
PROIECT 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului 

turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a 
județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare 

nerambursabilă în cadrul POR 2021 - 2027 
 

 
Consiliul Județean Buzău, 
Având în vedere 

‐ referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat la nr. 11051/30.07.2020; 

‐ raportul comun al Direcţiei de Dezvoltare Regională și Serviciului promovare și 
dezvoltare a turismului, a imaginii județului, cooperare internațională și  
mass-media, înregistrat sub nr.11052/30.07.2020; 

‐ avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe proiectul 
de hotărâre; 

‐ prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea 
unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul 
operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul 
Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

‐ prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul -  cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

‐ prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităților administrației publice și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanța Guvernului nr. 57/2019; 

 
În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „b”, alin. (5) lit. „n” şi art. 182 alin.(1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă fișa proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și 
antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi promovat 
spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
  
 

Art. 2. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, Direcția de 
Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Buzău vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, 
precum şi publicarea pe site–ul Consiliului Județean. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 
                   MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 141 
BUZĂU, 30 IULIE 2020 
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FIŞA DE PROIECT DE INVESTIȚIE 
 

1.  
Domeniul investiției: Infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiective de 
patrimoniu cu potențial turistic 
 

2.  Data depunerii la ADR  05.08.2020 

3.  
Instituţia/structura beneficiară 
UAT Județul Buzău în parteneriat/e cu: ADI Ținutul Buzăului, GAL Drumul Vinului, GAL 
Colinele Buzăului, GAL Valea Buzăului, ROMSILVA  

4.  
Titlul Proiectului de investiție 
Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului 
Buzău1 

5.  

Persoana de contact: 
Nume: Dobrescu Ana 
Telefon: 0725227270 
E-mail: ana.dobrescu@cjbuzau.ro 
 

6.  

Obiectivele proiectului de investiție 
 
Obiectivul general:  
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism de la nivelul județului Buzău în 
vederea valorificării resurselor naturale și antropice, a impulsionării dezvoltării locale şi a creşterii 
calităţii serviciilor turistice, menite să contribuie la o dezvoltare durabilă a turismului la nivel 
local, judeţean, regional şi naţional. 
 
Obiective specifice:  

A. Valorificarea turistică a patrimoniului cultural de interes național şi local  reprezentat de 
siturile arheologice/ansamblul aşezărilor rupestre din judeţul Buzău; 

B. Valorificarea potenţialului natural şi antropic din Judeţul Buzău;    

C. Creşterea gradului de vizibilitate a resurselor naturale şi antropice locale pe piaţa turistică 
internă şi internaţională, prin dezvoltarea şi structurarea serviciilor de informare şi 
promovare a ofertei turistice, pentru asigurarea accesului turiştilor la informaţia turistică de 
calitate (referitoare la forme de turism ce pot fi practicate în zonă şi mijloace de realizare a 
acestora). 

     Proiectul contribuie la asigurarea premiselor favorabile practicării în judeţul Buzău a unei 
palete variate de tipuri şi forme de turism: turism rural, turism balneoclimateric, turism cultural şi 
turism de nişă, cu principalele sale forme: de patrimoniu, ecoturism, turism cultural-ştiinţific, 
cicloturism, turism de vânătoare, turism de pescuit, turism ecvestru, turism speologic, turism 
gastronomic, turism oenologic, turism de afaceri, festivalier şi de evenimente. 

 
1 O regiune de dezvoltare poate obține sprijin financiar pentru elaborarea de documentații în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență nr.88/2020 pentru cel mult un numărul de proiecte de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective 
de patrimoniu cu potențial turistic, egal cu numărul de județe componente ale regiunii 
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      Proiectul propune crearea de pachete turistice competitive la nivel naţional, pe măsura valorii 
resurselor turistice de care dispune judeţul şi care să impună acest domeniu printre activitatile 
economice prioritare în cadrul sistemului economic judeţean/național. 
     Implementarea acestui proiect contribuie la: 
- crearea și consolidarea unei identități de brand la nivelul pieţei naţionale din perspectiva 
avantajelor judeţului Buzău ca destinaţie turistică şi din perspectiva imaginii mărcii sale turistice; 
- asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogăţiile sale de mediu, 
culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru generaţiile 
viitoare; 
- asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei judeţului şi ca un 
generator de noi locuri de muncă; 
- conştientizarea populaţiei din județul Buzău cu privire la bogăţiile turistice ale judeţului şi 
stimularea interesului populației autohtone pentru conservarea și promovarea valorilor moștenite; 
- dezvoltarea şi implementarea planului de promovare a destinaţiilor turistice prin colaborarea 
dintre toate partile interesate, vizând obiective turistice naturale și antropice cu potenţial de pe raza 
judeţului Buzău; 
- dezvoltarea bazei de date la nivel judeţean privind produsele, facilitatile, evenimentele şi 
serviciile din industria turistică, pentru a asigura creşterea accesibilităţii publicului la obiectivele 
turistice ale judeţului (realizarea unui portal de turism judeţean, ca un instrument major de 
informare şi promovare). 
 
Localizarea proiectului: Judeţul Buzău 
Proiectul se implementeaza intr-o zona functionala: da; 
Proiectul se implementeaza in zona ITI: nu. 
 

7.  

Rezultate aşteptate ale proiectului de investiție 
  
• RCR 77 - Turisti/vizite in siturile care beneficiaza de sprijin  
 
Cresterea cu 3% pe an a numărului de turiști/vizite în judeţul Buzău: de la 101.925 sosiri ale 
turiştilor în structuri de primire turistică  (la 31.12.2019)  
 
Numărul total actual de turişti care vizitează obiectivele turistice vizate de proiect este de peste 
110.000 persoane pe an. 
 

8.  

