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1. Analiza de impact a măsurilor întreprinse în perioada de referință a 

Planului de dezvoltare a județului Buzău pentru perioada 2014 - 2020   

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală aplicată de județul Buzău în perioada 2014 – 2020 este 

necesară pentru identificarea și analiza rezultatelor, efectelor, mecanismelor implementării și 

formularea de recomandări și lecții învățate.  

Analiza SWOT a județului pentru perioada 2014 – 2020 a condus la identificarea următoarelor 

obiective de dezvoltare durabilă și direcții de dezvoltare ale judeţului Buzău.  

Tabel 1: Obiective de dezvoltare durabilă și Direcții de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020  

Obiective de dezvoltare durabilă Direcții de dezvoltare 

1. Dezvoltarea resurselor umane din 
instituţii publice 

Direcţia de dezvoltare 4.1 Populaţia şi resursa umană 
Direcţia de dezvoltare 4.8 Capacitatea administrativă 

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 

Sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a județului Buzău și planul de acțiuni 2014 – 2020 

Evaluarea rezultatelor strategiei este utilă pentru furnizarea dovezilor şi informațiilor cu caracter 

strategic referitor la obiectivele atinse prin implementarea strategiei urmărite în perioada 2014 – 

2020, în vederea îmbunătățirii strategiei pentru perioada 2021 – 2027.  

În ceea ce privește relevanța strategiei anterioare, se poate aprecia că logica de intervenție a 

strategiei la nivelul județului Buzău a fost relevantă față de nevoile identificate la nivelul județului, 

fiind bazată pe o analiză aprofundată a nevoilor identificate la nivelul fiecărui UAT.  Planul de acțiuni 

a fost elaborat pe fiecare unitate administrativ - teritorială în parte, în urma analizării Strategiilor de 

Dezvoltare Locală puse la dispoziție de către UAT-urile buzoiene. 

Totuși, strategia anterioară a fost deficitară în ceea ce privește definirea indicatorilor de rezultat 

adecvați pentru a putea oferi o imagine clară asupra gradului de atingere a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă propuse.  

În lipsa unor astfel de indicatori, progresul înregistrat în realizarea obiectivelor propuse a fost apreciat 

în funcție de gradul de implementare a măsurilor stabilite pentru fiecare UAT în parte.  
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Figură 1: Stadiul îndeplinirii măsurilor propuse în cadrul 
Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Buzău, 

perioada 2014 – 2020, la nivelul întregului județ 

Figură 2: Stadiul îndeplinirii măsurilor asumate de CJ 

Buzău în cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a 

județului Buzău, perioada 2014 – 2020 

  

Sursa: prelucrate date furnizate de CJ Buzău Sursa: prelucrate date furnizate de CJ Buzău 

 

La nivel de județ, au fost identificate 6.040 măsuri care au fost transpuse în proiecte. Pentru 22,3% 

(1.347 proiecte) dintre acestea, au fost centralizate informații cu privire la stadiul implementării lor; 

8,48% dintre proiecte (512) au fost finalizate, în timp ce 8,54% au fost realizate parțial sau se află în 

diverse stadii de implementare.  

O parte din proiecte au documentații tehnice pregătite în diverse faze astfel încât pot fi preluate în 

planul de acțiuni al perioadei următoare de timp, dacă vor fi identificate ca fiind în continuare 

necesare pentru a rezolva diverse nevoi la nivel de județ.  

Proiectele pentru care au fost definite 57 fișe de proiect și care au avut Consiliul Județean ca solicitant 

sau partener, au fost abordate în proporție de 70,18%: 26,32% au fost finalizate (15 proiecte) iar 

43,86% au fost implementate parțial sau sunt în curs de implementare (25 proiecte).  

În ceea ce privește distribuția teritorială a acestor investiții, se remarcă faptul că proiectele au fost 

implementate la nivelul întregului județ, ca număr de proiecte finalizate sau realizate parțial 

remarcându-se UAT-urile: Municipiul Buzău și comunele Vadu Pașii și  Gura Teghii.   
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 Figură 3: Distribuția teritorială a proiectelor finalizate sau realizate parțial, propuse în cadrul Strategiei de dezvoltare 
durabilă a județului Buzău, perioada 2014 – 2020 

 

Sursa: prelucrarea consultantului, date furnizate de Consiliul Județean Buzău 
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2. Cadrul conceptual al dezvoltării durabile   

2.1 Contextul european și național   

2.1.1. Obiectivele tematice la nivel european și național  

La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027 a fost 

avută în vedere corelarea cu strategiile și politicile existente la nivel european și național, astfel: 

Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021 – 2027   

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a Uniunii 

Europene, principala politică de investiții a UE propune 5 obiective / priorități investiționale:  

• O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și 

inteligente  

• O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, în tranziție spre o economie fără emisii și 

rezilientă, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și 

albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra schimbărilor climatice și a adaptării 

la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor 

• O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale 

• O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale 

• O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a 

tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale.  

În cadrul procesului de programare, fiecare țară își va stabili obiective proprii și priorități naționale 

sub forma programelor de finanțare gestionate de autoritățile de management aferente, care vor 

finanța proiecte de investiții a căror implementare va conduce la atingerea obiectivelor specifice 

stabilite.     

Alte strategii europene care acoperă orizontul 2021 – 2027 sunt Strategia de inovare pentru 

perioada 2021-2027, Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027 și Strategia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități (2021-2030).  

Strategia de inovare pentru perioada 2021-2027 

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent al UE, creat în 2008, 

care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus obiectivele pentru Strategia de inovare 

pentru perioada 2021-2027, a căror implementare va fi urmărită prin următorul program al UE de 

cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027)1:  

➢ Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare 

➢ Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior 

➢ Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare) 

 
1 Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3849 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3849
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Strategia europeană pentru tineret 2019 – 20272 recunoaște că tinerii sunt dornici să își ia în mâini 

propriile destine, să stabilească relații cu ceilalți și să le acorde sprijin și că ar trebui acordată o atenție 

deosebită tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza potențialelor surse de discriminare, cum ar 

fi originea etnică, genul, orientarea sexuală, handicapul, religia, convingerile sau opinia politică ale 

acestora. În cadrul acesteia, au fost definite 11 obiective europene pentru tineret care prezintă o 

viziune pentru o Europă care le permite tinerilor să își realizeze pe deplin potențialul și identifică 

domenii intersectoriale care afectează viețile tinerilor și indică care sunt provocările care trebuie 

abordate.  

Strategia privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2021-2030) adoptată în martie 2021 are 

obiectivul de a progresa în direcția garantării faptului că toate persoanele cu dizabilități din Europa, 

indiferent de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, vârstă sau orientare sexuală, se 

bucură de drepturile omului, beneficiază de șanse egale, de acces egal la viața socială și economică, 

sunt în măsură să decidă unde, cum și cu cine trăiesc, circulă liber în UE, indiferent de nevoile lor de 

sprijin și nu se mai confruntă cu discriminarea.  

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 

Pe plan național, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 20303 include 17 

obiective de dezvoltare durabilă, care transpun obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă 

asumată de statele membre ONU, cu ținte aferente:  

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context  

2. Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției şi 

promovarea unei agriculturi sustenabile  

3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă  

4. Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul 

vieții pentru toți  

5. Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor în societate  

6. Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți  

7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și 

modern  

8. Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării 

depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți  

9. Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și încurajarea 

inovației  

10. Reducerea inegalităților în interiorul țării și între țări  

11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile  

12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile  

13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor  

 
2 Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C456 din 18 decembrie 2018 
3 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României în ședința din 
9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018  
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14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă  

15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării 

solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 

16. Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la 

justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate 

nivelurile  

17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă. 

Figură 4: Obiectivele de dezvoltare durabilă cuprinse în Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 

 

  Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, 2018  

Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 – 20354 se bazează pe 11 (+3) proiecte 

interdisciplinare:  

❖ Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei Române 

❖ Proiect 2: Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor viitoare  

❖ Proiect 3: Securitatea și eficiența energetică. Alocarea resurselor energetice necesare în 

evoluția și dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea României în perioada 2017 – 

2037 

❖ Proiect 4: Siguranța informatică – protecția cibernetică, protecția proprietății intelectuale în 

proiecte și în publicarea electronică 

❖ Proiect 5: Securitate și siguranță alimentară 

❖ Proiect 6: Economia și calitatea vieții 

❖ Proiect 7: Sănătatea – de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în România 

– repere pentru următoarele decenii  

❖ Proiect 8: Proiectul european al Dunării / Strategia Națională a Dunării  

 
4 Sursa: Academia Română – Strategia de dezvoltare a României în urmatorii 20 ani, volumul I, 2015 
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❖ Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – Europa 

multilingvistică, cultura electronică  

❖ Proiect 10: România – societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are 

❖ Proiect 11: România în era globalizării – spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de echilibru 

și moderație 

❖ Proiect 12: Politici financiare și monetare – Echilibru și adăugarea unei dezvoltări durabile  

❖ Proiect 13: Instituții publice stabile, respectate și durabile – stabilitatea Statului Român 

❖ Proiect 14: Strategia de apărare a României  

 

2.1.2. Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene 2021 – 2027   

Politica de Coeziune a Uniunii Europene 2021 – 2027  

Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene post-2020 au fost 

enunțate pe baza Obiectivelor Politice (OP) stabilite prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene, prin 

detalierea de Obiective Specifice (OS) pentru fiecare dintre acestea, astfel: 

Tabel 2: Corelarea obiectivelor de politică europeană (OP) cu obiectivele specifice (OS) 

Obiectiv de politică  Obiectiv specific 

Obiectivul de 
Politică 1 - O Europă 
mai inteligentă și 
mai competitivă 

Cercetare și inovare 
OS1. Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 
avansate 

Digitalizare 
OS2. Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și 
al guvernelor 

Competitivitate 
OS3. Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 
OS4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție 
industrială și antreprenoriat 

Obiectivul de 
Politică 2 - O Europă 
mai ecologică 

Energie 
OS1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 
OS2. Promovarea energiei din surse regenerabile 
OS3. Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E 

Schimbări climatice, riscuri, apă 
OS4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a 
rezilienței în urma dezastrelor 
OS5. Promovarea gestionării sustenabile a apei 

Economia circulară 
OS6. Promovarea tranziției către o economie circulară 

Biodiversitate 
OS7. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 
special în mediul urban și reducerea poluării 

Aer 
OS8. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 
special în mediul urban și reducerea poluării 
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Obiectiv de politică  Obiectiv specific 

Situri contaminate 
OS9. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 
special în mediul urban și reducerea poluării 

Mobilitate urbană 
OS10. Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața 
schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea accesului 
la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

Obiectivul de 
Politică 3 - O Europă 
mai conectată  

Conectivitate 
OS1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 
climatice, inteligentă, sigură și intermodală 
OS2. Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în 
fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

Broadband 
OS3. Îmbunătățirea conectivității digitale 

Obiectivul de 
Politica 4 – O Europă 
mai socială și mai 
incluzivă  

Ocupare 

OS1. Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 
grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive, prin promovarea 
angajării pe cont propriu și a economiei sociale 

OS2. Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și 
anticipa necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în timp real 
urmărind asigurarea medierii/plasării (matching), tranziției și a mobilității forței de 
muncă 

OS3. Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării 
echilibrului dintre viața profesională și cea privată  

OS4. Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și 
antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a 
unui mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății 

Educație 

OS5. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 
formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 
inclusiv a competențelor digitale 

OS6. Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 
incluziunii, completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile 
defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu 
educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar 

OS7. Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități 
flexibile de perfecționare și reconversie profesională pentru toți luând în 
considerare competențele digitale 

Incluziune socială 

OS8. Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a 
comunităților marginalizate, cum ar fi rromii 

OS9. Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și 
accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecția socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă 
durată 
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Obiectiv de politică  Obiectiv specific 

Sănătate 

OS10. Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și 
accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecția socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă 
durată 

Incluziune socială 

OS11. Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor  

OS12. Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență 
materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de 
acompaniere 

Obiectivul de 
Politica 5 – O Europă 
mai aproape de 
Cetățeni  

Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

OS1. Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, 
a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 

Dezvoltare teritorială integrată 

OS2. Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului 
la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de 
coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Sursa: Site-ul Ministerului Fondurilor Europene  

În conformitate cu Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 20275, prioritățile 

investiționale trasate de Uniunea Europeană, vor fi implementate cu ajutorul următoarelor programe 

operaționale: 

Tabel 3: Corelarea obiectivelor de politică europeană cu programele operaționale implementate pe plan național 

Obiectiv european Program operațional 

Obiectivul de Politică 
1 - O Europă mai 
inteligentă și mai 
competitivă 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 
(POCIDIF) 
Programul Operațional Sănătate (POS) 
Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Obiectivul de Politică 
2 - O Europă mai 
ecologică 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  
Programul Operațional Transport (POT) 
Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 
Programul Acvacultură și Pescuit (PAP) 

Obiectivul de Politică 
3 - O Europă mai 
conectată  

Programul Operațional Transport (POT) 
Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

Obiectivul de Politica 
4 – O Europă mai 
socială și mai incluzivă  

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 
Programul Operațional Sănătate (POS) 
Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

 
5 Sursa: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 
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Obiectiv european Program operațional 

Obiectivul de Politica 
5 – O Europă mai 
aproape de Cetățeni  

Programe Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 
Programul Acvacultură și Pescuit (PAP) 

Obiectivul aferent 
Tranziției Echitabile 

Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ) 

Sursa: Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 2027  

 

2.2 Contextul regional și județean  

La nivel regional, plecând de la nevoile și provocările regiunii pentru perioada de programare 2021-

2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est va realiza procesul de 

dezvoltare în conformitate cu documentele strategice naționale si documentele strategice ale Uniunii 

Europene. Politica de coeziune va suferi procese de modernizare şi în următoarea perioadă 2021-

2027, fiind una din principalele politici de investiții a UE și una dintre cele mai tangibile expresii ale 

solidarității. Convergența economică și socială este obiectivul de stimulare, astfel toate regiunile 

rămânând eligibile pentru finanțare prin politica de coeziune, pe baza a trei categorii: regiuni mai 

puțin dezvoltate, în tranziție și mai dezvoltate. Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales 

pe obiectivele 1 și 2, alocându-le 65% - 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție 

de prosperitatea relativă a statelor membre6. 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Sud-Est 2021-2027 

Conform variantei draft din septembrie 2020 a Programului Operațional Regional pentru Regiunea 

Sud-Est 2021-2027, obiectivele specifice şi tipurile de acțiuni aferente sunt următoarele7: 

Tabel 4: Priorități de investiții ale Programului Operațional Regional pentru regiunea Sud-Est 2021-2027 

Axă prioritară Obiective specifice Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Prioritatea 1 - 

O regiune 

competitivă 

prin inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice 

OS a (i) Dezvoltarea 

capacităților de cercetare și 

inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate  

 Acțiunea 1.1 – Susținerea activităților de inovare  

• Operațiunea A (proof of concept) 

• Operațiunea B (Creşterea inovării în companii) 

Acțiunea 1.2 - Specializare inteligentă regională 

Acțiunea 1.3 - Sprijinirea transferului tehnologic pentru creșterea 

gradului de inovare a întreprinderilor 

OS a (ii) Fructificarea 

avantajelor digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor  

Acțiunea 1.4 Creșterea gradului de digitalizare 

• Operațiunea A: Digitalizarea IMM-urilor 

Operațiunea B: Sprijinierea Centrelor de Inovare Digitală (DIH) 

OS a (iii) Impulsionarea 

creșterii și competitivității 

IMM-urilor 

Acțiunea 1.5 Sprijinirea companiilor inovative și creșterea ratei de 

supraviețuire a acestora prin intermediul infrastructurilor suport de 

afaceri 

 
6 Sursa: http://www.adrse.ro/Planificare/PlanificareRegionala_2021-2027.aspx  
7 Sursa: http://www.adrse.ro/Documente/POR_2021/POR_SE_2021-2027_septembrie_2020.pdf   

http://www.adrse.ro/Planificare/PlanificareRegionala_2021-2027.aspx
http://www.adrse.ro/Documente/POR_2021/POR_SE_2021-2027_septembrie_2020.pdf
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Axă prioritară Obiective specifice Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea 

competitivității IMM-urilor 

• Operațiunea A (creșterea competitivității IMM-urilor) 

• Operațiunea B (clustere) 

Prioritatea 2 - 

O regiune cu 

orașe Smart 

OS a (ii) Fructificarea 

avantajelor digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 

• Economie inteligentă: soluții dedicate promovării mediului de 

afaceri și oportunităților locale, atragerii de investiții, dezvoltării 

laboratoarelor vii / living lab pentru soluții de tip smart city; 

• Mobilitate inteligentă: soluții pentru managementul traficului, 

managementul parcărilor, managementul transportului public; 

• Locuire inteligentă: clădiri inteligente, măsurarea și eficientizarea 

consumului utilităților și simplificarea plăților, turism și promovare, 

spațiu public, mobilier stradal inteligent; 

• Cetățeni inteligenți: implicarea cetățenilor pentru rezolvarea 

problemelor orașului, optimizarea mediului urban, dezvoltarea de 

soluții smart city, informarea sau educarea cetățenilor  

• Guvernanță inteligentă: digitalizarea serviciilor publice, digitalizarea 

activității instituțiilor publice, securitate cibernetică, centre de 

Inteligență Urbană/ Metropolitană și inovare digitală, Platforme e-

Learning etc.;  

• Mediu inteligent: Echiparea orașelor cu infrastructură pentru 

colectare date, Telegestiunea iluminatului public, Managementul 

deșeurilor, îngrijirea spațiilor verzi, îmbunătățirea calității aerului, 

reducerea nivelului de zgomot etc. 

