facilitare a absorbtiei fondurilor europene de catre 
producatori, firme, primarie/Consiliu Local 

 Infiintarea unei structuri pentru aplicarea Planului de Actiune Locala si a Strategiei 
de Dezvoltare Locala 

 Cresterea operativitatii autoritatilor locale si a personalului primariei in rezolvarea 
problemelor cetatenilor 

 Cresterea gradului de serviabilitate a unora dintre functionarii primariei, in relatiile 
cu cetatenii 

 Reducerea timpului pentru lucrarile de cadastrare 
 Actualizarea P.U.G. 
 Initierea unui plan de formare si perfectionare pentru decidentii si personalul de 

executie din primarie (participarea la: sesiuni de informare, instruiri, seminarii, 
etc...) 

 Utilizarea rationala a banilor primiti de localnici – prin intermediul Legii nr. 
416/2001 – in vederea executarii de lucrari utile comunitatii 

 Cresterea sigurantei cetatenilor si a bunurilor acestora 
 Initierea de actiuni in vederea revendicarii de la Comuna Panatau a terenurilor din 

punctul Modrea ce au apartinut fostei Comune Rusavat (aprox. 50 de ha) 
 Construirea unui pod pentru transport auto usor si greu, care sa lege satele Muscel, 

Rusavat, Ursoaia si Palici de drumul national DN 10 
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 Modernizarea drumului comunal DC 81 care leaga satele Muscel, Rusavat, 
Ursoaia, Palici; construirea de poduri si podete in satele Rusavat si Muscel 

 Modernizarea drumului comunal DC 152 care leaga satul Tronari de drumul 
national DN 10 

 Introducerea unui sistem de marcaje si indicatoare rutiere, tablite cu numele 
satelor, strazilor (daca au denumire) 

 Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa existent (Viperesti si Tronari) 
 Completarea sistemului actual de alimentare cu apa pentru acoperirea tuturor 

gospodariilor (Viperesti si Tronari) 
 Crearea unui sistem nou de alimentare cu apa a gospodariilor din satele Muscel, 

Rusavat, Ursoaia si Palici 
 Sistem de canalizare 
 Sistem de epurare ape uzate 
 Rampa de depozitare a gunoiului menajer cu sistem de colectare a acestuia 
 Introducerea sistemului de alimentare cu gaze naturale pentru gospodarii si unitati 

de productie 
 Asigurarea iluminatului public pe timpul noptii in toate satele componente ale 

comunei 
 Completarea sistemului pentru asigurarea luminarii integrale a tuturor drumurilor 

si ulitelor de iluminatul public (zona garii, etc) 
 Infiintarea unei piete/targ saptamanal pentru produse agro-alimentare, etc 
 Dotarea si amenajarea spatiilor publice pentru mijloacele de transport in comun 

(statii publice), cosuri de gunoi pe drumul national, etc... 
 Asigurarea asistentei medicale in satele Muscel, Rusavat, Ursoaia, Palici si Tronari 
 Cabinet stomatologic 
 Farmacie umana 
 Farmacie veterinara 
 Camin pentru persoane varstnice 
 Reabilitarea si dotarea localurilor scolilor si gradinitelor 
 Asigurarea transportului pentru elevii din satele Muscel, Rusavat, Ursoaia si Palici 
 Reabilitarea caminelor culturale din satele Muscel, Rusavat si Tronari 
 Construirea unui camin cultural in satul Viperesti 
 Amenajarea de terenuri de sport la fiecare scoala din comuna 
 Baza sportiva 
 Locuri de joaca amenajate pentru copii 
 Parc (uri) de agreement 
 Sala de sport 
 Oferirea de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii locale, de 

catre primarie in parteneriat cu furnizori de formare profesionala (AJOFM 
Buzau, organizatii neguvernamentale, firme) 

 Organizarea de dezbateri in institutii de invatamant si institutii publice, schimburi 
de experienta, vizite, intalniri de lucru 
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 Organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca (de 
catre primarie in parteneriat cu furnizori de formare profesionala) 

 Infiintarea unui Centru de Medierea Muncii la nivelul comunitatii locale care sa 
furnizeze informatii despre piata locala a fortei de munca, oportunitatilor de 
formare, reconversie profesionala si sa organizeze burse locale de locuri de 
munca  

 Centru de instruire antreprenoriala (pt. cei interesati, inclusiv din zona) 
 Elaborarea unui program de dezvoltare comunitara care sa stimuleze dezvoltarea 

spiritului civic in randul cetatenilor si a gradului de asociativitate al locuitorilor 
in functie de interese si domenii (producatori, mestesugari, protectia mediului, 
turism, sportiv, social, etc...); implicarea autoritatilor locale, a reprezentantilor 
cultelor, a liderilor de opinie 

 Crearea unui program privind toleranta religioasa, nediscriminarea cetatenilor in 
functie de etnie, religie, sex, apartenenta politica (elevi, tineri, maturi) 

 Organizarea de cursuri de formare continua in domeniile educational, cultural, 
sanitar, social 

 Asigurarea personalului de asistenta sociala a caminului pentru persoanele 
varstnice 

 Infiintarea unui mecanism de instruire, informare, consultanta, schimburi de 
experienta pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, privind 
accesarea oportunitatilor de finantare (fonduri europene si/sau 
neguvernamentale, etc...) si a facilitatilor disponibile (subventii, etc...)  