Indicatori de realizare imediată / rezultat care vor fi atinși în cadrul proiectului de investiție 
 

- 30 km de piste de bicicletă marcate/amenajate; 
- 1.500 mp suprafaţă de spaţiu deschis amenajat; 
-  12,5 km de drum local reabilitat; 
- 2 centre de informare turistică amenajate, pe o suprafaţă totală de 120 mp; 
- 3 parcări amenajate, pe o suprafaţă totală de aproximativ 800 mp. 

 

9.  
Justificarea proiectului de investiție 

a) Strategia/Strategiile/Alte studii în care se încadrează proiectul  
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       Proiectul răspunde celor două obiective strategice generale ale Strategiei naţionale a 
României pentru dezvoltarea turismului 2019-2030, respectiv:  
-Sprijinirea creării de locuri de muncă în comunitățile locale, inclusiv pentru grupurile vulnerabile, 
precum femeile, tinerii și persoanele din mediul rural, prin dezvoltarea sustenabilă a turismului;  
- Creșterea ponderii turismului în economie,  
obiective care pot fi sprijinite prin dezvoltarea turismului și care la rândul lor contribuie la 
dezvoltarea socio-economică a comunităților locale (volumul 2, pag. 27); 
      Având în vedere şi activităţi de restaurare şi punere în valoare a unor monumente istorice de 
tip A sau B, proiectul contribuie la realizarea Strategiei Sectoriale în domeniul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional pentru perioada 2014 – 2020 (implementarea proiectului va contribui la 
îndeplinirea obiectivului general „Protejarea monumentelor istorice” şi a obiectivelor specifice 
subsumate prin contribuţia directă la rezolvarea problemelor identificate în cadrul strategiei 
menţionate, respectiv contribuie la îmbunătăţirea şi extinderea accesului publicului la 
monumentele istorice şi promovarea cunoaşterii acestora prin intermediul noilor tehnologii; 
dezvoltarea unor programe integrate de gestiune și utilizare a monumentelor istorice de natură să 
genereze bunăstare și dezvoltare economică, inclusiv prin promovarea includerii acestora în 
circuitul turistic; susținerea valențelor coezive ale monumentelor istorice, ca factori de incluziune 
socială, de agregare a diferitelor grupuri sociale în jurul acestora, considerate ca repere culturale și 
identitare.) 
      Planul de Dezvoltare Regională Sud Est 2014 – 2020; Strategia de Dezvoltare a Regiunii 
Sud Est pentru perioada de programare 2014 – 2020 (proiectul se înscrie în Prioritatea 4 
Îmbunătăţirea calităţii turismului la nivel regional, Domeniul de intervenţie 1 Investiţii în 
activităţi/evenimente culturale cu potenţial turistic, precum şi în Domeniul de intervenţie 2 
Investiţii in infrastructura turistică pentru îmbunătăţirea facilităţilor turistice); 
      Strategia de Dezvoltare durabilă a judeţului Buzău şi Planul de acţiuni 2014 – 2020 
(proiectul contribuie nemijlocit la atingerea Obiectivului de dezvoltare durabilă 3 Valorificarea 
potenţialului turistic şi creşterea atractivităţii locale, Direcţia de dezvoltare 4.7 Turismul.) 
      Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului în judeţul Buzău 2016-2020 (proiectul 
răspunde Obiectivului general – Dezvoltarea turismului în zona Buzăului, factor esenţial pentru 
creşterea standardului de viaţă, respectiv Obiectivului strategic 1-Îmbunătăţirea gradului de 
valorificare integrată a potenţialului turistic de la nivel judeţean, Obiectivului strategic 2-
Îmbunătăţirea accesibilităţii şi valorificării patrimoniului cultural al judeţului Buzău, Obiectivului 
strategic 3-Dezvoltarea potenţialului turistic în mediul rural, precum si Obiectivului strategic 4-
Dezvoltarea potenţialului turistic balnear de relaxare, spa și medical. 
    Pentru realizarea proiectului s-a avut în vedere perfectarea unui Acord de parteneriat cu ADI 
Ținutul Buzăului, GAL Drumul Vinului, GAL Colinele Buzăului, GAL Valea Buzăului, 
ROMSILVA, motivat şi de faptul că astfel de investiţii au fost deja identificate ca fiind nevoi la 
nivel local. 
     În condiţiile realizării acestui proiect, se vor crea oportunităţi de dezvoltare durabilă a 
comunităţilor vizate de proiect. 
    Aceste aspecte se regăsesc în documentele strategice elaborate pentru perioada 2014-2020 (şi 
vor reprezenta obiective prioritare şi pentru perioada 2021-2027), după cum urmează: 
- Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2014-2020, Comuna Pietroasele, Judeţul 
Buzău (cap. VIII, Portofoliul de proiecte de dezvoltare pentru perioada 2014-2020) 
- Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020, Comuna Colţi, Judeţul Buzău (cap. VI.4, 
Turism, cap. VII, Portofoliul de proiecte de dezvoltare pentru perioada 2014-2020) 
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- Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Bozioru, Judeţul Buzău (cap. Secţiunea 3 
Domenii cheie, obiective strategice, programme şi proiecte de dezvoltare locală, indicatori) 
- Strategia de dezvoltare locală a comunei Merei,  judeţul Buzău 2016-2020,  Capitolul IV, 
Direcţii generale de dezvoltare, Obiectiv specific Turism şi sport. 
 

b) Intervențiile proiectului de investiție au în vedere: 

     Judeţul Buzău oferă posibilitatea practicării mai multor tipuri de turism (rural, 
balneoclimateric, cultural şi turism de nişă, cu principalele sale forme: de patrimoniu, ecoturism, 
turism cultural-ştiinţific, cicloturism, turism de vânătoare, turism de pescuit, turism ecvestru, 
turism speologic, turism gastronomic, turism oenologic, turism de afaceri, festivalier şi de 
evenimente), potenţial insuficient valorificat într-o abordare integrată, ci doar sectorial. 
Astfel, la nivelul autorităţii publice judeţene, s-a decis crearea unei oferte integrate de pachete şi 
servicii turistice care să satisfacă o diversitate largă de nevoi şi aşteptări ale potenţialilor turişti. 
     În acest sens, prin serviciile turistice propuse în cadrul acestui proiect se vor crea, pe termen 
lung, locuri de muncă în sectorul turism şi în sectoarele adiacente/conexe, precum şi premisele 
pentru creşterea contribuţiei acestor sectoare la dezvoltarea durabilă a judeţului Buzău. 
  