Prioritatea 3 - 

O regiune cu 

orașe 

prietenoase 

cu mediul 

OS b (i) Promovarea eficienței 

energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de 

seră 

Acțiunea 3.1 Renovarea clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de 

monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în vederea asigurării/ 

îmbunătățirii eficienței energetice în funcție de potențialul de 

reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, 

inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate 

(inclusiv seismice). 

OS b (vii) Îmbunătățirea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a infrastructurii 

verzi în special în mediul 

urban și reducerea poluării 

Acțiunea 3.2. Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin 

promovarea investiţiilor ce promovează infrastructura verde în 

zonele urbane. 

a) Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea 

investițiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane.  

b) Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ 

abandonate.  

c) Modernizarea/ extinderea spațiilor verzi existente, inclusiv parcuri 

urbane, acoperișuri verzi, grădini urbane, etc. 

Acțiunea 3.3. Îmbunătățirea infrastructurii edilitare în zonele 

periurbane 

OS b (viii) Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale sustenabile  

Acțiunea 3.4 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință 

de județ și zona lor funcțională prin investiții, dezvoltarea 

infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, 

material rulant, combustibili alternativi, culoare de mobilitate), 

bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.   
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Axă prioritară Obiective specifice Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Prioritatea 4 - 

O regiune 

accesibilă 

OS c (iii) Dezvoltarea unei 

mobilități naționale, regionale 

și locale durabile, reziliente în 

fața schimbărilor climatice, 

inteligente și intermodale, 

inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere 

Acțiunea 4.1 Investiții destinate infrastructurii rutiere de importanță 

regională reabilitată și modernizată pentru asigurarea conectivității la 

rețeaua TEN-T. 

Acțiunea 4.2 Investiții destinate coridoarelor urbane de transport prin 

crearea/ îmbuntățirea/ modernizarea infrastructurii urbane de 

descongestionarea/ fluidizarea traficului urban. 

Prioritatea 5 - 

O regiune 

educată 

OS d (ii) Îmbunătățirea 

accesului la servicii de calitate 

și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea 

pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii 

Învățământ ante-preșcolar și preșcolar 

• Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii, inclusiv: construcție / 

extindere / reabilitare / modernizare / echipare pentru creșe și 

grădinițe publice, din mediul urban și rural;  

Învățământ primar,  gimnazial și liceal 

• Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii: construcție / 

extindere / reabilitare / modernizare / echipare pentru unitățile de 

învățământ publice din învățământul primar, gimnazial și liceal, din 

mediul urban și rural; 

Învățământ profesional și tehnic 

• Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii: construcție / 

extindere / reabilitare / modernizare / echipare pentru unitățile de 

învățământ, inclusiv campusuri școlare, din învățământ profesional și 

tehnic, inclusiv învățământ dual, din mediul urban și rural, cu excepția 

liceelor cu profil agricol; 

Învățământ universitar 

• Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii: reabilitarea/ 

modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale 

pentru învățământul universitar de stat, inclusiv campusuri.  

Se va acorda o atenție sporită asigurării condițiilor de acces pentru 

persoane cu dizabilități. 

Prioritatea 6 - 

O regiune 

atractivă 

OS e (i) favorizarea dezvoltării 

integrate sociale, economice 

și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, 

turismului și securității în 

zonele urbane 

• Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și servicii culturale  

• Îmbunătățirea infrastructurii publice de turism, în zonele de faleză 

ale Dunării și în zonele care dispun de un potențial turistic valoros 

• Dezvoltarea turismului, balnear, balneo-climateric, litoral 

• Investiții în infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban 

• Tabere de elevi și preșcolari 

OS e (ii) favorizarea dezvoltării 

integrate sociale, economice 

și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, 

turismului și securității în 

zonele non-urbane 

• Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și servicii culturale  

• Îmbunătățirea infrastructurii publice de turism, în zonele de faleză 

ale Dunării și în zonele care dispun de un potențial turistic valoros 

• Dezvoltarea turismului, balnear, balneo-climateric, litoral 

• Investiții în infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban 

• Tabere de elevi și preșcolari 

Sursa: POR Regiune Sud Est, versiune draft septembrie 2020 

Obiectivele politice și tematice stabilite la nivel european și național, precum și prioritățile regionale 

au fost avute în vedere în procesul de elaborare a direcțiilor de dezvoltare strategică și a obiectivelor 
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trasate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2021-2027, 

astfel încât să se asigure premisele implementării proiectelor de investiţii definite la nivelul județului.  

Monitorizarea continuă a actualizărilor efectuate de structurile responsabile la nivel european, 

național şi regional asupra programelor operaționale, prin prisma obiectivelor strategice care pot fi 

implementate cu ajutorul acestora, asigură strategiei capacitatea de reacţie și suplețea necesară 

pentru promovarea unor proiecte adecvate, cu reale șanse de a fi finanțate. 

Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 

Tot la nivel regional, Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027, 

identifică 6 domenii de specializare inteligentă la nivelul regiunii: 

Tabel 5: Domeniile de specializare inteligentă pentru Regiunea Sud Est   

 

Pilon I – Inovare în industrii tradiționale 

Inginerie și transport naval Industria confecțiilor 

Pilon II – Dezvoltare sustenabilă prin inovare 

Agro-alimentar și biotehnologii Acvacultură și Pescuit Turism 

Pilon III: Societate și economie regională smart prin transformare digitală 

TIC - Tehnologia Informației și Comunicării 
Sursa: Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 

Contextul teritorial al județului Buzău favorizează următoarele direcții de dezvoltare, ținând cont de 

domeniile de specializare inteligentă identificate pentru Regiunea Sud Est:   

1. Industria confecțiilor - prin reorientarea strategică a acestei industrii către o producție bazată pe 

inovație și utilizarea de noi materiale textile. Cele mai multe unități locale active sunt prezente în 

județele Buzău, Galați și Constanța; 

2. Agro-alimentar și biotehnologii  

- industria alimentară reprezintă o activitate industrială tradițională pentru județul Buzău, înglobând 

un număr foarte mare de firme și reprezentând aproximativ 20% din totalul firmelor din industria 

prelucrătoare, la nivel de județ.  

- prin cultivarea porumbului (mai ales în zona de nord a regiunii), a grâului (zona de centru a regiunii), 

a orzului, a plantelor industriale și a florii soarelui; 

- datorită potențialului agricol, este nevoie de biotehnologii agro-alimentare și de mediu, astfel se 

reduce și poluarea mediului. Sunt încurajate proiectele care vizează:  

• Gestiunea inteligentă a deșeurilor care se bazează pe colectare selectivă, reciclare, reutilizare 

și refolosire pentru obținerea de produse cu valoare adăugată. Deșeurile biodegradabile vor 

fi valorificate prin procedee biotehnologice;  

• Conservarea biodiversității prin biotehnologii;  
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• Realizarea de clustere pentru protecția mediului. 

3. Biotehnologii - prin energiile regenerabile (energia eoliană, solară, a apei, geotermală și biomasă). 

Sunt încurajate proiectele care vizează:  

• Utilizarea de echipamente pentru producerea bioresurselor; 

• Utilizarea ecotehnologiilor pentru combaterea unor probleme de mediu, contribuind la 

protejarea și conservarea acestuia;  

• Utilizarea mai bună a resurselor limitate.  

4. Turism – având în vedere că județul Buzău cuprinde cele 3 mari forme de relief, sunt încurajate 

proiectele care valorifică aceste resurse prin activitățile turistice. 

Având în vedere aceste domenii de specializare inteligentă ale regiunii, elementele cu potențial ale 

județului Buzău trebuie valorificate pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a județului și, implicit, 

la dezvoltarea Regiunii Sud - Est. 

Dezvoltarea durabilă a județului într-o manieră coerentă impune înglobarea documentelor strategice 

proiectate la nivelul teritoriului, respectiv:   

• Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău, actualizat în 2020;   

• Plan de menținere a calității aerului în Județul Buzău 2019 – 2023;  

• Planul Județean de Gestionare al Deșeurilor în județul Buzău 2020 – 2025;   

• Planul Regional de Acțiune pentru învățământ 2016-2025 (PRAI)8, actualizat în 2018, care are 

obiectivul major de creştere a contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia 

rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă 

şi inclusivă.  

 

2.3 Conceptul de dezvoltare strategică  

Elaborarea conceptului de dezvoltare strategică durabilă, este un demers care pleacă atât de la 

rezultatele Analizei situației existente, cât și de la reperele fixate de diversele abordări strategice 

regionale, naționale și sectoriale care condiționează contextul județean local, în argumentarea 

construcției unor direcții de dezvoltare a județului Buzău, indicând modalitățile prin care se poate 

ajunge la țintele propuse.  

Fiecare direcție de dezvoltare strategică prioritară presupune parcurgerea unui set de obiective 

strategice care pot fi realizate, prin acțiuni grupate în axe prioritare specializate, care conțin măsuri 

concrete sub forma: programelor, proiectelor, hotărârilor, de a căror prioritizare, planificare și mod 

de concretizare, depinde implementarea în condiții optime a strategiei de dezvoltare durabilă, 

respectiv atingerea obiectivelor propuse. 

În activitatea de selectare, prioritizare și  planificare a măsurilor, se vor avea în vedere atât contribuția 

la realizarea cu prioritate a obiectivelor strategice, modul în care influențează celelalte domenii, cât 

și resursele disponibile. 

  

 
8 http://infraed.ro/wp-content/uploads/2018/10/PRAI-SUD-EST-2016-2025-actualizat-2018.pdf  

http://infraed.ro/wp-content/uploads/2018/10/PRAI-SUD-EST-2016-2025-actualizat-2018.pdf
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Figură 5: Schema demersului operațional de elaborare a conceptului de dezvoltare 

 

Sursa: Prelucrarea consultantului 

Această structură pune în legătură directă și condiționează măsurile concrete - care pot fi programe, 

proiecte, hotărâri - cu un obiectiv strategic, în scopul creării unor mecanisme generatoare de progres 

sau capabile să asigure suport și să accelereze dinamica dezvoltării așa cum a fost ea stabilită. Totuși, 

dezvoltarea trebuie văzută coerent, omogen și fără să producă dezechilibre între diferitele domenii, 

categorii de locuitori sau între diferitele zone teritoriale.  

Pentru aceasta sunt urmărite principiile unei dezvoltări convergente, intercorelării și dezvoltării 

durabile, cu respectarea principiilor egalității de șanse: 

Dezvoltarea convergentă are în vedere stimularea performanțelor fără a crea decalaje de dezvoltare 

la nivelul județului. În plus, se vizează reducerea diferențelor deja existente între comunități pe plan 

social, economic, cultural și al accesului la servicii și infrastructură publică, caracteristice diferitelor 

zone și localități. 

Intercorelarea presupune ca obiectivele strategiei să ia în calcul obiectivele planurilor și strategiilor 

regionale, naționale și europene dar și adaptarea măsurilor de acțiune în funcție de recomandările 

politicilor de guvernare ale diferitelor instituții ce acționează la nivel județean. 

Dezvoltarea durabilă  înseamnă propunerea unui tip de dezvoltare care să asigure un echilibru între 

aspectele sociale, economice și ecologice și care să ia în calcul aspectele ce țin de restricționarea 

accesului la resurse al generațiilor viitoare. 

Egalitatea de șanse se aplică și ține cont, în mod particular, de diversitatea etnică și religioasă a 

populației, promovarea capitalului uman făcându-se în mod nediscriminatoriu în orice domeniu 

economico-social. Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen sau de vârstă 
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constituie premise pentru dezvoltarea comunitățiilor și, totodată, asigură un cadru în care relațiile 

sociale au la bază valori precum toleranța și egalitatea.   

3. Viziunea strategică de dezvoltare a județului Buzău    

Viziunea strategică sintetizează sensul dezvoltării județului și precizează direcția și transformările 

necesare pentru ca așteptările să devină realitate. Viziunea reprezintă o stare dorită, proiectată în 

viitor, care configurează un posibil şi așteptat nivel de dezvoltare, în funcție de resursele disponibile 

pentru a ajunge acolo. Ea presupune o gândire dinamică și capabilă să evalueze pe termen lung 

șansele de dezvoltare ale județului pentru atingerea scopului dorit. Mai mult, aceasta este premisa 

”planului de acțiune”, a pașilor concreți prin care, de la starea de acum, se ajunge la cea proiectată. 

Județul Buzău se situează geografic la intersecția între mai multe regiuni ale României, fapt care a 

facilitat de-a lungul timpului dezvoltarea în această zonă în special a comerțului și a transportului. În 

afară de acestea, datorită diversității resurselor și a reliefului, dar și apropierii de capitală, în județul 

Buzău s-au dezvoltat diverse ramuri de activitate, printre care agricultura, creșterea animalelor sau 

viticultura, dar și o industrie a prelucrării produselor provenite din acestea. În prezent, în județ 

funcționează mai multe societăți comerciale a căror cifră de afaceri domină clasamentele economice 

ale acestuia. Astfel, performanța economică a județului este în principal determinată de performanța 

acestora. În ciuda rolului de nod de transport, județul este în continuare deficitar în ceea ce privește 

calitatea și acoperirea cu infrastructură a legăturii între localități sau în interiorul acestora.  

Pornind de la aceste câteva caracteristici, dar și de la rezultatele analizei de impact a implementării 

documentului strategic corespunzător perioadei anterioare, pentru perioada 2021-2027, propunem 

următoarea viziune de dezvoltare a județului:  

Județul Buzău – un spațiu al comunităților orientate către o dezvoltare durabilă, cu o economie 

prosperă, o administrație modernă și servicii publice eficiente. 

Pentru următoarea perioadă, direcțiile de dezvoltare, obiectivele strategice, obiectivele de dezvoltare 

comune, axele prioritare, respectiv măsurile și proiectele propuse sunt orientate, printre altele, către 

creșterea posibilității diversificării activităților economice ale județului, prin punerea în valoare a 

acelor resurse insuficient exploatate până acum. Este vizată în aceeași măsură și eficientizarea 

activităților companiilor care deja funcționează pe teritoriul județului.  