 Organizarea fermierilor, producatorilor agricoli, in asociatii care sa permita un 
randament mai bun al activitatilor desfasurate 

 Centre de colectare, prelucrare si desfacere fructe 
 I.M.M.-uri cu specific local: debitarea si prelucrarea lemnului, prelucrarea pietrei 

de constructie, produse de balastiera, brichetarea rumegusului 
 Infiintarea de ferme de animale conform standardelor europene 
 Crearea de unitati economice de prelucrare si productie (sortare, asamblare, 

conservare si refrigerare fructe, plante medicinale, fructe de padure, etc...) 
 Infiintarea de pensiuni agro-turistice 
 Infiintarea de cabane agro-turistice inscrise in circuitul turistic national 
 Organizarea proprietarilor de pensiuni si de cabane in asociatii care sa permita 

oferirea de programe specifice si pachete de servicii integrate ( trasee turistice, 
drumetii, vizitarea unor ateliere mestesugaresti, meniuri bazate pe produse 
naturale si traditionale, etc...) 

 Amenajarea si marcarea unor trasee turistice 
 Producerea si difuzarea de informatii: site al primariei, materiale informative 

(pliante, harti cu trasee, monografii, site, etc...) privind oportunitatile turistice 
ale zonei; introducerea in circuitul turistic a monumentelor istorice locale 
(dezvoltarea de relatii cu agentiile de turism din tara) 

 Initierea de proiecte in vederea infiintarii micilor ateliere mestesugaresti si 
revitalizarii obiceiurilor traditionale 
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 Identificarea oportunitatilor de parteneriat public-privat in vederea dezvoltarii 
comunitatii 

 Modernizarea drumurilor satesti si drumurilor de exploatatie din comuna 
 Investitii in energie verde (parc eoliene, panouri fotovoltaice si promovarea 

energiilor verzi) 
 Sprijinirea grupurilor entice minoritare si a persoanelor defavorizate prin 

implementarea de proiecte privind incluziunea sociala, ocuparea fortei de 
munca si reducerea numarului de persoane expuse riscului de saracie sau 
excluziune sociala 

 Construirea de locuinte sociale 
 Acte de identitate si de stare civila 
 Combaterea fenomenului de abandon scolar 
 Infiintarea unui centru pentru turism de afaceri (sala de conferinta, sala de sedinte, 

restaurant, etc.) 
 Infiintarea unui centru de informare turistica 
 Lucrari de consolidare a zonelor afectate de alunecari de teren si de inundatii 

5.1.86. COMUNA ZARNESTI; 

 Extinderea retelei de alimentare cu apa in toate satele comunei 
 Infiintarea retelei de canalizare pentru toate satele comunei  
 Realizare statie de epurare si tratarea apelor uzate  
 Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale si satesti  
 Construirea/reabilitarea de poduri, podete si punti pietonale pe drumurile de 

legatura dintre satele comunei  
 Marcaje si indicatoare rutiere corespunzatoare  
 Amenajarea de parcari auto si de trotuare in centrul civic al comunei  
 Extinderea/Reabilitarea retelei de joasa tensiune si a iluminatului public  
 Amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor menajere si dotarea acestora cu 

conteinere/tomberoane ecologice  
 Crearea de locuri de joaca pentru copii  
 Constructia/Extinderea si Dotarea si amenajarea spatiilor publice  
 Modernizarea corespunzatoare a unui spatiu pentru piata/targ  
 Constructia/Extinderea/Reabilitarea si dotarea sediului primariei  
 Infiintare si dotare centru de asistenta scolar de tip AFTER SCHOLL  
 Infiintare si dotare centru de zi  
 Constructia/modernizarea, dispensare umane si realizarea de puncte sanitare/de 

prim ajutor in toate satele comunei;  
 Modernizare/reabilitare dispensare umane existente;  
 Infiintare cabinet stomatologic;  
 Infiintarea unui centru de zi la nivel de comuna pentru copii care provin din 

familii cu posibilitati materiale reduse;  
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 Farmacie umana/punct farmaceutic;  
 Farmacie veterinara/punct farmaceutic;  
 Reabilitarea, modernizarea si dotarea corespunzatoare a localurilor scolilor si 

gradinitelor  
 Reabilitarea caminelor culturale, dotarea corespunzatoare pentru desfasurarea 

diverselor evenimente ale comunitatii  
 Infiintarea „Clubului tineretului”  
 Infiintarea „Clubului pensionarilor”  
 Reabilitarea bisericilor (izolatie termica, instalatie de incalzire, instalatie de 

sonorizare)  
 Reabilitarea monumentelor istorice si de arhitectura locale  
 Spatii de agrement  
 Baza sportiva  
 Amenajarea si marcarea unor trasee turistice  
 Infiintarea serviciilor comunitare de utilitati publice: apa-canal, salubrizare  
 Infiintarea serviciului public de asistenta sociala  
 Infiintarea serviciului public de transport scolar  
 Centru de informare/consultanta pentru oportunitatile oferite de zona  
 Centre de acces internet in toate satele comunei  
 Actualizarea si intretinerea permanenta a paginei web a primariei  
 Asocierea cu comunele de pe valea paraului Cilnau pentru realizarea unui sistem 

integrat pentru situatii de urgenta : Procurare autospeciala pentru stingerea 
incendiilor; Punct de prim-ajutor dotat cu autosanitara; Platforma de aterizare 
pentru elicopter in caz de urgente majore  

 Infiintarea de pepiniere pentru cultura pomilor fructiferi si a rachitei 
 Infiintarea de plantatii intensive de prun autohton, mar si par  
 Infiintarea de ferme si exploatatii agrozootehnice si pomicole  
 Organizarea fermierilor, producatorilor agricoli si a crescatorilor de animale in 

asociatii care sa permita un management mai bun al activitatilor desfasurate  
 Constituirea de asociatii de proprietari de terenuri care sa poata achizitiona si 

utiliza masini si utilaje agricole pentru propriile exploatatii agricole  
 Infiintarea unui centru de instruire, informare, consultanta, schimburi de experinta 

pentru fermieri si pentru specialisti din domeniul agricol, in vederea accesarii 
oportunitatilor de finantare (fonduri europene si / sau guvernamentale etc...) si 
a facilitatilor disponibile (subventii etc...)  