Pachetul 1 -Valorificarea turistică a patrimoniului cultural de interes național și local  
      Se are în vedere reconstituirea şi promovarea unor monumente istorice/construcții antice de 
importanță națională.  
     Contextul regional în care este abordată această nișă de turism este determinat de faptul că în 
zona Dealului Istrița există o serie de monumente de importanță istorică unică în această zonă a 
Europei și chiar în lume, precum: locul descoperirii Tezaurului de la Pietroasele, Ansamblul 
Roman de la Pietroasele compus din castrul roman, termele romane, necropolele cu arme romane, 
cetatea dacică de la Pietroasa Mică – Gruiu Dării, sit arheologic activ al Muzeului Județean 
Buzău; 
Situl arheologic de la Pietroasele (comuna Pietroasele) este compus din necropolă, castru, 
therme şi aşezare civilă, toate încadrate în Lista Monumentelor de patrimoniu clasa A, cod LMI 
2015 BZ-I-s-A-02263, pozitia 260. In momentul de față sunt vizibile doar două (castrul şi 
thermele romane denumite de specialişti „Edificiul cu hypocaust"). Situl de la Pietroasele este unic 
în România, fiind şi singurul ansamblu roman de amploare din Câmpia Română. Ca valoare 
ruinele sistemului de băi publice din Pietroasa sunt asemănătoare celor de la Roma. Caracteristica 
unică a acestor therme, egalată doar de cele de la Pompei şi Herculaneum, este faptul că au fost 
vreme de două milenii îngropate (mai exact din anul 360, când acestea şi-au încetat existenţa). 
Inventarul obiectelor găsite  cu această ocazie duc la concluzia că aici a fost reşedinţa unui 
demnitar important trimis aici de Constantin cel Mare în urma reorganizării şi a reaşezării trupelor 
romane pe graniţa de nord a Imperiului pentru a proteja noua capitală, Constantinopol, de invaziile 
barbare. Soldaţii trimişi aici aparţineau Legiunii a XI-a Claudia, care avea baza la Durostorum.  
     Prin proiect se propune şi restaurarea Ansamblului Castrul-Termele Romane de la 
Pietroasele, comuna Pietroasele (Situl arheologic de la Pietroasa Mică, cod LMI 2015 BZ-I-s-B-
02261 – pct Gruiu Dării, poz. 226) şi realizarea unui muzeu de sit (aproximativ 500 mp).  
      De asemenea, se au în vedere activități de restaurare/conservare și punere în valoare a 
Monumentului istoric de interes local ”Fântâna lui Mihai”, situat în zona Măgura (Lista 
Monumentelor de patrimoniu clasa B, cod LMI 2015 BZ-IV-m-B-02520, poziția 836). Fântâna lui 
Mihai Viteazul este un monument ridicat în 1985, la aniversarea a 375 de ani de la trecerea lui 
Mihai Viteazul pe valea Buzăului spre Transilvania. Monumentul se află chiar în locul unde 
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domnitorul a poposit, împreună cu oastea sa, pentru o noapte, în octombrie 1599 şi a fost realizat 
de sculptorul George Coman, unul dintre iniţiatorii Taberei de sculptură în aer liber de la Măgura. 
Se ia în considerare posibilitatea amenajarii prin proiect a unui centru de informare pentru turisti 
(pe o suprafata de aproximativ 70 mp, în valoare de aproximativ 300.000 lei ), a  unor locuri de 
parcare ptr autocare/ biciclete (pe o suprafata de aproximativ 200 mp, în valoare de aproximativ 
100.000 lei), a unui numar de 3 grupuri sanitare (pe sexe, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, 
în valoare de aproximativ 10.000 lei).  

În acest context, pentru cuantificarea costurilor investiţiilor menţionate se va realiza achiziţia 
de: Temă de proiectare, Studiu de fezabilitate (pentru construcţii noi), respectiv DALI  (pentru 
construcţii existente) şi ulterior va fi necesară achiziţionarea PT, POE DDE, conform prevederilor 
legale în vigoare. 
      Costurile aproximative specifice acestui pachet turistic: 
- studiu istoric – 20.000 lei;  
- studii de specialitate relevante pentru protejarea patrimoniului - 20.000 lei; 
- plan de marketing - 5.000 lei. 
 