O primă direcție de dezvoltare strategică propusă se referă, așadar, la diversificarea economică, 

concomitent cu facilitarea dezvoltării ramurilor economice deja active la nivelul județului. Rezultatele 

măsurilor corespunzătoare sunt de natură să influențeze celelalte teme de intervenție ale strategiei 

și se referă la îmbunătățirea infrastructurii, precum și a condițiilor actuale de colectare, furnizare și 

distribuție a energiei. Acestea sunt importante nu atât pentru facilitarea dezvoltării economiei, dar 

pentru efectele pozitive pe care le-ar putea avea asupra calității aerului și, implicit, a locuirii.  

Aceasta din urmă (îmbunătățirea calității locuirii) reprezintă o a doua direcție strategică de dezvoltare 

și se referă la obiective și axe prioritare care includ măsuri cum ar fi cele care corespund îmbunătățirii 

condițiilor de trai ale locuitorilor unităților administrativ teritoriale atât din mediul urban, dar și rural 

de pe teritoriul județului. Acestea constau, de exemplu, în extinderea rețelei de canalizare și furnizare 
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cu apă și a celorlalte utilități necesare traiului curent (alimentare energie electrică, alimentare cu 

gaze, transport în comun, transport școlar etc).  

Cele două direcții strategice de dezvoltare descrise mai sus acoperă majoritatea domeniilor 

economico-sociale și culturale ale județului. Acestora li se adaugă în strategie două obiective de 

dezvoltare comune – dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului și îmbunătățirea administrației 

publice. Identificarea acestora a fost determinată de importanța pe care o au, dar și de necesitatea 

ca efectele determinate de progresul în cadrul lor să poată fi asociat complementar cu stimularea și 

dezvoltarea celor două direcții strategice de dezvoltare descrise mai sus. Conceptul de ”obiectiv de 

dezvoltare comun” corespunde unui grad de generalitate inferior unei ”direcții strategice”, care 

subsumează în mod similar ”obiective strategice de dezvoltare” specifice. 

Principala caracteristică a ”obiectivelor de dezvoltare comune”, este aceea că acestea condiționează 

abordările în cadrul celorlalte obiective. Caracterul durabil și sustenabil al dezvoltării județului este 

imprimat de promovarea unui set de principii care vor influența și măsurile din alte domenii.  În același 

mod, măsurile de creștere a capacității administrative și cele subsumate dezvoltării durabile 

reprezintă îmbunătățirea și adaptarea actului public la nevoile actorilor economici și la solicitările și 

așteptările locuitorilor și are efecte directe asupra dezvoltării direcțiilor strategice. 

Direcția de Dezvoltare strategică (DDs) 1. Economie – prosperitate prin diversificare  

Aceasta este considerată cea mai importantă direcție strategică. Intervențiile propuse sunt de natură 

să consolideze trendul ușor ascendent pe care acest județ îl înregistrează în principalele sale ramuri 

economice dezvoltate. De asemenea, este luată în considerare posibilitatea de a dezvolta industrii 

noi (de exemplu turismul) care ar putea pune în valoare resurse insuficient exploatate până acum.  

Direcția de Dezvoltare strategică (DDs) 2. Calitatea locuirii  

Pe de altă parte, la nivelul județului se înregistrează un trend descendent al numărului de locuitori. 

Această situație are mai multe cauze printre care se numără și cea legată de evoluția calității locuirii. 

Pentru a veni în întâmpinarea dorințelor cetățenilor județului, respectiv a comunităților din unitățile 

administrativ teritoriale din interiorul acestuia, este necesară inițierea unor măsuri care să rezolve 

problemele care pot afecta calitatea locuirii. Printre acestea se numără cele referitoare la serviciile 

de apă-canal și a celelalte utilități necesare traiului curent (alimentare energie electrică, alimentare 

cu gaze, transport în comun, transport școlar etc).   

În aceeași categorie sunt cuprinse și măsurile care vizează infrastructura (în special cea rutieră), 

respectiv serviciile publice. În primul caz, județul se confruntă cu probleme semnificative mai ales în 

ceea ce privește legăturile intrajudețene, între diferite localități. În cel de-al doilea caz, oportunitățile 

pe care le are județul indică posibilitatea îmbunătățirii diferitelor servicii (transport, educație, 

sănătate, asistență socială, activități de petrecere a timpului liber). Aceste două teme de intervenție 

corespund unei direcții de acțiune a cărei atingere este benefică nu doar pentru mediul de afaceri, 

dar și pentru locuitorii județului, consumatori ai serviciilor publice.   

Obiectiv de Dezvoltare comun (ODc) 3. Dezvoltare durabilă și sustenabilă a teritoriului.  

Pentru realizarea acestui prim obiectiv de dezvoltare comun sunt propuse trei obiective, dar și axe 

prioritare și măsuri care contribuie atât la atingerea unui nivel de trai ridicat pentru cetățenii 
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județului, dar și unei economii prospere și nepoluante dezvoltate în cadrul acestuia. În cazul acestui 

prim obiectiv intervențiile vizate nu aparțin unui singur domeniu de intervenție, ci pot fi specifice unor 

arii diferite, de la economie, la administrație sau servicii publice. Obiectivele strategice 

corespunzătoare se referă la protejarea mediului și colectarea deșeurilor, la creșterea eficienței și 

diversificarea furnizării energiei și la organizarea și amenajarea durabilă a teritoriului.  

 

Obiectiv de Dezvoltare comun (ODc) 4. Îmbunătățirea administrației publice 

Al doilea obiectiv de dezvoltare comun propus se referă la îmbunătățirea organizării activităților de 

furnizare sau gestionare a unor servicii administrative, respectiv posibilitatea identificării de soluții 

smart în furnizarea unor servicii. Axele prioritare corespunzătoare se referă la creșterea eficienței 

departamentelor însărcinate cu inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri 

structurale, îmbunătățirea colectării taxelor locale, respectiv accelerarea procesului de intabulare. 

Acesta din urmă are o importanță deosebită pentru derularea investițiilor, respectiv de realizare a 

diferitelor construcții pe raza diverselor unități administrativ teritoriale din cadrul județului. În al 

doilea rând, facilitarea și promovarea soluțiilor ”smart” se referă la procesul de digitalizare a 

administrației (circulația documentelor, realizarea bazelor de date etc.), dar și îmbunătățirea 

furnizării serviciilor publice către cetățeni prin intermediul internetului.  

Figură 6: Structura conceptului de dezvoltare 

 
Sursa: Prelucrarea consultantului 

 

3.1 Obiectivele strategice de dezvoltare și axele prioritare   

Dezvoltarea domeniilor vizate de cele două direcții de dezvoltare strategică presupune realizarea 

unor obiective strategice asociate fiecăreia dintre ele. Acestea sunt menționate și în cazul primului 

obiectiv de dezvoltare comun. După cum am arătat, în cazul celui de-al doilea obiectiv de dezvoltare 

comun, obiectivele strategice nu mai sunt menționate. 
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Obiectivele strategice din cazul direcțiilor de dezvoltare vor subsuma ”Axe prioritare” care la rândul 

lor vor include tipuri concrete de măsuri într-un anumit domeniu. Aceste măsuri pot fi: activități, 

proiecte, etc., a căror realizare, punere în practică, vor conduce la atingerea obiectivului vizat, 

respectiv la nivelul de dezvoltare preconizat. 

Direcția de Dezvoltare strategică (DDs) 1. Economie – prosperitate prin diversificare, asociază un 

set de trei obiective care grupează axele prioritare după cum urmează:  

Obiectiv strategic (Os) 1.1. Sprijinirea turismului 

Acest obiectiv se referă la dezvoltarea unor axe prioritare de intervenție orientate către revigorarea 

turismului în zonă. Pe teritoriul județului se află numeroase vestigii istorice a căror exploatare turistică 

limitată a condus de-a lungul timpul la o degradare continuă a acestora. De asemenea, județul 

prezintă oportunități semnificative și din punctul de vedere al diferitelor elemente naturale de 

atracție (de exemplu, Vulcanii Noroioși sau Focul Viu). Acestea pot fi dezvoltate ca obiective turistice, 

concomitent cu dezvoltarea unor circuite turistice cât mai atractive pe teritoriul județului.   

Axa prioritară 1.1.1 Încurajarea turismului:  

• Elaborarea și asigurarea implementării de documente strategice pentru dezvoltarea turismului și 

promovarea județului Buzău ca destinație turistică – ex. strategie de dezvoltare și promovare a 

turismului în județul Buzău, realizare logo turistic și elemente de identificare vizuală pentru 

județul Buzău, implementare aplicații mobile de promovare a obiectivelor turistice, achiziționare 

echipamente performante pentru realizarea materialelor foto-video necesare pentru promovarea 

turistică a județului Buzău etc;  

• Promovarea obiectivelor turistice relevante la nivel de județ, prin campanii care să vizeze:  

o Promovarea ofertei de agroturism, sprijin pentru dezvoltarea sectorului de alimentație 

publică (ex. înființare puncte gastronomice locale în zonele turistice) și a potențialului 

județean pentru dezvoltarea acestui sector turistic, cu scopul atragerii de potențiali 

investitori; 

o Punerea în valoare a siturilor istorice, valorificarea turistică a zonelor de interes – ex. 

Vulcanii Noroioși, Focul Viu, Mina de Petrol (unică în Europa) de la Sărara Monteoru prin 

derularea de campanii de promovare care să aibă ca rezultat cuprinderea acestor zone în 

circuitul turistic, respectiv includerea în traseele turistice deja active în zonă; 

o Promovarea pe site-ul CJ sau/și pe rețelele sociale a zonelor de interes din punct de vedere 

turistic;  

o Implementare aplicație telefonică Visit Buzău etc;  

• Promovarea oportunităților de finanțare care sprijină dezvoltarea turismului la nivel de județ; 

• Participarea la târguri naționale sau internaționale de turism în vederea prezentării ofertei 

turistice a zonei, inițierea unei colaborări constante cu Ministerul Turismului în vederea 

promovării la nivel național și internațional a zonei;  
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• Sprijin pentru creșterea calității serviciilor turistice prin organizarea în parteneriat sau sprijinirea 

organizării unor cursuri de formare profesională în domeniul turismului;  

• Dezvoltarea turismului gastronomic prin organizarea unor festivaluri dedicate celor 9 produse 

tradiționale ale Județului Buzău.  

Axa prioritară 1.1.2. Modernizarea infrastructurii turistice: 

• Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 

naturale și creșterea calității serviciilor turistice – ex. dezvoltarea infrastructurii turistice, inclusiv 

realizare parc balnear în stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei;   

• Dezvoltarea de trasee turistice tematice și promovarea acestora în mediul de profil (ex. „Drumul 

oilor”, „Drumul grâului”, „Drumul Vinului” sau trasee de turism ecologic prin înființarea unei piste 

de biciclete între Municipiul Buzău și Stațiunea balneoclimaterică Sărata - Monteoru);  

• Modernizarea și dezvoltarea de marcaje turistice pentru trasee existente și altele noi (ex. „Valea 

Buzăului – Valea Legendelor”);  

• Dezvoltarea căilor de acces către diferitele monumente istorice, muzee, alte obiective, renovarea 

acestora;  

• Înființare și amenajare post Salvamont;  

• Dezvoltarea infrastructurii economice, turistice și de transport în aria ”Ținutului Buzăului” pentru 

dezvoltarea durabilă a județului Buzău etc.  

Os. 1.2. Sprijinirea agriculturii 

Agricultura este o ramură economică foarte bine reprezentată la nivelul județului, mai ales în zona de 

Sud, unde se află cele mai întinse suprafețe arabile. În celelalte zone ale județului sunt întâlnite și alte 

activități cu caracter agricol sau zootehnic, adaptate specificului zonei. De exemplu, viticultura în 

regiunea Dealul Mare sau creșterea animalelor și prelucrarea cărnii reprezintă alte ramuri economice 

a căror dezvoltare ar putea fi supusă unor transformări care să conducă inclusiv la răspândirea 

agriculturii ecologice.   

Axa prioritară 1.2.1. Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii ecologice, creșterea animalelor, 

prelucrarea lemnului:  

• Sprijinirea dezvoltării agriculturii ecologice prin derularea de acțiuni de promovare a agriculturii 

ecologice, sprijinirea afacerilor orientate către agricultura ecologică; 

• Sprijinirea întreprinderilor cu activitate în domeniile de creștere a animalelor, prelucrare a 

lemnului; 

• Promovarea oportunităților de finanțare pentru domeniile de interes. 

Axa prioritară 1.2.2. Sprijinirea întreprinzătorilor din sectorul agricol în județ, precum și a investițiilor 

în domeniu 

• Promovarea la nivel local de programe de sprijin pentru cei care doresc să pornească o afacere cu 

profil agricol în mediul rural;  

• Acordarea de facilități pentru întreprinzătorii din sectorul agricol.  
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Os. 1.3. Sprijinirea industriei  

În afară de ramurile descrise mai sus, la nivelul județului funcționează companii specializate în 

activități specifice unor ramuri ale economiei cum sunt: prelucrarea materialelor textile, reciclarea 

deșeurilor etc. Acestea contribuie la bunăstarea comunităților din cadrul județului, dar nu suficient 

încât să conducă la atragerea forței de muncă corespunzătoare unei creșteri a rezidenților în 

localitățile județului.  

Axa prioritară 1.3.1. Continuarea și menținerea sprijinului pentru dezvoltarea infrastructurii de suport 

pentru afaceri;  

• Sprijinirea înființării de incubatoare de afaceri și parcuri industriale atât pe teritoriul municipiului 

reședință de județ (Buzău) dar și în alte orașe din județ; 

• Sprijin pentru dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri în orașele mici sau/și comunele județului 

orientate către promovarea avantajelor existente la nivelul acestor UAT-uri în vederea atragerii 

de investitori; 

Axa prioritară 1.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea sectoarelor economice care valorifică resurse locale  

• Programe de promovare a meșteșugurilor și a comerțului artizanal etc.;  

• Promovarea și încurajarea programelor de reducere a birocrației pentru mediul de afaceri la nivel 

local;  

• Dezvoltarea de programe de sprijin a administrațiilor locale pentru facilitarea acordării de servicii 

pentru mediul de afaceri; 

• Sprijin pentru diversificarea activităților economice, precum și sprijinirea investițiilor private 

pentru dezvoltarea de activități non-agricole în mediul rural 

• Sprijin pentru valorificarea produselor agricole prin înființarea și modernizarea de piețe en-gros.  

 

Scenariu de organizare și dezvoltare teritorială a județului Buzău 

Pentru organizarea și dezvoltarea teritoriului acoperit de județul Buzău, scenariul de dezvoltare 

propus ia în considerare conturarea a 3 zone de activități economice, cu sub-zone care pun accent 

pe dezvoltarea turismului, astfel:  

(a) În prima zonă, cea nordică-montană, se pune accentul pe dezvoltarea eco-turismului, susținut 

prin diverse trasee și activități montane, dar și prin accesarea unor atracții culturale existente 

în localități. Alte servicii tipic urbane sunt oferite de singurele orașe din această zonă, orașele 

Pătârlagele și Nehoiu, ambele fiind considerate ”orașe – poartă” deoarece stabilesc legături 

de acces naționale prin rețelele de transport existente:  

a. Orașul Pătârlagele prin care se facilitează accesul către fenomenul natural Torentul 

noroios de la Chirlești; 

b. Orașul Nehoiu care facilitează accesul către masivele montane din proximitate (culmile 

Monteoru, Răstoaca și Cătiașu). 
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(b) În cea de-a doua zonă, se pune accentul pe mixitate economică, datorită celor 2 municipii 

localizate aici, Buzău și Râmnicu Sărat, care realizează legătura cu municipiul Focșani. În 

această zonă sunt localizate diferite întreprinderi și fabrici care produc diferite bunuri. De 

asemenea, există și activități tipic rurale, precum agricultura. În ceea ce privește turismul, în 

această zonă predomină turismul cultural și turismul viticol prin apartenența la traseul 

turistic Drumul Vinului care trece prin localitățile Năeni, Pietroasele, Sărata Monteoru, 

Ciolanu, Merei, Săhăteni.  