 Infiintarea unui centru pentru combaterea bolilor si a daunatorilor 
 Centru de colectare a laptelui;  
 Centru de colectare si valorificare a mierii de albine, fructelor, fructelor de 

padure, ciupercilor, plantelor medicinale, etc... ;  
 Uscator de fructe; procesare fructe pentru obtinerea alcoolului;  
 Infiintarea unor puncte de sacrificare a animalelor, dotate conform standardelor 

europene;  
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 Centru pentru fabricarea de pavele, dale, placi si stalpi gard;  
 I.M.M.-uri cu specific local: debitare si prelucrare lemn, gatere, brichetare 

rumegus, colectare si prelucrare produse animaliere, confectionare tuburi 
pentru fantani si podete;  

 Complex de servicii si mica industrie (reparatii obiecte de uz casnic, frizerie, 
coafura, cismarie, croitorie, tricotaje, confectionare unelte de uz gospodaresc, 
fierarie, tamplarie, etc...); 

 Infiintarea unui magazin de tip „Economat”  
 Infiintarea de mici magazine (puncte comerciale) pentru desfacerea produselor de 

stricta necesitate in toate satele comunei  
 Infiintarea de pensiuni, cabane turistice  
 Organizarea proprietarilor de pensiuni si de cabane in asociatii care sa permita 

oferirea de programe specifice si pachete de servicii integrate (trasee turistice, 
drumetii, ateliere mestesugaresti specifice, meniuri bazate pe produse naturale 
si traditionale etc...)  

 Infiintarea si dezvoltarea de parteneriate public-privat pentru dezvoltare 
economica si sociala  

 Oferirea de programe de calificare in meseriile solicitate pe piata muncii locale 
(mestesuguri, agroturism, pomicultura, viticultura, apicultura, cresterea 
animalelor, prelucrarea lemnului, etc...)  

 Organizarea de activitati de consiliere profesionala si plasare a fortei de munca  
 Organizarea de cursuri de recalificare/reconversie profesionala  
 Acordare terenuri pentru locuinte si gospodarii de catre autoritatea publica locala  
 Organizarea de campanii, dezbateri in institutii de invatamant si institutii publice, 

schimburi de experienta, vizite si intalniri de lucru  
 Infiintarea unui centru de resurse  
 Organizarea de cursuri de formare continua in domeniile educational, cultural, 

sanitar, social  
 Organizarea de traininguri (instruiri, seminarii, ateliere de lucru) in domeniul 

managementului de proiecte (initiere, scriere, implementare, monitorizare si 
evaluare)  

 Infiintarea unui ONG pentru tineret si afilierea acestuia la retele nationale si 
internationale active in domenii ca: social, cultural, sportive, protectia 
mediului, educatie civica, turism, dezvoltare comunitara 

 Construirea unor locuinte sociale;  
 Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice, formarea de personal  
 Fundatie umanitara pentru ocrotirea persoanelor aflate in dificultate  
 Programe de educatie sanitara pe grupuri tinta  
 Formare de asistenti maternali  
 Infiintarea unei cantine sociale  
 Stabilirea unui calendar al evenimentelor traditionale locale si popularizarea 

acestuia  
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 Permanentizarea unor evenimente si sarbatori ale comunitatii (Jocurile 
saptamanale de popice, Sarbatoare in sat – in preajma zilei de 29 august, 
hramurile bisericilor si altele)  

 Lucrari de amenajare si ameliorare silvica in zonele cu defrisari de paduri  
 Infiintarea de pepiniere pentru obtinerea puietului necesar impaduririi  
 Programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 

paduri  
 Infiintarea unor spatii special amenajate pentru hranirea animalelor salbatice  
 Programe de exploatare rationala a masei lemnoase 
 Regularizarea albiilor paraielor prin construirea de gabioane, amenajare de diguri 

si protectii de maluri  
 Amenajare torenti si consolidare terenuri degradate  
 Utilizarea deseurilor combustibile (lemn, cauciuc, PET, carton) in producerea de 

energie alternativa  
 Captarea energiei solare si eoliene si distributia agentului termic  
 Creearea de unitati de colectare, sortare si depozitare selectiva a deseurilor in 

fiecare sat  
 Programe de informare, constientizare, mediatizare si educatie ecologica  
 Programe de informare, constientizare si educatie ecologica a proprietarilor de 

paduri si terenuri agricole  

5.1.87. COMUNA ZIDURI; 

 Sprijinirea asociatiilor agricole de producatori din comuna Ziduri – organizarea 
unei intalniri in fiecare semestru al anului; 

 Vizibilitate Centrului de informare si consultanta agrícola din comuna Ziduri – 
dezvoltarea unei campanii de promovare a activitatii centrului; 

 Centrul de sprijin pentru Start-up in agricultura; 
 Reactualizarea zonarii si microzonarii productiei agricole; 
 Utilizarea de soiuri adecvate climatic – elaborarea unor studii urmate de 

informarea fermierilor cu privire la utilizarea acestora; 
 Sprijinirea agriculturii conservative – informarea fermierilor locali cu privire la 

modul in care poate fi asigurata agricultura conservativa; 
 Conservarea si ameliorarea biodiversitatii fondului forestier; 
 Amenajarea unei piete agro-alimentare la nivel local-motor de dezvoltare pentru 

economia locala; 
 Centrul de sprijin pentru Start-up in industrie si afaceri; 
 Elaborarea unei strategii de marketing local; 
 Cresterea vizibilitatii produselor autohtone; 
 Infiintarea unui centru comercial; 
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 Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene – realizarea de seminarii 
ce informeaza agentii economici despre noile tehnologii nepoluante; 
sanctionarea celor care nu respecta legislatia; 