Pachetul 2 - Valorificarea potențialului natural şi antropic din Munții Buzăului  
      În Județul Buzău există numeroase obiective care scot în evidență faptul că această zonă este o 
bijuterie a naturii. Există locuri unde realitatea se îmbină cu povestea, unde istoria și-a lăsat 
urmele monumentale și unde omul își poate găsi liniștea și echilibrul în mijlocul naturii. 
Astfel se pot descrie zone precum: Trovanții de la Ulmet; Vulcanii Noroioși; Focurile Vii de la 
Lopătari; Munții de Sare de la Mânzălești-Lopătari/Canionul Alb; Grunjul de la Mânzălești; 
Stânca Spătarului din Poiana Cozanei (Nucu), Asezarile Rupestre de la Alunis. 
      Un rol esențial în cadrul acestui pachet îl are promovarea valorilor/resurselor naturale şi 
antropice din Ținutul Buzăului, o zonă de dezvoltare durabilă din nordul județului Buzău, formată 
din 18 comune (www.tinutulbuzaului.org). Este o zonă bogată în patrimoniu natural și cultural, 
care oferă un mare potențial de dezvoltare turistică. Printre elementele etalon pentru această zonă, 
amintim Vulcanii Noroioși, Focul Viu, Masivele de sare, Izvoarele de petrol, Formațiuni 
erozionale în cenușă vulcanică (Grunjul), specii endemice de chihlimbar (rumanitul), ape 
mineralizate, lacuri de karst salin și lacuri glaciare, trovanți, ruine medievale, așezări rupestre 
datând din Antichitatea Târzie și multe altele.  
      Consorțiul de parteneri care se ocupă cu dezvoltarea acestui teritoriu și promovarea lui ca zonă 
cu potențial turistic demonstrat (Asociația Ținutul Buzăului, Consiliul Județean Buzău și 
Universitatea din București) a inițiat procesul de dobândire a statutului de Geoparc Internațional 
UNESCO. Astfel, potențialul turistic și capacitatea celor menționați de a-l valorifica devin 
importante atât din prisma dezvoltării sustenabile a teritoriului (~ 1036 km2) și a comunităților (> 
40,000 locuitori), dar și pentru dobândirea statutului internațional UNESCO. 
       Ținutul Buzăului primește anual peste 80,000 de vizitatori (cifră estimată pe baza biletelor de 
vizitare emise la siturile Pâclele Mari și Trovanții de la Ulmet, pe durata sezonului de vară). Mulți 
dintre aceștia însă petrec în medie o singură zi în Ținut, ceea ce reduce potențialul de a 
interacționa social și economic cu locuitorii. Atragerea turiștilor în zonă, pentru o perioadă de cel 
puțin câteva zile, ar contribui în mod evident la îmbunătățirea potențialului economic al zonei 
pentru că ar apărea o cerere (de cazare, de servire a mesei, de ghidaj, de achiziție suveniruri etc), 
pe care locuitorii ar putea-o oferta. 
       Pentru stimularea gradului de atenție al turiștilor pentru valorile locale, este esențial să se 
îmbunătățească accesul și gradul de conservare al unor situri esențiale, care au caracter de atractor 
turistic. În momentul de față, multe dintre acestea sunt fie greu accesibile (Focul Viu), fie 
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inaccesibile pe timp umed (Așezările rupestre din Poiana Coziancei, Trovanții de la Ulmet), fie 
riscă să dispară cu totul din cauza eroziunii naturale (Cenușa vulcanică de la Grunj) sau să fie 
distruse de activități iresponsabile (Fierbătorile de la Beciu – Vulcanii Noroioși). Unele dintre 
aceste situri, din cauza accesului foarte precar, sunt aproape necunoscute publicului (Turnul 
Teutonic din Pârscov; Ruinele Cetății lui Vintilă Vodă).  
      Strict pe arealul asimilat Ținutului Buzăului, se intenționează prin proiect: 
- îmbunătățirea accesului turistic la situri esențiale, cu caracter de atractor; 
- conservarea unor situri esențiale, pentru a le salva de la distrugere și a le păstra în patrimoniul 
turistic al zonei (costuri de aproximativ 200.000 lei); 
- îmbunătățirea managementului vizitatorilor, prin realizarea unor facilităti esențiale - parcări la 
situri, colectare de deșeuri etc. 
     Astfel, se propun următoarele:  
- Asfaltare drum comunal Colți – Așezările rupestre de la Aluniş (și DC 69 – porțiunea 
neasfaltată), 6 km (cost aproximativ 6.000.000 lei); 
- Amenajarea şi deschiderea spre vizitare a Minei de Chihlimbar – galerie accesibilă din 
apropierea Muzeului Chihlimbarului şi a școlii din localitate (hidroizolaţii - cost aproximativ 
500.000 lei, consolidare - cost aproximativ 500.000 lei, amenajare interioară şi dotare cu sistem 
hologramă pentru creşterea interesului vizitatorilor faţă de activitatea de extracţie a chihlimbarului 
- de-a lungul timpului - cost aproximativ 5.000.000 lei, realizarea de materiale de promovare cost 
aproximativ 200.000 lei).  
     Muzeul Chihlimbarului din comuna Colţi este unic în România. În perimetrul acestuia se află o 
galerie săpată în anii ’70 de autorităţile de atunci, exclusiv în scop turistic. Mina are aproximativ 
30 de metri lungime şi un diametru de 1,8 metri. Pereţii acesteia au fost consolidaţi cu armătură şi 
un strat gros din beton, iar în interior se dorea, la vremea respectivă, să fie amenajată o mică 
expoziţie cu unelte ale minerilor de pe vremea când se exploata chihlimbarul. Mina nu a fost 
niciodată vizitată de turişti, amenajarea fiind abandonată înainte de finalizare, din motive 
necunoscute. Obiectivul încă mai găzduieşte câteva obiecte expuse demult în mină, inclusiv un 
vagonet pentru extracţia chihlimbarului ce pot fi recondiţionate şi puse în valoare, odată cu 
galeria. 
      O pondere semnificativă în proiect o au și acțiunile de îmbunătățire a accesului către 
obiectivele turistice, după cum urmează: 
- Așezările Rupestre din Poiana Coziancei (Ansamblul schiturilor rupestre din M-ţii Bozioru, 
LMI 2015, cod BZ-II-a-A-02432 pozitia 704; în ansamblu sunt cuprinse 12 obiective): sunt greu 
accesibile din cauza drumului de acces din satul Nucu până în Poiană (circa 1,5 km - cost 
aproximativ 500.000 lei). Acesta este un drum pietonal, însă pe timp umed devine impracticabil. 
Soluția abordată prin proiect este aceea de amenjare a acestui drum de acces (prin pietruire) pentru 
a fi accesibil pietonal și pe timp umed, dar în același timp să permită accesul cu utilitare în Poiană. 
- Ruinele cetății lui Vintilă Vodă (cod LMI 2015 BZ-II-s-B-02495,  poziția 809): aflate pe un 
deal în Comuna Vintilă Vodă, către care va fi amenajat accesul prin acest proiect, pe o lungime de 
5 km (cost aproximativ 1.000.000 lei).  
       Se ia în considerare posibilitatea amenajarii prin proiect şi a unui centru de informare 
pentru turisti (pe o suprafata de aproximativ 50 mp, în valoare de aproximativ 300.000 lei ), a  
unor locuri de parcare ptr autocare/ biciclete (pe o suprafata de aproximativ 200 mp, în valoare de 
aproximativ 500.000 lei), a unui numar de 3 grupuri sanitare (pe sexe, inclusiv pentru persoane cu 
dizabilitati, în valoare de aproximativ 10.000 lei). 