(c) În cea de-a treia zonă, accentul cade pe mediul rural și activitatea principală a acestuia, 

agricultura. De aceea, în această zonă predomină agro-turismul. Tot aici se concentrează și 

diverse infrastructuri de generare a energiei regenerabile, precum parcuri care utilizează 

energia solară și cea eoliană. Alte servicii tipic urbane sunt oferite de singurul oraș din această 

zonă, orașul Pogoanele. 

Toate zonele contribuie la realizarea unei economii circulare, realizată prin intermediul sistemului 

integrat de gestiune a deșeurilor la nivelul județului. Județul se bazează pe industrii care vizează 

utilizarea materialelor reciclate în realizarea unor noi produse (există în prezent industria fibrelor 

textile ecologice care se poate extinde).  

Materialele reciclate, pot fi procurate atât din județ, cât și din celelalte județe vecine din Regiunea 

Sud-Est (de exemplu, cazul județului Constanța care are mulți operatori care reciclează și cantitate 

mare de deșeuri). Aceste industrii necesită forță de muncă variată, astfel este reactivată populația 

șomeră, dar și atrag tinerii care voiau să părăsească județul. 

Figură 7: Structura celor 3 zone de activități economice propuse pentru dezvoltarea județului Buzău  
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Sursa: prelucrarea consultantului  
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Pentru înlănțuirea acestor zone, județul Buzău valorifică axa principală de transport care le străbate. 

Prin intermediul acesteia, rezultă un turism integrat la nivelul județului. Vizitatorii pot experimenta 

diferite forme de turism. Aceștia le accesează prin intermediul axei de transport, care este una 

sustenabilă, prietenoasă cu mediul natural. Acest turism integrat este pus în valoare și prin 

intermediul publicității (diferite broșuri, site-uri, reclame) și este conceput în așa fel încât dezvoltă 

echilibrat județul Buzău. La valorificarea turismului participă și GAL-urile și ADI-urile existente, care 

cooperează între ele.  

Turismul rezultat la nivelul județului Buzău, conectează la o scară mai mare atracțiile turistice 

importante din județele Prahova, Brașov, Brăila, Galați, Constanța și Tulcea, astfel acesta capătă un 

rol de tranziție. Mai ales, datorită drumului expres, „Muntenia Expres”, care se va implementa. 

Așadar, vizitatorii pot străbate teritoriul, experimentând diverse forme de turism, de la cele specifice 

contextului montan, către cele specifice litoralului.   

 

Direcția de Dezvoltare strategică (DDs) 2. Calitatea locuirii  

La nivelul județului se înregistrează un trend descendent al numărului de locuitori. Această situație 

are mai multe cauze printre care se numără și cea legată de evoluția calității locuirii. Pentru a veni în 

întâmpinarea dorințelor cetățenilor județului, respectiv a comunităților din unitățile administrativ 

teritoriale din interiorul acestuia, este necesară inițierea unor măsuri care să rezolve problemele care 

pot afecta calitatea locuirii, printre care se numără cele referitoare la infrastructură sau servicii 

publice.   

În primul caz, județul se confruntă cu probleme semnificative mai ales în ceea ce privește legătura 

intrajudețeană, între diferite localități. În cel de-al doilea caz, oportunitățile pe care le are județul 

indică necesitatea îmbunătățirii calității serviciilor publice. Aceste două teme de intervenție 

corespund unei direcții de acțiune benefică nu doar pentru mediul de afaceri, dar și pentru locuitorii 

județului, consumatori ai serviciilor publice. 

Os 2.1. Sprijin pentru devoltarea infrastructurii de transport și edilitare  

Un prim obiectiv care se înscrie în direcția strategică referitoare la calitatea locuirii se referă la 

infrastructura de transport a localităților din interiorul județului. Față de perioada anterioară, aceasta 

este considerată în continuare o prioritate, chiar dacă există o serie de proiecte aflate deja în derulare 

la nivelul județului care trebuie să fie accelerate, astfel încât această problemă să nu mai fie inclusă 

pe lista de priorități a următoarei strategii.  

O altă categorie de măsuri propuse pentru atingerea acestui obiectiv se referă la îmbunătățirea 

infrastructurii edilitare. Acestea se referă la rețeaua de distribuție a apei potabile, dar și la 

modernizarea stațiilor de epurare și la modernizarea rețelelor de utilități de la nivelul teritoriului.   

Axa prioritară 2.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a mobilității intra și inter-localități: 

• Modernizarea drumurilor de la nivelul județului, inclusiv întreținerea drumurilor județene și 

sprijin pentru modernizarea rețelei de drumuri locale; 

• Îmbunătățirea infrastructurii de transport public;   
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• Sprijin pentru reabilitarea modalităților alternative de transport în vederea creșterii mobilității – 

ex. amenajarea de piste de biciclete, dezvoltarea sistemelor de tip park&ride, dezvoltarea 

serviciului de transport școlar; 

• Amenajarea zonelor pietonale, a pistelor de biciclete;  

• Modernizarea coridoarelor de transport rutier spre centrele urbane din proximitatea județului 

sau de importanță regională / națională: Găești, Ploiești, Brăila, Galați, Focșani, București etc; 

• Modernizarea infrastructurii feroviare majore pentru permiterea circulației trenurilor de mare 

viteză (inclusiv reabilitarea liniei de cale ferată Buzău - Galați); 

• Intervenții privind prevenirea și reducerea efectelor generate de calamități – ex. refacere, 

consolidare sau reabilitarea podurilor peste sau pentru drumuri de circulație publică, consolidare.  

Axa prioritară 2.1.2. Continuarea proiectelor de extindere și îmbunătățire a infrastructurii edilitare 

din cadrul județului: 

• Îmbunătățirea rețelei de distribuție a apei potabile, modernizarea stațiilor de epurare de pe raza 

județului;  

• Creșterea gradului de racordare a populației la canalizarea menajeră, mai ales în mediul rural;  

• Înființarea de sisteme inteligente de distribuție gaze naturale și/sau extinderea rețelei de 

alimentare cu gaze existente;  

• Îmbunătățirea iluminatului public, inclusiv prin implementarea de soluții inteligente de 

monitorizare a consumului; 

• Implementarea de proiecte de regenerare urbană, inclusiv modernizarea și dezvoltarea spațiilor 

verzi etc.   

Os. 2.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice 

Dezvoltarea administrației publice se referă și la eficientizarea unor servicii publice gestionate sau 

furnizate de aceasta. Acesta se referă la îmbunătățirea răspunsului la nevoile de diverse servicii ale 

comunităților aflate pe teritoriul județului (de exemplu sănătate, educație, asistență socială sau 

activități culturale și de petrecere a timpului liber).   

Axa prioritară 2.2.1. Încurajarea modernizării unităților de învățământ, mai ales a celor din mediul 

rural: 

• Îmbunătățirea infrastructurii și a dotării materiale a unităților educaționale de la nivelul UAT-

urilor, construire facilități noi, renovare, modernizare etc.;  

• Construire sau modernizare de săli multifuncționale sau cu funcțiuni sportive specifice în cadrul 

unităților de învățământ existente. 

Axa prioritară 2.2.2. Încurajarea dezvoltării învățământului profesional:  

• Măsuri de corelare a învățământului cu profilul profesional al forței de muncă solicitate de 

economia județului; 

• Amenajarea în județul Buzău a unui Centru de excelență pentru învățământul dual;  

• Sprijin pentru implementarea Planului Regional de Acțiune pentru învățământ. 
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Axa prioritară 2.2.3. Îmbunătățirea serviciilor medicale curente și de urgență, mai ales în zonele cu 

acces redus la serviciile de acest gen:  

• Finalizarea proiectelor inițiate și sprijinirea inițierii de noi proiecte care vizează reabilitarea 

structurală și funcțională a unitărilor sanitare (ex. Spitalul Județean de Urgență Buzău);  

• Modernizarea infrastructurii de sănătate la nivel județean prin reabilitare structurală și 

funcțională a unităților sanitare prin inițiative precum:  

o Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău - etapa I - 

Modernizare și extindere bloc operator;  

o Extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgențe 

Buzău;  

o Înființare secție exterioară Gîrlași a Spitalului Județean Buzău pentru îngrijiri paliative 

și oncologice;  

o Amenajare Rețea de centre de permanență în Județul Buzău și substație de salvare;  

o Reabilitare / modernizare Spital de boli cronice Smeeni;  

• Dotarea cu echipamente a unităților sanitare, precum: 

o Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgențe 

Buzău;  

o Asigurarea de echipamente medicale și de protecție medicală pentru Spitalul Județean 

de Urgență Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19;   

• Sprijinirea și organizarea de campanii de informare; 

• Sprijin pentru dezvoltarea unui sistem de consultații preventive, precum:  

o Sprijinirea și organizarea campaniilor de informare privind detectarea precoce a unor 

maladii grave, inclusiv campanii care să aibă în componență un medic pentru realizarea 

unui screening corect;  

o Dezvoltarea unui sistem de consultații preventive, acțiuni cu echipamente mobile 

pentru demonstrare practică, informare, prevenție şi conștientizare;  

o Inițierea unui program (serviciu) pilot în arealul Buzău pentru reducerea riscului de 

maladii genetice la copii nou născuți. 

Axa prioritară 2.2.4. Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială, dar și a educației timpurii:  

• Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor 

publice de asistență socială furnizate de DGASPSC Buzău pentru gestionarea crizei sanitare 

COVID-19; 

• Înființare centru de terapie/bazin de Aquaterapie pentru copii cu deficiențe de vedere;  

• Sprijinirea proiectelor care vizează creșterea calității sistemului de asistență socială și a 

serviciilor furnizate, inclusiv încurajarea parteneriatelor cu organizații non-guvernamentale;   

• Promovarea construirii și modernizării de creșe, dar și a infrastructurii de furnizare a altor 

servicii sociale identificate ca fiind necesare la nivel de județ (ex. centre de zi sau rezidențiale 

pentru persoanele în vârstă, servicii de asistență la domiciliu etc);  

• Măsuri de intervenții prioritare în zonele marginalizate, dezavantajate pe ocupare și capital 

uman;  
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• Amenajare centru de îngrijiri paliative Pârscov, Județul Buzău;  

• Îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul 

DGASPC la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap din comuna 

Stâlpu, Județul Buzău;  

• Înființarea în cadrul DGASPC Buzău a unui serviciu de tip: ”Centru de zi pentru persoanele 

adulte cu dizabilități aflate în familie”, comuna Stâlpu, județul Buzău;  

• Construirea și dotarea centrului comunitar de intervenție integrată pentru persoane 

vulnerabile Buzău;  

• Construirea și dotarea centrului comunitar de intervenție integrată - centru de asistență 

medico-socială din comuna Vernești, județul Buzău, pentru persoane vârstnice / vulnerabile;  

• Reabilitarea obiectivului „Spitalul Regele Carol I” din comuna Mihăilești, județul Buzău și 

reconversia acestuia în serviciu comunitar de intervenție integrată - centru de asistență 

medico-socială, pentru persoane vârstnice / vulnerabile.  

Axa prioritară 2.2.5. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii culturale și de petrecere a timpului liber:  

• Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilelor cu destinație culturală sau de petrecere 

a timpului liber – ex. înființarea Centrului Muzeal ”IC BRĂTIANU”, consolidarea, restaurarea și 

dotarea Bibliotecii Județeane "V. Voiculescu";  

• Sprijin pentru modernizarea și valorificarea altor instituții culturale;  

• Sprijin pentru înființarea și/sau modernizarea unităților sportive;  

• Centru pentru sporturi nautice, ski, activități estivale, drumeții, plajă, plimbări cu barca sau 

vaporașul, pescuit sportiv în Zona Barajului Siriu; 

• Crearea unor centre de echitație în zona Cislău și Rușețu;  

• Crearea unor mini centre de agrement în jurul punctelor de atracție turistice Vulcanii Noroioși 

și Muzeul Chihlimbarului Colți;  

• Restaurarea, conservarea și modernizarea clădirii ce găzduiește Colecția de Etnografie și artă 

populară a Muzeului Județean Buzău.  

 

Obiectiv de dezvoltare comun (ODc) 3. Dezvoltare durabilă și sustenabilă a teritoriului  

În cadrul acestui obiectiv de dezvoltare comun sunt cuprinse obiective strategice care vizează în mod 

special atingerea unui nivel de trai ridicat pentru cetățenii județului, dar și dezvoltarea unei economii 

prospere și nepoluante, altfel spus vizează ca dezvoltarea teritoriului să se realizeze într-un mod 

durabil și sustenabil. Intervențiile vizate în cadrul acestui obiectiv nu aparțin unui singur domeniu de 

intervenție, ci pot fi specifice unor arii diferite, de la economie, la administrație sau servicii publice, 

având rolul unor principii orizontale care guvernează orice intervenție realizată la nivelul județului.  

În cazul județului Buzău, aceste obiective strategice sunt legate de protejarea mediului și colectarea 

deșeurilor, de creșterea eficienței și diversificarea furnizării energiei și de organizarea și amenajarea 

durabilă a teritoriului.  
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Os. 3.1. Protejarea mediului și colectarea deșeurilor 

Primul obiectiv corespunzător acestei direcții strategice se referă la serviciul de colectare a deșeurilor, 

precum și la măsuri de protejare a mediului înconjurător, cu accent deosebit pe siturile naturale și 

arheologice de importanță de la nivelul județului. Măsurile vizate se referă, pe de-o parte, la 

ecologizarea procesului și rezultatele activității de colectare, respectiv, pe de altă parte, la inițiative 

indirecte de inducere a unui comportament responsabil pentru poluatorii din județ.  

Axa prioritară 3.1.1. Reevaluarea, creșterea calității și acoperirea serviciilor corespunzătoare 

managementului deșeurilor, precum: 

• Derularea de campanii de informare și încurajare a colectării selective a deșeurilor la nivelul 

UAT-urilor din județ; susținerea ecologizării depozitării deșeurilor; 

• Elaborarea și asigurarea implementării documentelor strategice din domeniul 

managementului deșeurilor – ex. Elaborarea și urmărirea implementării Planului Județean de 

gestionare a deșeurilor, implementarea Planurilor de acțiune pentru gestionarea deșeurilor;  

• Colectare, transport și neutralizare animale moarte provenite din gospodăriile crescătorilor 

individuali de animale de pe raza județului Buzău;  

• Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Buzău - SMID. 

Axa prioritară 3.1.2. Protejarea mediului înconjurător:  

• Sprijin pentru implementarea planurilor de acțiune care vizează factorii de mediu, ex: Planul 

județean de menținere a calității aerului; 

• Proiecte de stabilire a unui sistem de măsurare a nivelului poluării în diferite zone ale județului 

(aer, sol, zgomot); 

• Înființare perdele forestiere de protecție a căilor de comunicație împotriva înzepezirii.  

Axa prioritară 3.1.3. Prezervare și control situri naturale și arheologice de importanță de la nivelul 

județului: 

• Inițierea de programe de prezervare și control a siturilor naturale și arheologice de importanță 

de la nivelul județului; 

• Managementul conservativ și participativ al sitului ROSCIO259 Valea Călmățuiului 

• Managementul conservativ și participativ al sitului ROSCIO280 Buzăul Superior 

• Managementul conservativ și participativ al sitului ROSPA0004 Balta Albă - Amara - Jirlău 

• Managementul conservativ și participativ al sitului ROSPA0112 Câmpia Gherghiței 

• Managementul conservativ și participativ al sitului ROSPA0141 Subcarpații Vrancei 

• Managementul conservativ și participativ al sitului ROSPA0145 Valea Călmățuiului 

• Managementul conservativ și participativ al sitului ROSCIO127 Muntioru Ursoaia 

• Managementul conservativ și participativ al sitului ROSCIO005 Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul 

Sărat Căineni. 
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Os. 3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și diversificarea furnizării energiei 

Un alt aspect important, cu o semnificație aparte față de celelalte obiective, se referă la exploatările 

de energie existente la nivelul județului și încurajarea utilizării surselor de energie alternativă.  