 Sanctionarea practicilor ilegale de deversare pe hol – monitorizarea, controlul si 
sanctionarea celor care nu respecta legislatia in vigoare cu privire la 
protejarea solului; 

 Promovarea colectarii selective a deseurilor – campanie de promovare; concurs in 
cadrul scolilor pe tema “Avantajele colectarii selective”; 

 Ziduri colecteaza selectiv si uniform deseurile – monitorizarea, controlul si 
sanctionarea populatiei in cazul in care nu colecteaza selectiv deseurile; 
achizitionarea pubelelor mari pentru colectare selectiva; 

 Iluminat public ecologic – achizitia de stalpi ecologici 
 Promovarea culturilor energetice (paulownia, salcia energetica) in comuna Ziduri; 
 Sprijinirea investitorilor in agroturism sau in ferme ecologice – elabrorare ghid 

turistic local; organizarea de targuri/expozitii de promovare turistica; 
incheiere parteneriate/acorduri de colaborare/infratire cu alte autoritati 
publice din tari ale UE; 

 Utilizarea terenurilor neproductive pentru obtinerea mijloacelor alternative de 
energie verde; 

 Bursa locala a locurilor de munca – organizarea unui “Targ de Joburi” local, o 
data pe an; 

 Baza de date a profesiilor – organizarea si completarea bazei de date; 
 Acte de identitate si de stare civila – promovarea de campanii privind obtinerea 

de acte; realizarea de acte de identitate; 
 Construirea de locuinte sociale; 
 Amenajarea unui centru pentru persoanele defavorizate; 
 Amenajarea de cabinete medicale in toate scolile si gradinitele din comuna; 
 Construirea si echiparea unui cabinet medical pentru medicina de familie; 
 Amenajarea retelei de alimentare cu apa la nivelul intregii comune; 
 Amenajarea bransamentelor la reteaua de alimentare cu apa pentru gospodariile 

din comuna; 
 Amenajarea retelei de colectare a apei si a apei uzate si a unei statii de epurare la 

nivelul comunei; 
 Amenajare sistem de monitorizare video la nivelul intregii comune; 
 Amenajarea trotuarelor de-a lungul principalelor cai de acces ce traverseaza 

comuna; 
 Construirea unui sediu pentru functionarea primariei si dotarea moderna a 

acestuia; 
 Executia a patru foraje de mare adancime pentru captarea apei potabile in vederea 

asigurarii necesarului de consum la nivelul populatiei din comuna; 
 Amenajarea unei statii de filtrare pentru potabilizarea apei distribuite populatiei 

comunei; 
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 Amenajarea unui parc fotovoltaic la nivelul comunei; 
 Amenajarea retelei de alimentare cu gaze de la nivelul comunei; 
 Dotarea cu utilaje moderne pentru serviciile publice  - buldoexcavator, 

autospeciala pentru transportul gunoiului menajer, autobasculanta; 
 Reactualizarea planului urbanistic general la nivelul comunei;  
 Programe de formare profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei;  
 Schimb de experienta si vizite de studii – infratirea cu o localitate similara; vizite 

de studii la institutiile similare de la nivel national sau international; 
 Cresterea nivelului de consultare a cetatenilor si mediului de afaceri – organizarea 

de adunari publice pe cartiere, cu mediul de afaceri, cu tineri; invitarea 
liderilor de opinie locali la sedintele de Consiliu Local; 

 Combaterea fenomenului de abandon scolar la nivelul comunei – infiintarea unui 
centru de consiliere permanenta a tinerilor; 

 Programe de consiliere si orientare profesionala pentru someri, persoane inactive 
sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca  - organizarea de cursuri de 
formare profesionala compatibile cu nevoile pietei muncii; 

 Formarea cadrelor didactice si a resurselor umane din unitatile de invatamant; 
 Extinderea/modernizarea unitatilor de invatamant; 
 Reabilitare, extindere/amenajare, modernizare si dotare a caminelor culturale; 
 Amenajare parc comunal pentru distractie si agrement; 
 Amenajarea unei sali de educatie fizica si sport; 
 Modernizarea terenurilor de sport din comuna; 
 Infiintarea unei baze de agrement in comuna; 
 Infiintarea unei baze sportive moderne; 
 Reabilitarea/modernizarea Bibliotecii comunale din Ziduri si introducerea 

sistemului e-Biblioteca. 
 
 

5.2. PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA70 
(ANEXA 171); 

 
Programul National de Dezvoltare Locala, coordonat de Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice, stabileste cadrul legal pentru implementarea 
unor proiecte de importanta nationala, care sustin dezvoltarea regionala prin 
realizarea unor lucrari de infrastructura rutiera, tehnico-   edilitara si socio-   
educativa. 

 
Obiective de investitii: 
 

                                                            
70 http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl 
71 Aceasta ANEXA cuprinde lucrarile prevazute pentru anul 2014 si 2015. Este posibil ca pana in 2020 sa se 

demonsteze nevoia pentru alte investitii de acest tip, chiar daca nu sunt enuntate in prezenta Strategie 
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Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul programului trebuie sa 
vizeze lucrari de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, 
pentru unul dintre urmatoarele domenii specifice:  
 

• sisteme de alimentare cu apa si statii de tratare a apei; 
• sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate;  
• unitati de invatamant preuniversitar;  
• unitati sanitare din mediul rural; 
• drumuri publice clasificate si incadrate, in conformitate cu prevederile legale 

in vigoare, ca drumuri judetene, drumuri de interes local, drumuri comunale si/sau 
drumuri publice din interiorul localitatilor; 

• poduri, podete sau punti pietonale;  
• obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre 
culturale • multifunctionale, teatre;  
• platforme de gunoi;  
• piete publice, comerciale, targuri, oboare;  
• modernizarea bazelor sportive.  
 