În acest context, pentru cuantificarea costurilor investiţiilor menţionate se va realiza achiziţia 
de: Temă de proiectare, Studiu de fezabilitate (pentru construcţii noi), respectiv DALI  (pentru 
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construcţii existente) şi ulterior va fi necesară achiziţionarea PT, POE DDE, conform prevederilor 
legale în vigoare. 
 
Pachetul 3 – Valorificarea potenţialului turistic al Stațiunii balneare Sărata Monteoru 
(conform HG 926/08.12.2016). 
Prin proiect se au în vedere: 
- amenajarea de marcaje turistice (indicatoare de orientare/turistice - cost aproximativ 1.000.000 
lei),  
- trasee de cicloturism pe o lungime de min. 30 km – pe circuite consacrate pentru practicanţii 
acestui sport - cost aproximativ 10.000.000 lei,  
- amenajarea unui spaţiu (din zona Punctului de informare turistică) pentru organizare de 
evenimente în vederea promovării turistice a Judeţului Buzău, ex.: BuzăuFest, Festivalul “Zilele 
Monteorului”), respectiv amfiteatru (pe o suprafaţă de 1.500 mp) cu gradene aproximativ 1000 
locuri - cost aproximativ 250.000 lei, sistem de iluminare cu panouri fotovoltaice, cost 
aproximativ 250.000 lei etc),  parcări (aproximativ 400 mp - cost aproximativ 20.000.000 lei) etc,  
pentru asigurarea condițiilor propice de revitalizare a turismului, ca factor de dezvoltare durabilă a 
stațiunii. 
    În prezent, organizarea Festivalul “BuzăuFest” se află la a III-a ediţie, organizată  în stațiunea 
Sărata Monteoru şi în municipiul Buzău. Acesta este un festival cu intrare liberă, dedicat 
promovării frumuseților și valorilor județului Buzău.  
Festivalul debutează cu o paradă militară cu torţe în municipiul Buzău, după care evenimentul se 
mută la Sărata Monteoru unde participă meșterii populari cu lucrările lor, sunt promovate 
produsele tradiționale buzoiene, au loc degustări de produse tradiționale și de vinuri din podgoriile 
Buzăului, aici fiind amenajate standuri speciale. De asemenea, are loc o paradă a portului popular 
buzoian, spectacole de foclor şi dansuri tradiționale, precum şi spectacole de muzică uşoară.  
Tot în cadrul festivalului se desfăşoară şi activităţi de reconstituire a vieţii strămoşilor noştri dacii 
şi romanii. Au loc tabere și ateliere antice - prelucrare os, prelucrare lemn, monetărie, întreținere 
echipamente, plante dacice, metalurgie, fierărie, metaloplastie, bucătărie, au loc jocuri romane, 
antrenamente soldați, antrenamente gladiatori, sunt reconstituite scene antice de luptă, dar din 
scene din războaiele mondiale.  
     Numărul de participanţi/spectatori este în continuă creştere, ajungând în anul 2019 la peste 
20.000 persoane. 
     Tot în zona vizată de proiect, se organizează anual Festivalul “Zilele Monteorului”. Acesta este 
un festival organizat de Primăria Comunei Merei pentru promovarea staţiunii Sărata Monteoru, 
care se desfăşoară anual, timp de două zile, în luna iulie.  
    Până acum s-au organizat 10 ediţii, la care au participat anual un număr de peste 10.000 
persoane. 

În acest context, pentru cuantificarea costurilor investiţiilor menţionate se va realiza achiziţia 
de: Temă de proiectare, Studiu de fezabilitate (pentru construcţii noi), respectiv DALI  (pentru 
construcţii existente) şi ulterior va fi necesară achiziţionarea PT, POE DDE, conform prevederilor 
legale în vigoare. 
 
     Fiecare dintre aceste pachete, componente ale ofertei turistice integrate din judeţul Buzău, se 
poate constitui în element de specificitate în raport cu oferta turistică de la nivel naţional, în 
măsura în care elementele sale distinctive sunt evidenţiate, poziţionate şi comunicate adecvat. 
    Există numeroase zone geografice la nivel naţional care dispun de una sau mai multe dintre 
produsele turistice regăsite la nivelul judeţului Buzău, însă oferta integrată regăsită în acest 
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perimetru poate fi una specifică, prin elementele componente ale fiecărui pachet, având 
capacitatea de a satisface o paletă largă de nevoi şi aşteptări.  
 