Axa prioritară 3.2.1. Derularea de programe de reabilitare energetică a clădirilor rezidențiale și 

publice 

• Eficientizarea energetică a clădirilor administrative, precum: 

o cladirea administrativă C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău B-dul N. Bălcescu 

nr.48;  

o Palatul administrativ aflat în folosința Consiliului judeţean Buzău 

o Imobile precum Chiristigii nr. 3, Municipiul Buzău, imobil Păcii, nr. 26, sediu CPC strada 

Pompiliu Ștefu, nr. 1, imobil strada Poștei, nr. 1;  

o Stații de Salvare Buzău/Râmnicu Sărat 

• Sprijin pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale; 

• Eficientizarea energetică a unităților de învățământ: 

o "Liceu Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive" - Construcția situată în 

Municipiul Buzău, Strada Horticolei nr. 52;  

o Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău;   

o Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Râmnicu Sărat;  

• Eficientizarea energetică a unităților de sănătate publică:  

o Eficientizare energetică a clădirii Dermato-Venerice-Compartiment al Spitalului Județean de 

Urgență Buzău;  

o Eficientizare clădire Spitalul Județean de Urgență Buzău; 

• Eficientizarea energetică a clădirilor unităților de asistență socială, precum: 

o Eficientizare energetică a Complexului de servicii Comunitare nr.3;  

o Eficientizare energetică a Centrului de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu 

handicap Râmnicu Sărat;   

o Eficientizare energetică a Complexului de servicii pentru copilul cu handicap sever nr.8 

Buzău;  

o "Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Deficiențe de Auz nr.10 Buzău". 

 

Axa prioritară 3.2.2. Încurajarea diversificării surselor de energie și utilizării energiei verzi 

• Încurajarea diversificării surselor de energie - utilizarea panourilor solare, a energiei eoliene – 

continuarea investițiilor în parcuri eoliene, fotovoltaice;  

• Promovarea utilizării energiei verzi pentru instituțiile publice și pentru utilizatorii privați. 

Os. 3.3. Sprijin pentru organizarea și amenajarea durabilă a teritoriului 

Acest obiectiv vizează organizarea durabilă a teritoriului prin sprijinirea procesului de intabulare, 

elaborarea și asigurarea respectării documentelor strategice de care vizează amenajarea teritorială. 

Această axă are o importanță deosebită pentru derularea investițiilor, respectiv realizarea diferitelor 

investiții care implică și realizarea de construcții pe raza unități administrativ teritoriale din cadrul 

județului.  



Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027 

 

 33   

Business Consulting
RomAc tiv

Axa prioritară 3.3.1. Sprijin pentru organizarea durabilă a teritoriului 

• Susținerea la nivelul UAT-urilor din județ a unei abordări accelerate a procesului de îmbunătățire 

a serviciilor de intabulare;  

• Servicii de elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului, ex: Planul de Amenajare a 

Teritoriului Județean, inclusiv urmărirea implementării acestora;  

• Sprijin pentru realizarea documentațiilor de urbanism din teritoriu urmărind principiile dezvoltării 

eficiente și sustenabile – prin promovarea exemplelor de bune practici de tipul: valorificarea 

rezervelor de teren din interiorul localităților, asigurarea deservirii cu dotări tehnice și de utilitate 

publică a noilor dezvoltări, valorificarea resurselor naturale și antropice locale etc., asigurarea 

necesarului de spații verzi etc;  

• Implementarea unui sistem GIS al județului Buzău care să conțină informațiile de urbanism 
specifice PUG.   

 

Obiectiv de dezvoltare comun (ODc) 4. Îmbunătățirea administrației publice 

Al doilea obiectiv de dezvoltare comun propus se referă la îmbunătățirea funcționării administrației 

publice, respectiv a organizării activităților de furnizare sau gestionare a unor servicii publice pentru 

cetățeni. Ca și în cazul obiectivului de dezvoltare comun orientat către dezvoltarea durabilă și 

sustenabilă a teritoriului, obiectivul de îmbunătățire a administrației publice guvernează pe plan 

orizontal toate intervențiile pe care administrația publică le face la nivelul teritoriului județean, cu 

scopul îmbunătățirii continue a acestor intervenții.   

Acestui obiectiv îi corespund axe prioritare precum cele care se referă la creșterea eficienței 

departamentelor însărcinate cu inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri 

structurale sau îmbunătățirea colectării taxelor locale.  

În continuare, sunt prezentate obiectivele strategice de a căror îndeplinire depinde atingerea 

obiectivului de dezvoltare comun. Fiecare obiectiv stategic este însoțit de axe prioritare, respectiv 

proiecte, măsuri sau inițiative care au menirea de a operaționaliza schimbările vizate.  

Os. 4.1 Abordarea integrată, participativă și colaborativă a dezvoltării durabile a teritoriului 

Acest obiectiv strategic se referă la intervențiile care vizează dezvoltarea susținută, integrată, cu alte 
cuvinte durabilă, a teritoriului județean, înglobând acțiuni care vizează planificarea strategică, 
coordonarea implementării proiectelor și investițiilor planificate la nivel de județ, regenerarea 
aspectului localităților și mai ales abordarea tuturor acestor direcții într-o manieră care încurajează 
cooperarea teritorială pe plan intern și internațional.  

Axa prioritară 4.1.1. Elaborare și implementare de strategii, proiecte și investiții 

• Înființarea și susținerea unor departamente funcționale specializate în monitorizarea 
implementării documentelor strategice de la nivelul județului, în realizarea și implementarea 
proiectelor finanțate din fonduri structurale sau alte fonduri disponibile; 

• Pregătirea personalului administrativ în domeniul planificării strategice;  

• Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante 
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ocolitoare și/sau drumuri de legatură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)  

• Introducerea sistemului de tip „tablou de bord” bazat pe indicatori corespunzători obiectivelor de 
politici publice asumate la nivelul CJ în diferitele documente strategice în vigoare (SDJ, PATJ, PSI 
etc.); 

Axa prioritară 4.1.2. Reabilitarea și dotarea clădirilor administrative 

• Reabilitarea și modernizarea clădirilor publice și dotarea acestora cu echipamente necesare 
funcționării corespunzătoare;  
 

Axa prioritară 4.1.3. Sprijin pentru cooperare teritorială în plan intern și internațional 

• Crearea și promovarea parteneriatelor, în special a parteneriatelor urban – rural în vederea 
dezvoltării rețelei de localități și revitalizarea zonelor rurale aflate în declin;  

• Stabilirea de parteneriate cu județele învecinate pentru gestionarea și promovarea comună a 
ariilor naturale protejate și a zonelor turistice.  

 

Os. 4.2 Eficientizarea serviciilor publice, inclusiv prin facilitarea și promovarea soluțiilor ”smart” 

Acest obiectiv strategic se referă la intervențiile care vizează eficientizarea administrației publice ca 
mijloc prin care obiectivele corespunzătoare direcțiilor strategice, respectiv obiectivelor de 
dezvoltare comune sunt implementate. Aceste intervenții constau în măsuri de îmbunătățire a 
furnizării de servicii publice către cetățeni prin intermediul digitalizării și al internetului, de creștere a 
capacității administrative, dar și de îmbunătățire a eficienței colectării taxelor, precum și integrarea 
abordării de dezvoltare teritorială „smart” prin identificarea și integrarea soluțiilor de tip Smart 
Village, Smart City și Smart Territory în județ.     

Axa prioritară 4.2.1. Digitalizarea administrației publice județene și promovarea acesteia la nivel local  

• Sprijin pentru dezvoltarea capacității administrative la nivelul UAT-urilor; 

• Digitalizarea bazelor de date existente la nivelul CJ sau/și a instituțiilor subordonate;  

• Introducerea de aplicații sau programe pentru abordarea integrată a procedurilor 

corespunzătoare furnizării unor servicii – emitere certificate, permise etc; 

Axa prioritară 4.2.2. Continuarea promovării ideilor și identificare a soluțiilor de tip Smart Village, 

Smart City și Smart Territory în județ  

• Promovarea introducerii soluțiilor ”smart city” și ”smart village” la nivel de UAT-uri;  

• Introducerea mecanismului de bugetare participativă și promovarea utilizării acestui mecanism la 

nivelul UAT-urilor.  

Axa prioritară 4.2.3. Dezvoltarea competențelor resurselor umane 

• Participarea funcționarilor angajați în administrația publică la cursuri/ instruiri pentru 

îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale și competențelor digitale, implementarea 

standardelor de calitate;   

• Sprijinirea administrațiilor publice locale pentru creșterea calității activității instituționale.
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3.2 Structura grafică conceptuală a strategiei de dezvoltare  

 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027 

 
 36   

Business Consulting
RomAc tiv

4. Plan de acțiune și listă de intervenții  

4.1 Lista intervențiilor propuse  

Fixarea priorităților în planificarea alocării resurselor și a organizării măsurilor va ține cont de direcțiile de dezvoltare strategică și obiectivele 

strategice stabilite în această strategie. Pentru prioritizarea proiectelor și integrarea în tabloul general al planului de acțiuni, obiectivele strategice 

vor fi operaționalizate în liste de proiecte specifice, grupate pe axe prioritare.  

Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

1 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.1 Încurajarea 
turismului  

1.1.1.1 
Elaborarea strategiei de dezvoltare și 
promovare a turismului în județul Buzău 
pentru perioada 2021-2030 

Nr. documente 
strategice 
elaborate 

1 
Buget 
local 

CJ Buzău 85.000 

2 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.1 Încurajarea 
turismului  

1.1.1.2 
Implementarea aplicației telefonice Visit 
Buzău 

Nr. aplicații 
implementate 

1 

POR - AP 
1, AP2, 
Buget 
Local 

CJ Buzău 50.000 

3 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.1 Încurajarea 
turismului  

1.1.1.3 
Realizarea unui logo turistic și a elementelor 
de identificare vizuală pentru județul Buzău  

Nr. logo 1 
POR - AP 
6,Buget 
Local 

CJ Buzău 10.000 

4 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.1 Încurajarea 
turismului  

1.1.1.4 

Achiziționarea unor echipamente performante 
pentru realizarea materialelor foto-video 
necesare pentru promovarea turistică a 
județului Buzău 

Nr. materiale 
foto-video 

1 
POR - AP 
6,Buget 
Local 

CJ Buzău 12.000 

5 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.1 Încurajarea 
turismului  

1.1.1.5 
Derularea de campanii de promovare a 
obiectivelor turistice relevante la nivel de 
județ 

Nr. campanii 7 
POR - AP 
6,Buget 
Local 

CJ Buzău 100.000 

6 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.1 Încurajarea 
turismului  

1.1.1.6 
Promovarea oportunităților de finanțare care 
sprijină dezvoltarea turismului la nivel de 
județ 

Nr. acțiuni 2 
Buget 
local 

CJ Buzău 100.000 
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Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

7 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.1 Încurajarea 
turismului  

1.1.1.7 
Participarea la târguri naționale sau 
internaționale de turism  

Nr. târguri 3 
Buget 
local 

CJ Buzău 100.000 

8 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.1 Încurajarea 
turismului  

1.1.1.8 
Sprijin pentru creșterea calității serviciilor 
turistice  

Nr. acțiuni 3 

POR - AP 
6, POTJ -
P1 Buget 

Local 

CJ Buzău 50.000 

9 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.1 Încurajarea 
turismului  

1.1.1.9 
Punerea în circuitul turistic a Minei de Petrol - 
unică în Europa - de la Sărata Monteoru, 
comuna Merei 

Nr. obiective 
turistice 
promovate 

1 

POR - AP 
6, POTJ -
P1, P4, 
PNRR - 

PI26 

CJ Buzău 100.000 

10 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.1 Încurajarea 
turismului  

1.1.1.10 
Dezvoltarea turismului gastronomic prin 
organizarea unor festivaluri dedicate celor 9 
produse tradiționale ale Județului Buzău 

Nr. festivaluri 7 

POR - 
AP6, 

PNRR - 
PI26 

CJ Buzău 100.000 

11 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.2. Modernizarea 
infrastructurii 
turistice 

1.1.2.1 
Realizare parc balnear, stațiunea Sărata 
Monteoru, Comuna Merei 

Nr. parcuri  1 

POR - 
AP6, 
PNRR - 
PI22, 
POTJ -P1 

CJ Buzău 35.000.500 

12 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.2. Modernizarea 
infrastructurii 
turistice 

1.1.2.2 
Dezvoltarea și modernizarea de trasee 
turistice, marcaje turistice, căi de acces  

Nr. trasee 3 
POR - AP 
6,Buget 
Local 

CJ Buzău 6.000.000 

13 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.2. Modernizarea 
infrastructurii 
turistice 

1.1.2.3 
Reabilitarea infrastructurii turistice a stațiunii 
Sărata-Monteoru 

Nr. 
infrastructuri 
turistice 
reabilitate 

1 
POR - 
AP6 

CJ Buzău 10.000.000 

14 
(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.2. Modernizarea 
infrastructurii 
turistice 

1.1.2.4 
Amenajarea unor trasee tematice „Drumul 
oilor” și „Drumul grâului” 

Nr. trasee 2 
POR - AP 
6,Buget 
Local 

CJ Buzău 50.000 
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Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

prin 
diversificare 

15 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.2. Modernizarea 
infrastructurii 
turistice 

1.1.2.5 
Realizare marcare și promovare traseu 
turistic: „Valea Buzăului - Valea Legendelor”  

Nr. trasee 1 
POR - AP 
6,Buget 
Local 

CJ Buzău 50.000 

16 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.2. Modernizarea 
infrastructurii 
turistice 

1.1.2.6 

Înființarea unui traseu de turism ecologic prin 
construirea unei infrastructuri specifice pentru 
biciclete între Municipiul Buzău și stațiunea 
balneoclimaterică Sărata-Monteoru 

Nr. trasee 1 
POR - AP 
6,Buget 
Local 

CJ Buzău 50.000 

17 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.2. Modernizarea 
infrastructurii 
turistice 

1.1.2.7 Înființare și amenjare post Salvamont Nr. servicii 1 
POR - AP 
6,Buget 
Local 

CJ Buzău 50.000 

18 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.1 Sprijinirea 
turismului  

1.1.2. Modernizarea 
infrastructurii 
turistice 

1.1.2.8 

Dezvoltarea infrastructurii economice, 
turistice și de transport în aria ”Ținutului 
Buzăului” pentru dezvoltarea durabilă a 
județului Buzău 

Nr. 
infrastructuri de 
sprijin 

1 
POR - 
AP6 

CJ Buzău 10.000.000 

19 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.2. 
Sprijinirea 
agriculturii 

1.2.1.Sprijin pentru 
dezvoltarea 
agriculturii 
ecologice, creșterea 
animalelor, 
prelucrarea lemnului 

1.2.1.1 
Derularea de acțiuni de promovare a 
agriculturii ecologice 

Nr. acțiuni 7 
Buget 
local 

CJ Buzău 500.000 

20 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.2. 
Sprijinirea 
agriculturii 

1.2.1.Sprijin pentru 
dezvoltarea 
agriculturii 
ecologice, creșterea 
animalelor, 
prelucrarea lemnului 

1.2.1.2 
Promovarea oportunităților de finanțare 
pentru domeniile de interes 

Nr. acțiuni 7 
Buget 
local 

CJ Buzău 500.000 

21 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.2. 
Sprijinirea 
agriculturii 