Subprograme si beneficiari eligibili: 

• Subprogramul „Modernizarea satului romanesc”: beneficiarii eligibili sunt 
unitatile administrativ-   teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice 
locale ale comunelor. 

• Subprogramul „Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor”: beneficiarii 
eligibili sunt unitatile administrativ-   teritoriale reprezentate de autoritatile 
administratiei publice locale ale municipiilor si oraselor, inclusiv pentru satele 
componente ale acestora. 

• Subprogramul „Infrastructura la nivel judetean”: beneficiarii eligibili sunt 
unitatile administrativ teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice 
locale judetene. 

Finantare: 
 
Programul se finanteaza din transferuri de la bugetul de stat, in limita 

fondurilor aprobate anual in bugetul MDRAP, pe cele trei subprograme, din fonduri 
aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale ale unitatilor administrativ-   
teritoriale beneficiare si din alte surse legal constituite.  
 

In limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de 
stat, MDRAP intocmeste si aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si 
administratiei publice, repartizarea sumelor pentru Program pe judete, pe fiecare 
subprogram si domenii specifice. 
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Pentru alocarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, cu 
destinatia finantarii cheltuielilor eligibile prevazute in contractele anuale de finantare: 

• unitatile administrativ-   teritoriale solicita in scris, Consiliului Judetean, pana 
la data de 30 a lunii in curs, necesarul de fonduri de la bugetul de stat, in completarea 
sumelor de la bugetul local dupa caz, pentru decontarea lucrarilor executate in luna 
precedenta.  

Solicitarea va fi insotita de centralizatorul situatiilor de lucrari executate in 
luna precedenta intocmit in baza situatiilor de lucrari verificate si asumate de 
executant, dirigintele de santier si beneficiar, precum si de o copie conforma cu 
originalul a facturilor emise si nedecontate.  

• Consiliile Judetene transmit centralizat la MDRAP, pana la data de 5 a lunii 
in curs, necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru decontarea lucrarilor 
executate.  

• MDRAP vireaza sumele alocate si aprobate prin ordin de plata direct in 
conturile beneficiarilor. 

Alte informatii: 

Pana in anul 2012, ministerul a derulat mai multe programe de infrastructura. 
Incepand cu anul 2013, pentru gestionarea unitara a lucrarilor de infrastructura, s-a 
decis comasarea tuturor obiectivelor de investitii care vizeaza infrastructura locala 
intr-   un singur program, asigurand astfel o strategie integrata si unitara de dezvoltare 
a Romaniei, respectand in acelasi timp si obligatiile asumate de tara noastra fata de 
Uniunea Europeana si institutiile financiare internationale. 
 

Astfel, urmatoarele programe au fost incluse in Programul National de 
Dezvoltare Locala: 

- Programul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de 
interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea 
apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrative - teritoriale cu resurse 
turistice - Hotararea Guvernului nr. 577/1997; 

 

- Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul 
rural -    Ordonanta Guvernului nr. 7/2006, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare;  
 

- Programele multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor -    
Ordonanta Guvernului nr. 40/2006, aprobata cu modificari si completari prin 
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Legea nr. 61/2007, cu modificarile ulterioare pentru programul prevazut la art. 
2 alin. (1) lit. c); 

 
- Programul Reabilitare si modernizare -    10.000 km drumuri de interes 

judetean si drumuri de interes local -    Hotararea Guvernului nr. 530/2010. 

5.3. PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA; 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a transmis oficial in data 
de 1 iulie 2014 Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 catre 
Comisia Europeana in vederea aprobarii. 

Noul PNDR are 15 masuri de finantare si o alocare totala de 9,85 miliarde de 
euro. 

Mentionam ca in luna martie varianta consultativa a PNDR 2014 - 2020 a fost 
transmisa informal pentru a obtine opiniile serviciilor specializate ale Comisiei.  

In urma observatiilor primite, MADR a demarat un nou proces de consultare a 
tuturor organizatiilor din domeniu, rezultand documentul final care a fost depus. 

5.4. GRUPURI DE ACTIUNE LOCALA (G.A.L.-   uri) – 
JUDETUL BUZAU; 

Aceste forme de asociere dintre autoritatile locale au cea mai lunga „istorie” 
fiind preluate din traditia sau bunele practici privind cooperarea dintre autoritati 
locale din tari mai dezvoltate din Europa. Posibilitatea privind infiintarea acestor 
structuri de cooperare a aparut ulterior adoptarii Legii privind Dezvoltarea Regionala 
din anul 1998. In baza acestei reglementari legale s-au creat premisele formarii 
macroregiunilor de dezvoltare asocieri create intre Consilii Judetene. Pe baza acestui 
model şi a legislatiei privind organizatiile neguvernamentale se puteau crea structuri 
de cooperare teritoriala (intre autoritati locale) altele decat regiunile de dezvoltare. 