Proiectul nu este generator de venituri. 
 

c) Proiectul se afla pe lista de rezerva a POR 2014-2020 și are elaborate următoarele 
documente:  

 
         Proiectul nu se afla pe lista de rezervă a POR 2014-2020 
 

d) Relevanța și fezabilitatea / sustenabilitatea proiectului 

      Prezenta propunere vizează un proiect integrat care transpune viziunea autorităţii publice 
judeţene în domeniul turismului. Realizarea activităţilor propuse se va face etapizat, din fonduri 
proprii şi/sau atrase, conform documentaţiei tehnico-economice care va fi elaborată.     
     Proiectul are în vedere prezervarea, valorificarea şi promovarea unor resurse turistice naturale 
şi antropice cu potenţial turistic valoros, în mică măsură valorificat şi chiar cunoscut. 
      Proiectul va avea la bază parteneriate încheiate între UAT Judeţul Buzău/Consiliul Judeţean 
Buzău si entităţile implicate, în funcţie de aria vizată. 
      Fezabilitatea proiectului rezultă şi din beneficiile socio-economice aduse, respectiv: 
- crearea şi ocuparea de noi locuri de muncă in cadrul infrastructurii vizate de proiect; 
- crearea şi ocuparea de noi locuri de muncă în sectorul de turism şi în sectoarele conexe, ceea ce 
contribuie la reducerea ratei şomajului în judeţ şi în regiune; 
- creşterea calităţii vieţii populaţiei din localitate şi regiune; 
- promovarea iniţiativei private şi crearea de noi oportunităţi de afaceri; 
- creşterea veniturilor atrase la bugetele locale ca urmare a creşterii veniturilor înregistrate de 
agenţii economici din zonă, 
- creşterea nivelului de cultură şi civilizaţie a populaţiei, în condiţiile în care factorul antropic are o 
contribuţie decisivă la dezvoltarea economică şi socială. 
       Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin prevederea sumelor necesare derulării 
proiectului în bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale Judeţului Buzău. 
 

e) Caracterul integrat al ideii de proiect de investiție cu alte proiecte 

1. Infrastructura de transport are un rol cheie în desfășurarea activităților turistice, acționând 
sinergic în dezvoltarea acestei ramuri economice.  
Proiectul se coreleaza cu următoarele investiții în infrastructura rutieră – drumuri județene pe care 
U.A.T. Județul Buzău le-a realizat, după cum urmează: 

a. proiecte realizate prin PNDL:  
- au fost deja modernizate sectoarele dintre localitățile Pârscov – Cozieni şi Bisoca – 
Sărulești – Vintilă Vodă;  
- sunt în curs de modernizare sectoarele: Valea Salciei – Sărulești și Cozieni – Brăești. 

b. proiecte realizate prin POR 2007-2013 şi POR 2014-2020:   
- modernizarea rețelei de 57,89 km drumuri din zona Pietroasele – Merei – Monteoru – 

Verneşti – Haleş – Ciuta, sector care are legatură directă cu DN 10; 
- modernizarea sectorului Râmnicu Sărat – Buda – Alexandru Odobescu – sector aflat în 
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imediata apropiere a Geoparcului Ţinutul Buzăului, cu legatură directă cu E85; 
- este în lucru sectorul Mărăcineni – Podul Muncii (asigură legătura dintre Geoparcul 

Ţinutul Buzăului și zona de câmpie a județului). 
c. drumul de acces la cel mai renumit obiectiv turistic al județului Buzău, Vulcanii Nororioși 

a fost reabilitat în anul 2004din fonduri de la Ministerul Transporturilor si fonduri proprii 
ale CJ Buzău. 

2. Corelarea cu proiecte realizate prin POCA - "Planificare strategică, simplificare administrativă 
și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău". 
Acest proiect, aflat în implementare, va include dezvoltarea si implementarea unei platforme 
software pentru Sistem Informațional Geografic – GIS, ceea ce va oferi celor interesaţi suficiente 
elemente referitoare la: descriere şi localizare obiective turistice, distanţe, infrastructură de acces, 
structuri Horeca etc).  
3. Propunerea de proiect se corelează totodată cu rezultate ale proiectelor realizate de către 
Consiliul Judeţean Buzău – în calitate de custode al ariilor naturale protejate - prin POS Mediu: 
“Protecția și promovarea biodiversității sitului ROSCI0190 Penteleu” și “Protecția și promovarea 
biodiversității sitului ROSCI0229 Siriu”, proiecte aflate în perioada de monitorizare.  
Unul dintre rezultatele proiectelor menţionate îl constituie realizarea infrastructurii de vizitare în 
fiecare sit, respectiv constructia și dotarea a două centre de vizitare aferente siturilor, precum și 
amplasarea de panouri, indicatoare, locuri de popas și campare în lungul unor trasee tematice 
identificate în cele două situri (complementar măsurilor de conservare adoptate pentru speciile de 
flora şi faună protejate). 
4. Alte proiecte de valorificare a potenţialului cultural şi turistic, implementate de autoritatea 
publică judeţeană prin POR 2007-2013 sau aflate în curs de implementare prin POR 2014-2020:  
- „Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău”, proiect în cadrul căruia a fost înfiinţat Centrul de 
informare turistică al Judeţului Buzău, în incinta Muzeului Judeţean Buzău (sau on line 
www.citbuzau.ro); 
- „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău”, monument de 
patrimoniu de importanţă naţională (tip A); 
- “Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae 
Bălcescu, Nr. 40 în vederea înfiinţării Centrului Muzeal IC Brătianu”, monument de patrimoniu de 
importanţă locală (tip B) 
5. De asemenea, prezenta propunere se corelează cu proiectele implementate de către Unităţile 
Administrativ Teritoriale din cadrul structurilor GAL partenere, respectiv proiecte de 
dezvoltare a serviciilor de bază oferite populaţiei (și reînnoirea satelor în zonele rurale), finanţate 
prin PNDR 2007-2013, PNDR 2014-2020, precum şi prin PNDL. 
 

f) Contribuția proiectului la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de 
șanse, nediscriminare și egalitatea de gen 