1.2.1.Sprijin pentru 
dezvoltarea 
agriculturii 
ecologice, creșterea 

1.2.1.3 
Amenajarea centrelor de exploatare și 
prelucrare a lemnului 

Nr. centre 1 
POTJ - 

P4 
CJ Buzău 5.000.000 
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Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

animalelor, 
prelucrarea lemnului 

22 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.2. 
Sprijinirea 
agriculturii 

1.2.2. Sprijinirea 
întreprinzătorilor din 
sectorul agricol în 
județ, precum și a 
investițiilor în 
domeniu 

1.2.2.1 
Promovarea la nivel local de programe de 
sprijin pentru cei care doresc să pornească o 
afacere cu profil agricol în mediul rural 

Nr. acțiuni 8 

PNRR - 
PI39, 
Buget 
local 

CJ Buzău 500.000 

23 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.2. 
Sprijinirea 
agriculturii 

1.2.2. Sprijinirea 
întreprinzătorilor din 
sectorul agricol în 
județ, precum și a 
investițiilor în 
domeniu 

1.2.2.2 
Acordarea de facilități pentru întreprinzătorii 
din domeniul agricol 

Nr. acțiuni 9 

PNRR - 
PI39, 
Buget 
local 

CJ Buzău 500.000 

24 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.3. 
Sprijinirea 
industriei 

1.3.1.Continuarea și 
menținerea 
sprijinului pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
suport pentru afaceri 

1.3.1.1 
Sprijinirea înființării de incubatoare de afaceri 
și parcuri industriale  

Nr. 
infrastructuri de 
sprijin 

3 

Buget 
local, 

National 
POR-AP1 

CJ Buzău 80.000.000 

25 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.3. 
Sprijinirea 
industriei 

1.3.2. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
sectoarelor 
economice care 
valorifică resurse 
locale  

1.3.2.1 
Promovarea meșteșugurilor și a comerțului 
artizanal  

Nr. campanii 2 
Buget 
local 

CJ Buzău 600.000 

26 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.3. 
Sprijinirea 
industriei 

1.3.2. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
sectoarelor 
economice care 
valorifică resurse 
locale  

1.3.2.2 

Sprijin pentru diversificarea activităților 
economice, precum și sprijinirea investițiilor 
private pentru dezvoltarea de activități non-
agricole în mediul rural 

Nr. campanii 1 
Buget 
local 

CJ Buzău 120.000 

27 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.3. 
Sprijinirea 
industriei 

1.3.2. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
sectoarelor 
economice care 
valorifică resurse 
locale  

1.3.2.3 

Dezvoltarea de programe de sprijin a 
administrațiilor locale pentru facilitarea 
acordării de servicii pentru mediul de afaceri 
și promovarea reducerii birocrației pentru 
mediul de afaceri de la nivel local 

Nr. programe  2 

PNRR - 
PI34, 
Buget 
local 

CJ Buzău 1.200.000 
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Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

28 

(DDs) 1. 
Economie – 
prosperitate 
prin 
diversificare 

1.3. 
Sprijinirea 
industriei 

1.3.2. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
sectoarelor 
economice care 
valorifică resurse 
locale  

1.3.2.4 Piață en-gros Buzău Nr. piețe 1 
PNS 
2021-
2027 

CJ Buzău 500.000 

29 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.1 
Consolidare terasamente pentru obiectivul: 
Modernizare DJ 220, km 87+400-93+700 
Valea Salciei-Sărulești  

Nr. km 6,3 

POR - 
AP4, 
POT, 

PNDL, 
Buget 

local, CNI 

CJ Buzău 3.655.000 

30 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.2 
Reabilitare drum județean DJ 203L, km 
29+400-50+000,Cozieni - Bozioru - Brăiești 

Nr. km 20 

POR - 
AP4, 
POT; 

PNDL; 
CNI 

CJ Buzău 1.250.000 

31 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.3 
Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu 
Pașii-extravilan-comuna Vadu Pașii (325.000 
BL) 

Nr. poduri 1 
POT - P9; 

PNDL 
CJ Buzău 3.878.000 

32 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.4 
Reparație capitală pod peste râul Buzău pe 
DJ 203K, km 127+550, Nehoiașu, județul 
Buzău 

Nr. poduri 1 
POT - P9; 

PNDL 
CJ Buzău 3.000.000 

33 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.5 
Modernizare DJ204C, km 60+000-84+500, 
limita Jud.Vrancea-Bisoca-Sărulești-Vintilă 
Vodă  

Nr. km 24 

POR - 
AP4, 
POT; 

PNDL; 
CNI 

CJ Buzău 1.650.000 

34 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 

2.1.1.6 
Consolidare DJ 103P, tronson Km 25+350, 
sat Valea Nehoiului, oraș Nehoiu  

Nr. km 4 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 572.000 
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infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

și a mobilității intra și 
inter-localități 

35 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.7 
Modernizare DJ 103P, km 3+900-5+500, 
Chiojdu 

Nr. km 1,6 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 4.200.000 

36 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.8 

Reabilitare DJ 102C, Buda Crăciunești, km 
33+832-45+209, lim. județ Prahova-Buda 
Crăciunești-Scărișoara-Bărăști (DN 10) 
17.535.000 

Nr. km 11 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 9.641.400 

37 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.9 

Stimularea mobilitatii la nivel regional prin 
modernizarea infrastructurii rutiere de 
transport pe tronsonul Vintilă Vodă-Plaiul 
Nucului, județul Buzău POR 2014-2020 

Nr. km NA 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 1.177.000 

38 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.10 
Reparație capitală pod peste pârâul Slănic pe 
DJ 203K, km 80+000, loc. Vintilă Vodă, jud. 
Buzău 

Nr. poduri 1 
POT - P9; 

PNDL 
CJ Buzău 12.500 

39 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.11 
Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe DJ 
102F, km 8+900, satul Policiori - extravilan - 
com. Scorțoasa 

Nr. poduri 1 
POT - P9; 

PNDL 
CJ Buzău 2.000.000 

40 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.12 
Consolidare pod pe DJ 102F, km 12+000, 
Scorțoasa 

Nr. poduri 1 
POT - P9; 

PNDL 
CJ Buzău 2.000.000 
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41 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.13 
Consolidare pod pe DJ 102F, km 12+300, 
Gura Văii 

Nr. poduri 1 
POT - P9; 

PNDL 
CJ Buzău 2.000.000 

42 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.14 
Modernizare DJ 216 km 0+000-4+700, DN 22 
Lunca-Macrina-Nicolești 

Nr. km 5 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 6.100 

43 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.15 

Modernizare drumuri județene pentru acces 
Vulcanii Noroioși DJ 102F km 0+000-8+800 
și DJ 220A km 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-
Vulcanii Noroioși, județul Buzău 

Nr. km 14 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 27.000 

44 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.16 
Modernizare DJ 102 F, km 8+800-33+200, 
Berca-Chiliile-Mânzălești 

Nr. km 24 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 185.000 

45 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.17 Refacere prag de fund pod Vadu Pașii Nr. poduri 1 
POT - P9; 

PNDL 
CJ Buzău 541.000 

46 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.18 

Proiectare și execuție de lucrări pentru 
refacere a protecției pilelor podurilor de la 
Vadu Pașii la obiectivul "Refacere pod peste 
râul Buzău, satul Vadu Pașii-extravilan-com. 
Vadu Pașii" 

Nr. poduri 1 
POT - P9; 

PNDL 
CJ Buzău 1.446.000 

47 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 

2.1.1.19 
Eliminarea apei în exces DJ 220, Valea 
Salciei-Sărulești  

Nr. km NA 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 20.000 
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infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

și a mobilității intra și 
inter-localități 

48 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.20 
Consolidare terasamente și refacere DJ 220, 
km 88+950-92+853, com. Sărulești, jud. 
Buzău 

Nr. km 4 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 70.500 

49 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.21 
Modernizare DJ 215A, km 0+000-7+000, 
Izvorul Dulce-Blăjani, județul Buzău 

Nr. km 7 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 15.000 

50 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.22 
Modernizare DJ 204M, km 0+000-10+000, 
Mânzălești-Jgheab-Bisoca, județul Buzău 

Nr. km 10 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 29.500 

51 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.23 
Modernizare DJ 203A, km 0+000-10+000, 
Podu Muncii-Câmpulungeanca-Mărgăritești, 
județul Buzău  

Nr. km 10 
POR - 
AP4, 

POT; CNI 
CJ Buzău 18.000 

52 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.24 
Consolidare zona alunecătoare DJ 203L, km 
23+300-23+675, comuna Pârscov 

Nr. zone 1 

POR - 
AP4, 

POT - P9; 
CNI 

CJ Buzău 14.000 

53 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.25 

Consolidări zone alunecătoare pentru 
obiectivul ”Modernizare tronsoane drumuri 
județene: DJ 203G Sărata Monteoru - 
Leiculești - Izvoru, km 17+100 - 31+865 și DJ 
100H Tisău - Haleș km 24+340 - 30+500, 
Județul Buzău” 

Nr. zone 1 

POR - 
AP4, 

POT - P9; 
CNI 

CJ Buzău 20.000 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027 

 
 44   

Business Consulting
RomAc tiv

Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

54 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.26 
Eliminare zone alunecătoare DJ 203G, km 
17+100-38+000 

Nr. zone 1 

POR - 
AP4, 

POT - P9; 
CNI 

CJ Buzău 20.000 

55 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.27 
Modernizare DJ 220, km 58+000-70+000 
Murgești-Pardoși-Buda 

Nr. km 12 
POR - 
AP4, 

POT, CNI 
CJ Buzău 10.500 

56 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.28 
Modernizare DJ 203K, km 38+000-75+000, 
Mărăcineni-Podu Muncii 

Nr. km 37 
POR - 
AP4, 

POT, CNI 
CJ Buzău 42.300.000 

57 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.29 
Modernizare DJ 203K, km 105+000-116+000, 
Plaiul Nucului - Gura Teghii 

Nr. km 11 
POR - 
AP4, 

POT, CNI 
CJ Buzău 32.000 

58 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.30 

Stimularea mobilității la nivel regional prin 
modernizarea infrastructurii rutiere de 
transport pe tronsonul limită județ Brăila-
Robeasca-Vadu Pașii (E85) 

Nr. km 35 
POR - 
AP4, 

POT, CNI 
CJ Buzău 45.003.000 

59 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.31 

Modernizarea coridoarelor de transport rutier 
spre centrele urbane din proximitatea 
județului sau de importanță regională / 
națională: Găești, Ploiești, Brăila, Galați, 
Focșani, București etc 

Nr. km NA 
POR - 
AP4, 

POT, CNI 
CJ Buzău 60.000.000 

60 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 

2.1.1.32 
Sprijin pentru modernizarea rețelei de 
drumuri locale 

Nr. km NA 
POR - 
AP4, 

POT, CNI 
CJ Buzău 80.000.000 
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infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

și a mobilității intra și 
inter-localități 

61 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.33 

Modernizarea infrastructurii feroviare majore 
pentru permiterea circulației trenurilor de 
mare viteză (inclusiv reabilitarea liniei de cale 
ferată Buzău - Galați) 

Nr. km NA 
POR - 
AP4; 

POT - P3 
CFR S.A: 1.000 

62 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.34 
Modernizare DJ 104N, Fințești - limită județ 
Prahova, km 0+000-2+000 

Nr. km 2 
POR - 
AP4, 

POT, CNI 
CJ Buzău 10.000 

63 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.35 
Modernizare DJ 103R, Scorțeanca - 
Vintileanca, km 0+500-4+900 

Nr. km 4,4 
POR - 
AP4, 

POT, CNI 
CJ Buzău 22.000 

64 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.36 
Modernizare DJ 203C, Movila Banului - 
Clondiru, km 43+000-51+300 

Nr. km 8,3 
POR - 
AP4, 

POT, CNI 
CJ Buzău 45.000 

65 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.37 
Modernizare DJ 205A, Lipia - Ciobănoaia (DJ 
205). Km 2+900-6+700 

Nr. km 3,8 
POR - 
AP4, 

POT, CNI 
CJ Buzău 20.000 

66 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.38 
Modernizare DJ 204L, Buda - Spidele, km 
8+000-13+000 

Nr. km 5 
POR - 
AP4, 

POT, CNI 
CJ Buzău 25.000 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027 

 
 46   

Business Consulting
RomAc tiv

Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

67 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.39 
Reducerea considerabilă a poluării în 
Municipiul Buzău prin construirea unei 
infrastructuri specifice pentru biciclete 

Nr. km 10 
POR - 
AP3 

CJ Buzău 5.000.000 

68 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.1. Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere 
și a mobilității intra și 
inter-localități 

2.1.1.40 
Dezvoltarea serviciului de transport școlar la 
nivelul UAT-urilor din județul Buzău 

Nr. servicii 1 
Buget 
local 

CJ Buzău 50.000 

69 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.2. Continuarea 
proiectelor de 
extindere și 
îmbunătățire a 
infrastructurii 
edilitare din cadrul 
județului 

2.1.2.1 

Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Buzău în perioada 2014-2020 cod SMIS 
2014+133649 

Nr. km rețea 37 POIM CJ Buzău 191.000 

70 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.2. Continuarea 
proiectelor de 
extindere și 
îmbunătățire a 
infrastructurii 
edilitare din cadrul 
județului 

2.1.2.2 
Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Buzău 

Nr. km rețea NA 
PODD - 

P2, PNDL 
CJ Buzău 30.000.000 

71 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.2. Continuarea 
proiectelor de 
extindere și 
îmbunătățire a 
infrastructurii 
edilitare din cadrul 
județului 

2.1.2.3 

Înființare sistem inteligent de distribuție gaze 
naturale în comunele Smeeni - satele 
aparținătoare Albești, Bălaia, Călțuna, 
Moisica, Smeeni, Udati - Lucieni și Udați-
Mânzu și Gherăseni - satele aparținătoare - 
Gherăseni și Sudiți, Județul Buzau 

Nr. sisteme NA 

PODD - 
P1, 

POIM, 
PNRR - 

PI20 

CJ Buzău 571.000 

72 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.1. Sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
și edilitare 

2.1.2. Continuarea 
proiectelor de 
extindere și 
îmbunătățire a 
infrastructurii 

2.1.2.4 
Înființare sistem inteligent de distribuție gaze 
naturale pentru 72 UAT-uri din județul Buzău 

Nr. sisteme 72 

PODD - 
P1, 

POIM, 
PNRR - 

PI20 

CJ Buzău 7.200.000 
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 DDs / ODc  
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strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

edilitare din cadrul 
județului 

73 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.1. Încurajarea 
modernizării 
unităților de 
învățământ, mai ales 
a celor din mediul 
rural  

2.2.1.1 

Construire sală multifuncțională cu gradene și 
funcțiuni conexe pentru persoanele cu 
dizabilități în cadrul CSEI Municipiul Buzău, 
Str. Horticolei, nr.56 

Nr. săli 
multifuncționale 

1 

POR - 
AP5, 

POCIDIF 
- P7 

CJ Buzău 760.000 

74 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.1. Încurajarea 
modernizării 
unităților de 
învățământ, mai ales 
a celor din mediul 
rural  

2.2.1.2 
Construire bază sportivă tip 2 pentru 
nevăzători 

Nr. baze 
sportive 

1 CNI CJ Buzău 10.000 

75 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.1. Încurajarea 
modernizării 
unităților de 
învățământ, mai ales 
a celor din mediul 
rural  

2.2.1.3 
Sprijin pentru renovarea și dotarea unităților 
de învățământ, inclusiv pentru construirea de 
noi facilități 

Nr. unități de 
învățământ 

NA 

POR - 
AP5, 

POCIDIF 
- P7 

CJ Buzău 30.000.000 

76 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.2. Încurajarea 
dezvoltării 
învățământului 
profesional 