 Singura diferenta care se consemna intre cele doua era ca microregiunile de 
dezvoltare nu vor putea beneficia de fondurile de dezvoltare regionala asemeni 
regiunilor de dezvoltare ci doar implicit in calitatea lor de organizatii 
neguvernamentale. De asemenea, acestea nu avea competente in domeniul furnizarii 
de servicii publice. Incepand cu anul 2006, microregiunile au devenit la randul lor 
asociatii de dezvoltare intercomunitara, in conformitate cu prevederile Legii 
286/2006. Majoritatea s-au axat pe crearea Grupurilor de Actiune Locala (G.A.L.), in 
vederea accesarii de fonduri europene prin programul LEADER72. 
                                                            
72 Programul LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie Rurale) face parte din 
iniţiativele comunitare ale Uniunii Europene. Această iniţiativă s-a născut cu ocazia reformei Fondurilor 
structurale din 1989. Scopul programului LEADER este de a acorda sprijin şi a încuraja locuitorii din spaţiul 
rural în vederea evaluării oportunităţilor de dezvoltare pe termen lung a microregiunii. Intenţia este de a sprijini 
realizarea unor strategii integrate, cu soluţii inovative şi care asigură dezvoltarea sustenabilă a regiunii prin: 
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La nivelul judetului Buzau, in momentul de fata exista 6 G.A.L.-   uri, dupa 

cum urmeaza: 

• Asociatia Grup de Actiune Locala “Ecoul Campiei Buzaului”, avand in 
component urmatoarele comune: Comuna Tintesti, Comuna Galbinasi, Comuna 
Cilibia, Comuna C.A.Rosetti, Comuna Luciu, Comuna Largu, Comuna Rusetu, 
Comuna Florica, Comuna Glodeanu Sarat, Comuna Glodeanu Silistea, Comuna 
Bradeanu, Comuna Padina si Orasul Pogoanele, din judetul Buzau si Comuna Ciocile 
din judetul Braila; 

• Asociatia “G.A.L. Drumul vinului”, avand in component urmatoarele 
comune:  Comuna Naieni, Comuna Breaza, Comuna Pietroasele, Comuna Merei, 
Comuna Vernesti, Comuna Sahateni, Comuna Ulmeni, Comuna Costesti, Comuna 
Stalpu si Comuna Gheraseni, din judetul Buzau si Comuna Gura Vadului din judetul 
Prahova;  

• Asociatia “Grupul de Actiune Locala G.A.L. Valea Buzaului”, avand in 
component urmatoarele comune: Comuna Siriu, Comuna Gura Teghii, Comuna Colti, 
Orasul Patarlagele, Comuna Catina, Comuna Calvini, Comuna Cislau, Comuna 
Viperesti, Comuna Panatau, din judetul Buzau si Comuna Lapos din judetul Prahova; 

• Colinele Buzaului, avand in component urmatoarele comune: Comuna 
Bozioru, Comuna Cozieni, Comuna Parscov, Comuna Scortoasa, Comuna Berca, 
Comuna Magura, Comuna Unguriu, Comuna Tisau, din judetul Buzau si Comuna 
Jugureni din judetul Prahova; 

• Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Calnaului – Buzau, avand 
in component urmatoarele comune: Comuna Blajani, Comuna Zarnesti, Comuna 
Posta Calnau, Comuna Cochirleanca, Comuna Vadu Pasii, Comuna Sageata; 

• Grupul de Actiune Locala Valea Ramnicului, avand in component 
urmatoarele comune: Comuna Podgoria, Comuna Buda, Comuna Valea Salciei, 
Comuna Bisoca; 

                                                                                                                                                                                                     
protejarea patrimoniului cultural şi natural local. 
consolidarea economiei rurale care înseamnă în primul rând crearea de locuri de muncă 
îmbunătăţirea capacităţii administrative a comunităţilor locale 
Motorul de funcţionare al programului Leader, respectiv beneficiarul acestuia, este Grupul de Acţiune Locală 
(denumit în continuare G.A.L.), care reprezintă parteneriate constituite între diverşi reprezentanţi ai sectorului 
socio-economic din teritoriu şi care determină direcţia de dezvoltare a regiunii. 
În program participă zone rurale care formează o unitate omogenă din punct de vedere istoric, economic, social, 
geografic, unde: 
populaţia este între 10.000 şi 100.000, densitatea populaţiei nu depăşeşte 120 loc./km2 şi 
oamenii sunt deschişi la colaborare şi vor să realizeze un nou cadru instituţional, parteneriat în vederea 
dezvoltării microregiunii 
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Harta G.A.L.-   urilor din judetul Buzau: 

Pentru G.A.L.-uri exista posibilitatea finantarii prin Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale, cu urmatoarele masuri: 

• Masura 112 – Tineri fermieri; 
• Masura 121 – Explaotatii agricole; 
• Masura 123 – Produse agricole si forestiere; 
• Masura 125 a1 – Dezvoltarea infrastructurii; 
• Masura 221 – Prima impadurire; 
• Masura 312 – Microintreprinderi; 
• Masura 313 – Activitati turistice; 
• Masura 322 submasura 2 – Renovarea si dezvoltarea satelor; 
 
Este asteptata la nivel national aprobarea de catre Uniunea Europeana a unei 

noi axe de tip “LEADER”. 
 
In momentul de fata, nu exista alte posibilitati de finantare pentru 

perioada 2014-   2020; 
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5.5. ASOCIATII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
(ADI – uri) – JUDETUL BUAU; 

Asociatiile de dezvoltare intercomunitara se constituie, in conditiile legii, in 
scopul realizarii in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, 
ori al furnizarii in comuna unor servicii publice. 

 
In momentul de fata, in Romania, conform informatiilor Ministerului 

Administratiei Publice, exista peste 600 de parteneriate de cooperare inter-
municipale.  

 
Asigurarea serviciilor publice şi a celor de utilitati locale reprezinta cea mai 

importanta parte a activitatilor desfaşurate decatre autoritatile publice locale şi 
regionale. 