    La elaborarea şi implementarea proiectului se are în vedere respectarea liniilor strategice 
comunitare privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi a 
reglementărilor naţionale în vigoare privind egalitatea de şanse şi nediscriminarea. 
     În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Buzău, în art. 30, lit.c, se stipulează că ”Direcțiile, serviciile și birourile din aparatul de 
specialitate vor aplica și implementa, în îndeplinirea atribuțiilor specifice, reglementările europene 
imperative privind egalitatea de șanse și tratament în sensul nediscriminării pe criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă națională, rasă, culoare, etnie, religie, 
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opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori 
activitate sindicală.” 
     Atât în cadrul intern, cât şi în activitatea pe care autoritatea publică județeană o desfăşoară cu 
terţii, persoane fizice sau juridice deopotrivă, sunt respectate şi funcţionează aceleaşi principii: 
remunerare egală pentru muncă egală, egalitate de șanse și de tratament în materie de încadrare în 
muncă și de muncă, combaterea tuturor formelor de discriminare. 
      Se va asigura o structură echilibrată a personalului implicat, participând în aceeași măsură, atât 
bărbați, cât și femei la toate activităţile din etapa de pregătire şi în cea de implementare a 
proiectului. 
     În desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice prevăzute de proiect, Consiliul Judeţean Buzău 
se va asigura că, în atribuirea contractelor de achiziţie publică conform legislației în vigoare, vor fi 
aplicate principiile nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, 
proporţionalităţii, eficienţei utilizării fondurilor şi  asumării răspunderii.  
    Astfel, se asigură promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului 
egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de 
achiziţie publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de 
atribuire de către autoritatea contractantă.  
     Materialele de informare și publicitate (comunicate de presă, panouri de vizibilitate, plăci 
permanente) vor asigura accesul nerestricționat la informațiile prezentate, în egală măsură, pentru 
toate categoriile de cetățeni. 
     În ceea ce priveşte grupul de beneficiari, obiectivele turistice promovate vor fi accesibile facil 
şi nediscriminatoriu. 
     Se are în vedere includerea în documentaţia tehnico-economică a prevederilor privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rampe la intrarea în centrele de informare 
turistică, toalete, parcări dedicate etc.) 
     Totodată, proiectul propus respectă cele trei principii majore de dezvoltare durabilă:  
- durabilitatea ecologică, asiguratoare a dezvoltării, cu menţinerea tuturor proceselor ecologice 
esenţiale, mai ales a diversităţii resurselor biologice;  
- durabilitatea socială şi culturală, ce garantează o dezvoltare economică favorabilă membrilor 
societăţii, compatibilă cu cultura şi valorile de cultură şi civilizaţie existente, cu păstrarea 
identităţilor comunitare;  
- durabilitatea economică, având rol în asigurarea unei dezvoltări economice eficiente, resursele 
fiind astfel gestionate, încât să existe şi în viitor. 
     În plan ecologic, dezvoltarea durabilă va fi sprijinită prin colectarea şi depunerea la centre 
specializate a materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartuşe de imprimantă, tonere etc.).  
    Proiectul îşi va aduce contribuţia la asigurarea protecţiei mediului prin utilizarea hârtiei 
reciclate la tipărirea materialelor de informare şi publicitate, prin prevederea iluminatului ecologic 
etc. 
 
    Aria proiectului nu se află într-o zonă naturală protejată. 
 

10.  

Buget eligibil estimat total al investiției   
10.487.288,14 euro cu TVA, respectiv 8.812.847,18 euro fără TVA  
echivalent  
47.025.000,00 lei cu TVA, respectiv 39.516.806,72 lei fără TVA 
Curs inforeuro 01-31.07.2020: 1 euro=4,8440 lei 
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11.  

Documentații tehnico - economice și alte documentații pentru care se solicită finanțare din  
POAT 
 
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz; proiect pentru 
autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție; alte documentații 
necesare: plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii 
pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii 
topografice, documentații cadastrale, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru 
obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor de 
Infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic. 
 
Documentația elaborată va respecta conținutul cadru impus de HG 907/2016. 

12.  

Bugetul estimat solicitat din POAT pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice 
sau alte documentații (valoare totală, inclusiv TVA, în lei) 

2.351.250,00 lei inclusiv TVA, 

conform Notei de fundamentare a bugetului pe baza ofertelor de preţ extrase din SEAP anexată.  

13.  

Perioada de implementare pentru realizarea documentațiilor în cadrul proiectului finanțat 
din POAT 
august 2020 - decembrie 2021 
 
 

14.  

Axa prioritară/Obiectiv specific POAT 
Acest document se aplică apelului de proiecte dedicat pregătirii de proiecte din Programul 
Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 
Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din 
FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri 
Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a 
pregăti şi de a implementa proiecte mature 
Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, 
POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI. 

 
ATENTIE:  

1. O regiune de dezvoltare poate obține sprijin financiar pentru elaborarea de documentații pentru cel 
mult un numărul de proiecte de infrastructură publică de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu 
potențial turistic, egal cu numărul de județe componente ale regiunii. 
 

2. Beneficiarii documentațiilor tehnico-economice pentru care se acordă sprijinul financiar din POAT 
2014-2020,  au obligația de a depune cereri de finanțare pentru proiectele pentru care au fost 
pregătite documentațiile tehnico-economice, în condițiile care vor fi prevăzute de ghidurile 
solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în perioada de programare 2021-2027, sub 
sancțiunea restituirii finanțării acordate în condițiile prevăzute de contractele de finanțare pentru 
pregatirea documentațiilor tehnico-economice (declaratie pe propria raspundere) 
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3. La depunerea Fisei de proiect, Solicitantul/ADI/unul dintre parteneri, dupa caz, va depune si o 
declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca, la momentul depunerii Cererii de finantare 
mentionate la pct. 2, va detine dreptul de proprietate asupra obiectivului vizat de proiect si 
asupra terenului aferent, respectiv ca acestea nu sunt/ afectate de limitări legale, convenționale, 
judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite 
legale, convenționale etc), respectiv: 

       Nu sunt afectate de limite ale dreptului de proprietatea care sunt incompatibile cu realizarea 
activităților proiectului. 

       Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia 
juridică a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de 
solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate  cu criteriul de eligibilitate aferent. 

       Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 
      (După caz) -  Sunt libere de  sarcini în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care 

împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului 
de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute aferente dreptului său de 
proprietate în mod absolut, exclusiv şi perpetuu. 

      Sunt disponibile pentru investiții/fac obiectul initierii unor demersuri pentru obtinerea dreptului 
de proprietate/administrare; 

      Pentru cazurile în care a fost depusă Autorizația de construire, Solicitantul va declara că 
deține/este titularul drepturilor care au fost avute în vedere la emiterea AC. 

 
4. In cazul in care, la momentul depunerii Fisei de proiect, Solicitantul indeplineste deja conditiile 
mentionate la pct. 3 de mai sus, va atasa la Fisa de proiect documente justificative din care sa reiasa 
indeplinirea acestor conditii (de ex. extras de carte funciara etc). 
5. In cazul in care, pentru implementarea proiectului, vor fi necesare exproprieri, se va preciza 
calendarul estimativ al exproprierilor. 

6. Solicitantul va mentiona in Fisa de proiect daca aria proiectului se afla intr-o zona protejata sau in         
proximitatea unei zone protejate. 

7. Solicitantul va prezenta o scurta descriere a stadiului pregatirii proiectului (gradul de maturitate). 

 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREȘEDINTE  
  Nr. 11051/30.07.2020 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea fișei proiectului 

„Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru 
dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi 

promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul  
POR 2021 - 2027 

 
 
 

Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor deliberativului 
judeţean cu privire la proiectul ce urmează să fie promovat în calitate de aplicant, în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2021 - 2027, 
domeniul investiției - Infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiective de 
patrimoniu cu potențial turistic. 

Obiectivul general al acestui proiect de investiții îl reprezintă crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism de la nivelul județului Buzău în 
vederea valorificării resurselor naturale și antropice, a impulsionării dezvoltării locale 
şi a creşterii calităţii serviciilor turistice, menite să contribuie la o dezvoltare durabilă 
a turismului la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

Proiectul contribuie la asigurarea premiselor favorabile practicării în judeţul 
Buzău a unei palete variate de tipuri şi forme de turism (turism rural, turism 
balneoclimateric, turism cultural şi turism de nişă), cu principalele sale forme: de 
patrimoniu, ecoturism, turism cultural-ştiinţific, cicloturism, turism de vânătoare, 
turism de pescuit, turism ecvestru, turism speologic, turism gastronomic, turism 
oenologic, turism de afaceri, festivalier şi de evenimente. 
        În acest sens, prin serviciile turistice propuse în cadrul acestui proiect se vor 
crea, pe termen lung, locuri de muncă în sectorul turism şi în sectoarele 
adiacente/conexe, precum şi premisele pentru creşterea contribuţiei acestor sectoare 
la dezvoltarea durabilă a judeţului Buzău. 

Acest proiect este unul integrat care transpune viziunea autorităţii publice 
judeţene în domeniul turismului. 

Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
PREȘEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU  



 
            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
         Direcția de dezvoltare regională 
 
Serviciul promovare și dezvoltare a turismului,   
  a imaginii județului, cooperare internațională   
                        și mass-media 
 
            Nr. 10052/30.07.2020 
 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea fișei proiectului 
„Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru 

dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi 
promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul  

POR 2021 - 2027 
 
 

Cererea de finanțare urmează să fie promovată spre finanțare nerambursabilă 

în cadrul Programului Operațional Regional 2021 - 2027. 

        Proiectul propune crearea de pachete turistice competitive la nivel naţional, pe 

măsura valorii resurselor turistice de care dispune judeţul şi care să impună acest 

domeniu printre activitatile economice prioritare în cadrul sistemului economic 

judeţean/național. 

        Implementarea acestui proiect contribuie la: 

- crearea și consolidarea unei identități de brand la nivelul pieţei naţionale din 

perspectiva avantajelor judeţului Buzău ca destinaţie turistică şi din perspectiva 

imaginii mărcii sale turistice; 

- asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogăţiile sale 

de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi 

păstrate pentru generaţiile viitoare; 

- asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei judeţului şi 

ca un generator de noi locuri de muncă; 

 

 



 

 

- conştientizarea populaţiei din județul Buzău cu privire la bogăţiile turistice ale 

judeţului şi stimularea interesului populației autohtone pentru conservarea și 

promovarea valorilor moștenite; 

- dezvoltarea şi implementarea planului de promovare a destinaţiilor turistice prin 

colaborarea dintre toate partile interesate, vizând obiective turistice naturale și 

antropice cu potenţial de pe raza judeţului Buzău; 

- dezvoltarea bazei de date la nivel judeţean privind produsele, facilitatile, 

evenimentele şi serviciile din industria turistică, pentru a asigura creşterea 

accesibilităţii publicului la obiectivele turistice ale judeţului (realizarea unui portal de 

turism judeţean, ca un instrument major de informare şi promovare). 

Rezultate aşteptate ale proiectului de investiție: 

        Creșterea cu 3% pe an a numărului de turiști/vizite în judeţul Buzău: de la 

101.925 sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică  (la 31.12.2019)  

     

 

 

 
  DIRECTOR EXECUTIV,                                            ȘEF SERVICIU,  

 
     LILIANA NICOLAE                                           Ana Maria DOBRESCU    
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