2.2.2.1 
Măsuri de corelare a învățământului cu 
profilul profesional al forței de muncă 
solicitate de economia județului  

Nr. măsuri  3 
POEO - 
P4, P5, 

P6 
CJ Buzău 500.000 

77 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.2. Încurajarea 
dezvoltării 
învățământului 
profesional 

2.2.2.2 
Amenajarea în județul Buzău a unui Centru 
de excelență pentru învățământul dual  

Nr. centre 1 
POEO - 
P5, POR 

- AP5 
CJ Buzău 1.500.000 

78 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.2. Încurajarea 
dezvoltării 
învățământului 
profesional 

2.2.2.3 
Sprijin pentru implementarea Planului 
Regional de Acțiune pentru învățământ 

Grad de 
îndeplinire (%) 

100% 
Buget 
local 

CJ Buzău 50.000 

79 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 

2.2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de 
urgență ̆ mai ales în 

2.2.3.1 
Reabilitare structurală și funcțională a 
Spitalului Județean de Urgență Buzău - etapa 
I - Modernizare și extindere bloc operator 

Nr. spitale 1 
Împrumut 

bancar 
CJ Buzău 500.000 
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finanțare 
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Valoare 

totală (lei) 

serviciilor 
publice 

zonele cu acces 
redus la serviciile de 
acest gen 

80 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de 
urgență ̆ mai ales în 
zonele cu acces 
redus la serviciile de 
acest gen 

2.2.3.2 
Extinderea și dotarea Unității de Primire 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgențe 
Buzău 

Nr. unități 
sanitare 

1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 7.010.000 

81 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de 
urgență ̆ mai ales în 
zonele cu acces 
redus la serviciile de 
acest gen 

2.2.3.3 
Înființare secție exterioară Gîrlași a Spitalului 
Județean Buzău pentru îngrijiri paliative și 
oncologice 

Nr. secții 1 
POS - 

P3, CNI 
CJ Buzău 7.000.000 

82 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de 
urgență ̆ mai ales în 
zonele cu acces 
redus la serviciile de 
acest gen 

2.2.3.4 
Dotarea Ambulatoriului de Specialitate 
Integrat al Spitalului Județean de Urgențe 
Buzău 

Nr. ambulatoriu 1 

PNRR - 
PI28, 
PI29, 
PI30 

CJ Buzău 10.683.500 

83 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de 
urgență ̆ mai ales în 
zonele cu acces 
redus la serviciile de 
acest gen 

2.2.3.5 

Asigurarea de echipamente medicale și de 
protecție medicală pentru Spitalul Județean 
de Urgență Buzău pentru gestionarea crizei 
sanitare COVID-19 

Nr. spitale 1 POIM CJ Buzău 810.000 

84 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de 
urgență ̆ mai ales în 
zonele cu acces 
redus la serviciile de 
acest gen 

2.2.3.6 
Modernizarea infrastructurii de sănătate la 
nivel județean 

Nr. unități 
sanitare 

NA 

PNRR - 
PI22, 
PI28, 
PI29, 
PI30 

CJ Buzău 5.000.000 
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85 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de 
urgență ̆ mai ales în 
zonele cu acces 
redus la serviciile de 
acest gen 

2.2.3.7 

Sprijinirea și organizarea campaniilor de 
informare privind detectarea precoce a unor 
maladii grave, inclusiv campanii care să aibă 
în componență un medic pentru realizarea 
unui screening corect 

Nr. campanii 5 
Buget 
local 

CJ Buzău în 
parteneriat 

600.000 

86 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de 
urgență ̆ mai ales în 
zonele cu acces 
redus la serviciile de 
acest gen 

2.2.3.8 

Dezvoltarea unui sistem de consultații 
preventive, acțiuni cu echipamente mobile 
pentru demonstrare practică, informare, 
prevenție şi conștientizare 

Nr. campanii 3 
Buget 
local 

CJ Buzău în 
parteneriat 

600.000 

87 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de 
urgență ̆ mai ales în 
zonele cu acces 
redus la serviciile de 
acest gen 

2.2.3.9 
Inițierea unui program (serviciu) pilot în 
arealul Buzău pentru reducerea riscului de 
maladii genetice la copii nou născuți 

Nr. programe  1 
Buget 
local 

CJ Buzău în 
parteneriat 

500.000 

88 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de 
urgență ̆ mai ales în 
zonele cu acces 
redus la serviciile de 
acest gen 

2.2.3.10 
Amenajare Rețea de centre de permanență 
în Județul Buzău și substație de salvare 

Nr. centre 1 
POS - 

P2, CNI 
CJ Buzău în 
parteneriat 

500.000 

89 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.3. Îmbunătățirea 
serviciilor medicale 
curente și de 
urgență ̆ mai ales în 
zonele cu acces 
redus la serviciile de 
acest gen 

2.2.3.11 
Reabilitare / modernizare Spital de boli 
cronice Smeeni 

Nr. spitale 1 
POS - 

P2, CNI 
CJ Buzău 4.000.000 

90 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 

2.2.4.1 
Asigurarea de echipamente și materiale de 
protecție pentru personalul și beneficiarii 
serviciilor publice de asistență socială 

Nr. persoane NA POIM CJ Buzău 14.144.000 
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finanțare 
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Valoare 

totală (lei) 

serviciilor 
publice 

dar și a educației 
timpurii 

furnizate de DGASPC Buzău pentru 
gestionarea crizei sanitare COVID-19 

91 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.2 

Dezvoltarea infrastructurii sociale - 
Restructurare Centrul rezidențial pentru 
copilul cu handicap nr.9 Buzău (Casa nouă în 
drum spre casă) 

Nr. centre 1 
POIDS - 

P6 
DGASPC 

Buzău 
4.732.100 

92 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.3 POCU TEAM-UP NA NA 
POCU 
2014 - 
2020 

DGASPC 
Buzău 

3.739.300 

93 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.4 POCU ANES VENUS NA NA 
POCU 
2014 - 
2020 

DGASPC 
Buzău 

400.000 

94 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.5 
POCU CITO RM SĂRAT -VIAȚĂ NOUĂ ÎN 
COMUNITATE 

NA NA 
POCU 
2014 - 
2020 

DGASPC 
Buzău 

1.872.100 

95 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.6 
POCU -Servicii sociale pentru un viitor mai 
bun -C.R.C.H. nr.9 Buzău 

NA NA 
POCU 
2014 - 
2020 

CJ Buzău 3.202.000 

96 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.7 POCU - Anticameră pentru viață NA NA 
POCU 
2014 - 
2020 

CJ Buzău 1.067.500 

97 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.8 
Promovarea construirii și modernizării de 
creșe 

Nr. clădiri cu 
destinație 
socială 
construite/ 
modernizate 

NA 

Program 
Național 

de 
construire 

creșe 

CJ Buzău 10.000.000 
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98 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.9 
Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de 
furnizare a altor servicii sociale identificate ca 
fiind necesare la nivel de județ  

Nr. acțiuni 1 
POIDS - 

P1 
CJ Buzău 10.000.000 

99 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.10 
Centru de terapie/bazin de Aquaterapie 
pentru copii cu deficiențe de vedere, strada 
Horticolei, nr. 54 

Nr. centre 1 

POR - 
AP6, 
PNDL, 
CNI, 
Buget 
local 

CJ Buzău 6.000.000 

100 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.11 
Măsuri de intervenții prioritare în zonele 
marginalizate, dezavantajate pe ocupare și 
capital uman 

Nr. măsuri NA 
Buget 
local, 
POIDS 

CJ Buzău, 
DGASPC 

500.000 

101 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.12 
Amenajare centru de îngrijiri paliative 
Pârscov, Județul Buzău 

Nr. centre 1 
POS - 

P3, CNI 
CJ Buzău în 
parteneriat 

6.000.000 

102 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.13 

Îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte 
cu dizabilități instituționalizate în cadrul 
DGASPC la Centrul de Recuperare și 
Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
din comuna Stâlpu, Județul Buzău 

Nr. servicii 1 
POIDS - 

P6 
DGASPC 

Buzău 
500.000 

103 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.14 

Înființarea în cadrul DGASPC Buzău a unui 
serviciu de tip: ”Centru de zi pentru 
persoanele adulte cu dizabilități aflate în 
familie”, comuna Stâlpu, județul Buzău 

Nr. centre 1 
POIDS - 

P6 
DGASPC 

Buzău 
1.000.000 

104 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.15 
Construirea și dotarea centrului comunitar de 
intervenție integrată pentru persoane 
vulnerabile Buzău 

Nr. centre 1 
POIDS - 
P4, P6, 

P7 

DGASPC 
Buzău 

1.000.000 

105 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 

2.2.4.16 
Construirea și dotarea centrului comunitar de 
intervenție integrată - centru de asistență 
medico-socială din comuna Vernești, județul 

Nr. centre 1 
POIDS - 
P5, P7 

CJ Buzău în 
parteneriat 

1.000.000 
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serviciilor 
publice 

dar și a educației 
timpurii 

Buzău, pentru persoane vârstnice / 
vulnerabile 

106 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.4. Îmbunătățirea 
serviciilor de 
asistență socială, 
dar și a educației 
timpurii 

2.2.4.17 

Reabilitarea obiectivului „Spitalul Regele 
Carol I” din comuna Mihăilești, județul Buzău 
și reconversia acestuia în serviciu comunitar 
de intervenție integrată - centru de asistență 
medico-socială, pentru persoane vârstnice / 
vulnerabile 

Nr. centre 1 
POIDS - 
P5, P7, 

P3 

CJ Buzău în 
parteneriat 

1.000.000 

107 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.5. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a timpului 
liber 

2.2.5.1 

Restaurarea, conservarea și modernizarea 
imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul 
Nicolae Bălcescu NR. 40, în vederea 
înființării Centrului Muzeal IC BRĂTIANU 

Nr. centre 1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 14.113.000 

108 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.5. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a timpului 
liber 

2.2.5.2 
Consolidare, restaurare și dotare Bibliotecă 
Județeană "V.Voiculescu" Buzău 

Nr. biblioteci 1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 15.970.000 

109 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.5. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a timpului 
liber 

2.2.5.3 
Sprijin pentru modernizarea și valorificarea 
instituțiilor culturale 

Nr. instituții 
culturale 
sprijinite 

NA 
Buget 
local 

CJ Buzău 40.000.000 

110 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.5. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a timpului 
liber 

2.2.5.4 
Sprijin pentru înființarea și/sau modernizarea 
unităților sportive 

Nr. unități 
sportive 
sprijinite 

NA CNI CJ Buzău 20.000.000 

111 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.5. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a timpului 
liber 

2.2.5.5 

Centru pentru sporturi nautice, ski, activități 
estivale, drumeții, plajă, plimbări cu barca sau 
vaporașul, pescuit sportiv în Zona Barajului 
Siriu 

Nr. centre 1 

PNS 
2021-
2027, 
POR - 

AP6, CNI 

CJ Buzău în 
parteneriat; 

agenți 
economici 

1.500.000 
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112 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.5. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a timpului 
liber 

2.2.5.6 
Crearea unor centre de echitație în zona 
Cislău și Rușețu 

Nr. centre 1 

PNS 
2021-
2027, 
POR - 

AP6, CNI 

CJ Buzău în 
parteneriat; 

agenți 
economici 

1.500.000 

113 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.5. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a timpului 
liber 

2.2.5.7 
Crearea unor mini centre de agrement în jurul 
punctelor de atracție turistice Vulcanii 
Noroioși și Muzeul Chihlimbarului Colți 

Nr. centre 1 

PNS 
2021-
2027, 
POR - 

AP6, CNI 

CJ Buzău în 
parteneriat; 

agenți 
economici 

1.500.000 

114 
(DDs) 2. 
Calitatea 
locuirii  

2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor 
publice 

2.2.5. Sprijin pentru 
dezvoltarea 
infrastructurii 
culturale și de 
petrecere a timpului 
liber 

2.2.5.8 
Restaurarea, conservarea și modernizarea 
clădirii ce găzduiește Colecția de Etnografie 
și artă populară a Muzeului Județean Buzău 

Nr. clădiri 
culturale 

1 
Buget 
local 

CJ Buzău 2.000.000 

115 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.1. Reevaluarea, 
creșterea calității și 
acoperirea serviciilor 
corespunzătoare 
managementului 
deșeurilor 

3.1.1.1 

Colectare, transport și neutralizare animale 
moarte provenite din gospodăriile 
crescătorilor individuali de animale de pe raza 
județului Buzău  

Nr. intervenții 1 
Buget 
local 

CJ Buzău 3.000.000 

116 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.1. Reevaluarea, 
creșterea calității și 
acoperirea serviciilor 
corespunzătoare 
managementului 
deșeurilor 

3.1.1.2 
Campanii de informare și încurajare a 
colectării selective a deșeurilor la nivelul 
UAT-urilor din județ 

Nr. campanii 10 
Buget 
local 

CJ Buzău 1.000.000 

117 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.1. Reevaluarea, 
creșterea calității și 
acoperirea serviciilor 
corespunzătoare 
managementului 
deșeurilor 

3.1.1.3 

Sprijin pentru implementarea Planurilor de 
Acțiune pentru gestionarea deșeurilor 
(municipale, de ambalaje, de echipamente 
electrice și electronice, din construcții și 
desființări etc.) 

Grad de 
îndeplinire (%) 

100% 
Buget 
local 

CJ Buzău 1.000.000 

118 
(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 

3.1.1. Reevaluarea, 
creșterea calității și 
acoperirea serviciilor 

3.1.1.4 
Proiect Sistem de management integrat al 
deșeurilor în Județul Buzău - SMID 

Nr. sisteme 1 
PODD - 

P2, POTJ 
- P3 

CJ Buzău 40.000.000 
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sustenabilă a 
teritoriului 

colectarea 
deșeurilor 

corespunzătoare 
managementului 
deșeurilor 

119 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

3.1.2.1 

Implementarea planului județean de 
menținere a calității aerului pentru indicatorii 
pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), 
benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), 
monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen 
(As), cadmin (Cd), nichel (Ni), dioxid de azot 
și oxizi de azot (NO2/Nox) 

Nr. documente 1 
PODD - 

P3, Buget 
local 

CJ Buzău 8.000.500 

120 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

3.1.2.2 
Proiecte de implementare a unui sistem de 
măsurare a nivelului poluării în diferite zone 
ale județului (aer, sol, sonor)  

Nr. proiecte 1 
Buget 
local 

CJ Buzău 500.000 

121 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.2. Protejarea 
mediului înconjurător 

3.1.2.3 
Înființare perdele forestiere de protecție a 
căilor de comunicație împotriva înzepezirii 

Nr. km NA 

Program 
Național 

de 
realizare 

a 
perdelelor 
forestiere 

CJ Buzău în 
parteneriat 

2.000.000 

122 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.3. Prezervare și 
control situri naturale 
și arheologice de 
importanță de la 
nivelul județului 

3.1.3.1 
Inițierea de programe de prezervare și control 
a siturilor naturale și arheologice de 
importanță de la nivelul județului 

Nr. programe  1 
Buget 
local 

CJ Buzău 500.000 

123 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.3. Prezervare și 
control situri naturale 
și arheologice de 
importanță de la 
nivelul județului 

3.1.3.2 
Managementul conservativ și participativ al 
sitului ROSCIO259 Valea Călmățuiului 

Nr. situri 1 
PODD - 

P3 
CJ Buzău în 
parteneriat 

500.000 

124 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.3. Prezervare și 
control situri naturale 
și arheologice de 
importanță de la 
nivelul județului 

3.1.3.3 
Managementul conservativ și participativ al 
sitului ROSCIO280 Buzăul Superior 

Nr. situri 1 
PODD - 

P4 
CJ Buzău în 
parteneriat 

500.000 
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125 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.3. Prezervare și 
control situri naturale 
și arheologice de 
importanță de la 
nivelul județului 