 

In judetul Buzau exista 4 ADI-   uri (ANEXA 2): 

• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sarata-   Monteoru Buzau; 
• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Tinutul Buzaului; 
• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008"; 
• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO Buzau 2009"; 
 
Posibilitati de finantare in 2014: 
 

Linie de finantare Perioada de 
depunere a 
proiectelor 

Solicitanti eligibili 

DMI 1.1  
Poli de dezvoltare urbana  

Depunere continua  Unitate 
administrativ‐teritoriala 
(autoritate a administratiei 
publice locale, APL), din 
mediul urban ; 
 Parteneriat intre unitati 
administrativ‐teritoriale 
(autoritati ale administratiei 
publice locale, APL);  
 Asociatie de dezvoltare 
intercomunitara (ADI); 

DMI 1.1 Depunere continua  Unitate 



   Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau si Planul de Actiuni 2014‐2020 
 

724 
 

   

Poli de crestere  
Reabilitarea infrastructurii 
sociale, inclusiv a 
locuintelor sociale si 
imbunatatirea serviciilor 
sociale  

administrativ‐teritoriala 
(autoritate a administratiei 
publice locale, APL), din 
mediul urban sau la nivel de 
judet;  
 Parteneriat intre unitati 
administrativ‐teritoriale; 
(autoritati ale administratiei 
publice locale, APL);  
 Asociatie de dezvoltare 
intercomunitara (ADI;)  

DMI 1.2  
Sprijinirea investitiilor in 
eficienta energetica a 
blocurilor de locuinte  

Depunere continua  Unitate 
administrativ‐teritoriala 
(autoritate a administratiei 
publice locale, APL), la nivel 
de municipiu resedinta de judet;  

DMI 3.1 
Reabilitarea  
/modernizarea /echiparea 
infrastructurii serviciilor de 
sanatate  

Depunere continua 
doar pentru 
regiunea 
Bucuresti‐Ilfov 

 Unitate 
administrativ‐teritoriala 
(autoritate a administratiei 
publice locale, APL), din 
mediul urban;  
 Asociatie de dezvoltare 
intercomunitara (ADI);  
 Liderul desemnat 
printr‐un acord de parteneriat 
intre unitati 
administrativ‐teritoriale ( 
autoritati ale administratiei 
publice locale);  

DMI 3.4  
Reabilitarea / modernizarea 
/ dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii 
preuniversitare, universitare 
si a infrastructurii pentru 
formare profesionala 
continua  

Apel cu termen 
limita 
(12.03 – 
16.04.2014) 

 Unitati 
administrativ‐teritoriale 
(autoritati ale administratiei 
publice locale), definite 
conform Legii administratiei 
publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 Parteneriatelor dintre 
unitatile 
administrativ‐teritoriale si 
unitati de invatamant 
pre‐universitar de stat ce isi 
desfasoara activitatea in 
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imobile aflate in domeniul 
public al acestora;  

DMI 4.3  
Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor  

Apel cu termen 
limita 
 

 Microintreprinderi din 
regiunile Nord‐Est, 
Sud‐Muntenia si Nord‐Vest;73 

 
 De asemenea, ADI–urile au putut aplica in perioada de programare 2007-   
2013 pentru finantari din POS Mediu (apa, ape uzate, canalizare, deseuri, 
etc…), dar in momentul de fata nu exista inca nici o specificatie pentru perioada 
de programare 2014-   2020 in legatura cu POS Mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
73 http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Finantari/LF-

deschise/Catalog_apeluri_deschise_FS.pdf 
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ANEXA 5 

 

 

 

 

 

 



 

    

Nr. 

crt. 
Denumirea obiectivului de investitii 

Valoarea 
totala a 

investitiei 
(mii lei) 

Termen 

finalizare 

1 Reabilitare cladire - B-dul N.Bălcescu nr.44 571.17 31.12.2018 

2 Reabilitare cladire Consiliul judeţean Buzau n.s. 2018 

3 
Demolare cladiri si amenajare teren aferent 
imobilului situat in mun. Buzau, str. B-dul 

Garii nr.8 

n.s. 2018 

4 
Servicii de elaborare a Planului de Amenajare 
a Teritoriului Judetean 

n.s.   

5 
Licente, harti risc,alte cheltuieli in domeniul 
investitiilor, etc 

n.s. 2018 

6 
Reabilitare cladire Bistritei nr.45 sediu Centrul 

Militar Judetean Buzau 
n.s.   

7 

Reabilitare structurala si functionala a 

Spitalului Judetean de Urgenta Buzau-etapa I-
Modernizare si extindere bloc operator 

32,130.00 31.12.2019 

8 

Punerea in circuitul turistic a Minei de Petrol -

unica in Europa -de la Sarata Monteoru, 
comuna Merei 

100 2020 

9 
Dezv infrastructurii sociale- Restructurare 
Centrul rezidential pentru copilul cu handicap 

nr.9 Buzau 

4,528.48 2020 

10 
Consolidarea managementului sitului 
ROSCI0190 PENTELEU si ROSCI0229 SIRIU 

POIM 

2,000.00 31.12.2023 

11 
Proiect Sistem de management integrat al 
deseurilor in judetul Buzau-SMID 

se va stabili 

după 

întocmirea 
documentației 

tehnico-
economice 

2021 

12 

Program de dezvoltare regionala  "Construire 

bloc locuinte de serviciu-municipiul Buzau, bld 
Garii, nr.8" 

se va stabili 
după 

întocmirea 
documentației 

tehnico-
economice 

31.12.2020 

13 
Modernizare DJ 220, km 87+400-93+700 

Valea Salciei-Sarulesti  
n.s. 2018 

14 
Reabilitare DJ 203L, km 17+200-29+400, 

Pîrscov Cozieni 
n.s. 2018 

    



15 
Reabilitare DJ 203K, Maracineni-Podu Muncii, 
km 38+000-75+000  

n.s. 2021 

16 
Reabilitare drum judetean DJ 203L, ,km 
29+400-50+000,Cozieni -Bozioru-

Braiesti,judetul Buzau 

n.s. 2020 

17 
Refacere pod peste raul Buzau, satul Vadu 

Pasii-extravilan-comuna Vadu Pasii 
n.s. 2020 

18 
Modernizare DJ204C,  km 60+000-
84+500,lim.Jud.Vrancea-Bisoca-Sarulesti-

Vintila Voda  

100,992 2020 

19 

Modernizare DJ 203H km 16+000-25+500, 

Buda - Alexandru Odobescu - limita judet 

Vrancea, judetul Buzau 

21,787 2019 

20 
Refacere DJ203G, Poiana Pinului, km 

37+800,judetul Buzau 
n.s. 2018 

21 
Consolidare DJ 103 P, tronson Km 25+350, 

sat Valea Nehoiului, oras Nehoiu 
n.s. 2018 

22 
Restabilire circulatie si refacere DJ 204C, km 
81+200 comuna Sărulesti, judetul Buzau 

n.s. 2018 

23 
Interventie pentru diminuarea efectelor 
produse de precipitatii - DJ 102F, km 

16+800-16+920 

n.s. 2018 

24 
Interventie pentru diminuarea efectelor 
produse de precipitatii -DJ 102F, km 19+500 

n.s. 2018 

25 

Interventie pentru diminuarea efectelor 
produse de precipitatii - DJ 203K, km 

91+800-92+900  si pod km 92+520, 

com.Lopatari, judetul Buzau                 

n.s. 2018 

26 
Consolidare mal pe DJ 102F, km 2+200-

2+350, Berca  
611 2019 

27 

Reabilitare DJ 102C, Buda Craciunesti, km 

33+832-45+209, lim judet Prahova-Buda 

Craciunesti -Scarisoara-Barasti (DN 10) 

20,768 2020 

28 
Modernizare DJ 203C,  km 17+300-

19+000,Florica,jud Buzau 
3,421 2020 

29 
Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000, 

Amara-Stavarasti -lim. Braila, jud.Buzau 
7,116 2020 

30 
Modernizare DJ 203A, km 13+300-15+000, 
Margaritesti-Batogu  

4,260 2020 

31 
Reabilitare DJ 203A, km 15+000-
22+000,Batogu-Murgesti- Livada  

15,249 2020 

32 
Modernizare DJ220, km 70+000-78+500, 

Buda-Valea Salciei, jud Buzau 
15,568 2020 

33 
Consolidare zona alunecatoare DJ 203H, km 

11+520-11+680, Topliceni, jud Buzau  
882 2018 

34 
Consolidare zid de sprijin  DJ 203G, km 
15+700-15+900,Monteoru, La Prag, jud 

Buzau 

152 2018 

35 Refacere DJ 220, km 58+000-70+000, 5,728 2020 



Murgesti-Pardosi-Buda  

36 Refacere DJ 220, km 64+300-64+500,Pardosi   1,418 2019 

37 
Decolmatare si recalibrare albie pod pe DJ 
220, km 60+500, peste pârâul Câlnău, 

comuna Pardosi  

n.s. 2019 

38 Refacere DJ 205, km 26+800, Breaza 232 2019 

39 Refacere DJ 205, km 37+030, Fintesti 232 2019 

40 
Restabilire conditii de circulatie si refacere DJ 
204M, Km 0+000-6+500, Minzalesti- Jgheab, 

jud. Buzau 

4,878 2018 

41 
Consolidare DJ 102B, km 25+100, Zeletin , 
Jud Buzau 

292 2018 

42 
Refacere DJ 203K, Lopatari-Luncile-Plaiul 
Nucului-Gura Teghii, km 91+000-107+000 

n.s. - 

43 
Refacere DJ 220A, km 0+300, Policiori  Com 

Scortoasa 
492 2020 

44 
Refacere DJ 204L, km 8+000-13+000 com. 

Buda Spidele, jud. Buzau 
3,712 2019 

45 

Lucrari decolmatare si calibrare albie pârâu 

Slănic, pe70m, pentru protejarea DJ 203K, 

Sat Vechi, com Mânzălesti 

n.s. - 

46 
Lucrari refacere zid sprijin culee pod pe DJ 

203K, Bâsceni, com Mânzălesti 
n.s. - 

47 
Refacere zona calamitata pe DJ 203L, km 

27+200, com Cozieni 
1,359 2019 

48 
Reparatie capitala  pod peste pârâul Slanic pe 
DJ 203K, km 80+000, loc. Vintila Voda, jud. 

Buzau  

n.s. 2020 

49 
Reparatie capitala  pod  peste râul Buzău pe 

DJ 203K, km 127+550, Nehoiasu ,jud.Buzau 
n.s. 2020 

50 
Modernizare DJ 216 km 0+000-4+700, DN 22 
Lunca-Macrina-Nicolesti 

n.s. 2019 

51 
Infiintare perdele forestiere de protectie a 
cailor de comunicatie impotriva inzapezirii 

n.s. 2019 

52 Reabilitare DJ 220 A , Vulcanii Noroiosi n.s. 2019 

53 
Modernizare DJ 102 F, km 1+000-33+200, 

Berca -Chiliile-Manzalesti 
n.s. 2021 

54 
Modernizare DJ 103P, tronson km 3+900 - 
5+500, Chiojdu 

n.s. 2018 

    

55 
Asigurarea accesului la servicii de sanatate in 
regim ambulatoriu pentru populatia judetelor 

Vrancea, Buzau, Braila si Galati 

31.140,77 2019 

56 
Imbunatatirea accesului populatiei din 
judetele Constanta, Vrancea, Buzau, Braila si 

Galati la servicii medicale de urgenta 

103.776,86 2019 

57 

Dotarea Ambulatoriului de Specialitate 

Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta 
Buzau 

 2020 