3.1.3.4 
Managementul conservativ și participativ al 
sitului ROSPA0004 Balta Albă - Amara - 
Jirlău 

Nr. situri 1 
PODD - 

P5 
CJ Buzău în 
parteneriat 

500.000 

126 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.3. Prezervare și 
control situri naturale 
și arheologice de 
importanță de la 
nivelul județului 

3.1.3.5 
Managementul conservativ și participativ al 
sitului ROSPA0112 Câmpia Gherghiței 

Nr. situri 1 
PODD - 

P6 
CJ Buzău în 
parteneriat 

500.000 

127 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.3. Prezervare și 
control situri naturale 
și arheologice de 
importanță de la 
nivelul județului 

3.1.3.6 
Managementul conservativ și participativ al 
sitului ROSPA0141 Subcarpații Vrancei 

Nr. situri 1 
PODD - 

P7 
CJ Buzău în 
parteneriat 

500.000 

128 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.3. Prezervare și 
control situri naturale 
și arheologice de 
importanță de la 
nivelul județului 

3.1.3.7 
Managementul conservativ și participativ al 
sitului ROSPA0145 Valea Călmățuiului 

Nr. situri 1 
PODD - 

P8 
CJ Buzău în 
parteneriat 

500.000 

129 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.3. Prezervare și 
control situri naturale 
și arheologice de 
importanță de la 
nivelul județului 

3.1.3.8 
Managementul conservativ și participativ al 
sitului ROSCIO127 Muntioru Ursoaia 

Nr. situri 1 
PODD - 

P9 
CJ Buzău în 
parteneriat 

500.000 

130 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.1. 
Protejarea 
mediului și 
colectarea 
deșeurilor 

3.1.3. Prezervare și 
control situri naturale 
și arheologice de 
importanță de la 
nivelul județului 

3.1.3.9 
Managementul conservativ și participativ al 
sitului ROSCIO005 Balta Albă - Amara - 
Jirlău - Lacul Sărat Căineni 

Nr. situri 1 
PODD - 

P10 
CJ Buzău în 
parteneriat 

500.000 

131 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.1 
Eficientizare energetică a clădirii 
administrative C3 din incinta imobilului situat 
în Municipiul Buzău B-dul N. Bălcescu nr.48  

Nr. clădiri 1 
PNRR - 

PI17 
CJ Buzău 1.000.000 
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132 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.2 

Eficientizare energetică a construcției situate 
în Municipiul Buzău, Strada Horticolei nr. 52 
cu destinația "Liceu Tehnologic Special 
pentru Copii cu Deficiențe Auditive" și 
"Centrul Rezidențial pentru Copilul cu 
Deficiențe de Auz nr.10 Buzău" 

Nr. clădiri 1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 1.000.500 

133 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.3 

Eficientizare energetică a construcției situate 
în Municipiul Buzău, Strada Horticolei nr.54 
cu destinația "Liceu Special pentru Deficienți 
de Vedere" și "Centrul Rezidențial pentru 
Copilul cu Deficiențe de Vedere nr.11 Buzău" 

Nr. clădiri 1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 1.000.500 

134 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.4 
Derularea de programe de reabilitare 
energetică a clădirilor de locuințe  

Nr. clădiri 1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 1.000.500 

135 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.5 
Eficientizare energetică a Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă Buzău  

Nr. clădiri 1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 3.101.000 

136 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.6 
Eficientizare energetică a Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă Râmnicu Sărat  

Nr. clădiri 1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 1.000.500 

137 
(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 

3.2.1.7 
Eficientizare energetică a clădirii Dermato-
Venerice-Compartiment al Spitalului 
Județean de Urgență Buzău 

Nr. clădiri 1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 1.277.000 
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sustenabilă a 
teritoriului 

diversificarea 
furnizării 
energiei 

clădirilor rezidențiale 
și publice 

138 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.8 
Eficientizare clădire Spitalul Județean de 
Urgență Buzău 

Nr. clădiri 1 
PNRR - 

PI17, 
PI28 

CJ Buzău 500.500 

139 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.9 
Eficientizare energetică a Complexului de 
servicii Comunitare nr.3 

Nr. clădiri 1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 500.500 

140 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.10 
Eficientizare energetică a Centrului de 
recuperare și reabilitare a persoanelor adulte 
cu handicap Râmnicu Sărat   

Nr. clădiri 1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 500.500 

141 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.11 
Eficientizare energetică a Complexului de 
servicii pentru copilul cu handicap sever nr.8 
Buzău 

Nr. clădiri 1 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 500.500 

142 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.12 
Eficientizare energetică/Reabilitare a 
suprafeței construite din palatul administrativ 
aflat în folosința Consiliului judeţean Buzău 

Nr. clădiri 1 

PNRR - 
PI17, 
POR 

2014 - 
2020 

CJ Buzău 50.000 
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Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

143 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.13 
Eficientizare energetică/Reabilitare/ 
Modernizare imobil Chiristigii nr. 3, Municipiul 
Buzău 

Nr. clădiri 1 
PNRR - 

PI17, CNI 
CJ Buzău 900.000 

144 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.14 
Eficientizare energetică/Reabilitare/ 
modernizare Stații de Salvare 
Buzău/Râmnicu Sărat 

Nr. clădiri 1 
PNRR - 

PI17, CNI 
CJ Buzău 900.000 

145 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.15 
Eficientizare energetică/Reabilitare/ 
Modernizare clădire imobil Păcii, nr. 26 

Nr. clădiri 1 
PNRR - 

PI17, CNI 
CJ Buzău 900.000 

146 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.16 
Eficientizare energetică/Reabilitare/ 
Modernizare sediu CPC strada Pompiliu 
Ștefu, nr. 1 

Nr. clădiri 1 
PNRR - 

PI17, CNI 
CJ Buzău 900.000 

147 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.1. Derularea de 
programe de 
reabilitare 
energetică a 
clădirilor rezidențiale 
și publice 

3.2.1.17 
Eficientizare energetică/Reabilitare/ 
modernizare imobil strada Poștei, nr. 1 

Nr. clădiri 1 
PNRR - 

PI17, CNI 
CJ Buzău 900.000 

148 
(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 

3.2.2. Încurajarea 
diversificării surselor 
de energie și 

3.2.2.1 

Măsuri de încurajare a diversificării surselor 
de energie (utilizarea panourilor solare, a 
energiei eoliene – continuare investițiilor în 
parcuri eoliene, fotovoltaice) 

Nr. măsuri  7 

Buget 
local, 

PODD - 
P1 

CJ Buzău 6.000.000 
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Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

sustenabilă a 
teritoriului 

diversificarea 
furnizării 
energiei 

utilizării energiei 
verzi 

149 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.2. Sprijin 
pentru 
creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării 
energiei 

3.2.2. Încurajarea 
diversificării surselor 
de energie și 
utilizării energiei 
verzi 

3.2.2.2 
Promovarea utilizării energiei verzi pentru 
instituțiile publice și utilizatorii privați 

Nr. campanii  5 

Buget 
local, 

PODD - 
P1 

CJ Buzău 6.000.000 

150 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.3.  Sprijin 
pentru 
organizarea 
și 
amenajarea 
durabilă a 
teritoriului  

3.3.1. Sprijin pentru 
organizarea durabilă 
a teritoriului  

3.3.1.1 
Susținerea la nivelul UAT-urilor din județ a 
unei abordări accelerate a procesului de 
îmbunătățire a serviciilor de intabulare 

Nr. campanii  1 

Buget 
local, 

national 
PNCCF 

CJ Buzău 100.000 

151 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.3.  Sprijin 
pentru 
organizarea 
și 
amenajarea 
durabilă a 
teritoriului  

3.3.1. Sprijin pentru 
organizarea durabilă 
a teritoriului  

3.3.1.2 
Servicii de elaborare a Planului de Amenajare 
a Teritoriului Județean 

Nr. documente 1 
Buget 
local 

CJ Buzău 185.000 

152 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.3.  Sprijin 
pentru 
organizarea 
și 
amenajarea 
durabilă a 
teritoriului  

3.3.1. Sprijin pentru 
organizarea durabilă 
a teritoriului  

3.3.1.3 
Sprijin pentru realizarea documentațiilor de 
urbanism din teritoriu urmărind principiile 
dezvoltării eficiente și sustenabile 

Nr. măsuri NA 
Buget 
local 

CJ Buzău 10.000 

153 

(ODc) 3. 
Dezvoltare 
durabilă și 
sustenabilă a 
teritoriului 

3.3.  Sprijin 
pentru 
organizarea 
și 
amenajarea 
durabilă a 
teritoriului  

3.3.1. Sprijin pentru 
organizarea durabilă 
a teritoriului  

3.3.1.4 
Implementarea unui sistem GIS al județului 
Buzău care să conțină informațiile de 
urbanism specifice PUG 

Nr. sisteme 
informatice 

1 
Buget 
local 

CJ Buzău 10.000.000 
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Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

154 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

4.1.1. Elaborare și 
implementare de 
strategii, proiecte și 
investiții 

4.1.1.1 

Planificare strategică, simplificare 
administrativă și optimizare a unor servicii 
pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău 
POCA 

Nr. documente 1 
POCA 
2014 - 
2020 

CJ Buzău 3.844.000 

155 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

4.1.1. Elaborare și 
implementare de 
strategii, proiecte și 
investiții 

4.1.1.2 

Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada 
de programare 2021-2027 pe domeniile: 
infrastructura rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
legatură, infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, centre de agrement/baze 
turistice (tabere școlare) POAT 

Nr. acțiuni 1 
POAT 
2014 - 
2020 

CJ Buzău 1.410.000 

156 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

4.1.1. Elaborare și 
implementare de 
strategii, proiecte și 
investiții 

4.1.1.3 

Introducerea sistemului de tip „tablou de 
bord” bazat pe indicatori corespunzători 
obiectivelor de politici publice asumate la 
nivelul CJ în diferitele documente strategice 
în vigoare (SDJ, PATJ, PSI etc.); 

Nr. sisteme 1 

Buget 
local, 

POAT - 
P1 

CJ Buzău 50.000 

157 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

4.1.2 Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

4.1.2.1 
Amenajare peisagistică și arhitecturală a 
terenului liber de construcții-lot 1-2978 mp, 
Bdul. Bălcescu nr.40 

Nr. mp 2.978 
PNRR - 

PI22 
CJ Buzău 500.000 

158 
(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 

4.1.2 Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

4.1.2.2 
Program de dezvoltare regionala  "Construire 
bloc locuințe de serviciu-municipiul Buzău, 
bld. Gării, nr.8" 

Nr. locuințe NA 
Buget 
local 

CJ Buzău 19.393.000 
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Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

administrației 
publice 

participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

159 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

4.1.2 Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

4.1.2.3 
Reabilitare clădire strada Transilvaniei, nr. 
403 

Nr. clădiri 1 

Buget 
local, 

PNRR - 
PI22 

CJ Buzău 300.000 

160 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

4.1.2 Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

4.1.2.4 
Modernizare a clădirii C2 din incinta imobilului 
situat în Municipiul Buzău, Bdul N. Bălcescu, 
nr. 48 

Nr. clădiri 1 

Buget 
local, 

PNRR - 
PI22 

CJ Buzău 300.000 

161 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

4.1.2 Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

4.1.2.5 
Modernizare imobil Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență Buzău  

Nr. clădiri 1 

Buget 
local, 

PNRR - 
PI22 

CJ Buzău 300.000 

162 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 

4.1.2 Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

4.1.2.6 
Modernizare imobil Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică  

Nr. clădiri 1 

Buget 
local, 

PNRR - 
PI22 

CJ Buzău 300.000 
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Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

163 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

4.1.2 Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

4.1.2.7 
Modernizare Centrului de comunicații mobil al 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău  

Nr. clădiri 1 

Buget 
local, 

PNRR - 
PI22 

CJ Buzău 300.000 

164 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

4.1.2 Reabilitarea și 
dotarea clădirilor 
administrative 

4.1.2.8 
Construcție nouă cu funcțiunea de Centru 
Militar Județean Buzău - Municipiul Buzău, 
strada Bistriței, nr. 45 

Nr. clădiri 1 

Buget 
local, 

PNRR - 
PI22 

CJ Buzău 300.000 

165 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

4.1.3 Sprijin pentru 
cooperare teritorială 
în plan intern și 
internațional 

4.1.3.1 

Crearea și promovarea parteneriatelor, în 
special a parteneriatelor urban – rural în 
vederea dezvoltării rețelei de localități și 
revitalizarea zonelor rurale aflate în declin 

Nr. parteneriate NA 
Buget 
local 

CJ Buzău 600.000 

166 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.1. 
Abordarea 
integrată, 
participativă 
și 
colaborativă 
a dezvoltării 
durabile a 
teritoriului 

4.1.3 Sprijin pentru 
cooperare teritorială 
în plan intern și 
internațional 

4.1.3.2 

Stabilirea de parteneriate cu județele 
învecinate pentru gestionarea și promovarea 
comună a ariilor naturale protejate și a 
zonelor turistice 

Nr. parteneriate NA 
Buget 
local 

CJ Buzău 600.000 
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Nr. 
crt. 

 DDs / ODc  
Obiectiv 
strategic  

Axa prioritară  
Cod 

proiect 
Măsuri/Activități/Proiecte Indicator Țintă 

Sursă de 
finanțare 

Responsabil 
Valoare 

totală (lei) 

167 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.2. 
Eficientizarea 
serviciilor 
publice, 
inclusiv prin 
facilitarea și 
promovarea 
soluțiilor 
”smart” 

4.2.1. Digitalizarea 
administrației 
publice județene și 
promovarea 
acesteia la nivel 
local 

4.2.1.1 
Sprijin pentru dezvoltarea capacității 
administrative la nivelul UAT-urilor 

Nr. acțiuni NA 
Buget 
local 

CJ Buzău 100.000 

168 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.2. 
Eficientizarea 
serviciilor 
publice, 
inclusiv prin 
facilitarea și 
promovarea 
soluțiilor 
”smart” 

4.2.1. Digitalizarea 
administrației 
publice județene și 
promovarea 
acesteia la nivel 
local 

4.2.1.2 

Digitalizarea bazelor de date existente la 
nivel CJ sau/și a instituțiilor subordonate, 
introducerea de aplicații sau programe pentru 
abordarea integrată a procedurilor 
corespunzătoare furnizării unor servicii – 
emitere certificate, permise etc. 

Nr. baze date 1 

POCIDIF 
- P9, 
Buget 
local 

CJ Buzău 8.000.000 

169 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.2. 
Eficientizarea 
serviciilor 
publice, 
inclusiv prin 
facilitarea și 
promovarea 
soluțiilor 
”smart” 

4.2.2. Continuarea 
promovării ideilor și 
identificare a 
soluțiilor de tip 
Smart Village, Smart 
City și Smart 
Territory în județ 

4.2.2.1 
Promovarea introducerii soluțiilor ”smart” la 
nivel de UAT-uri 

Nr. campanii 3 
Buget 
local 

CJ Buzău 700.000 

170 

(ODc) 4. 
Îmbunătățirea 
administrației 
publice 

4.2. 
Eficientizarea 
serviciilor 
publice, 
inclusiv prin 
facilitarea și 
promovarea 
soluțiilor 
”smart” 

4.2.2. Continuarea 
promovării ideilor și 
identificare a 
soluțiilor de tip 
Smart Village, Smart 
City și Smart 
Territory în județ 

4.2.2.2 
Introducerea mecanismului de bugetare 
participativă și promovarea utilizării acestui 
mecanism la nivelul UAT-urilor 

Nr. buget 
participativ 

1 
Buget 
local 

CJ Buzău 1.500.000 

171         
Realizarea unui sistem informatic unitar, la 
nivelul structurilor CJB, pentru îmbunătățirea 
managementului intern;  

Nr. sisteme 
informatice 

1 
POCIDIF 

- P9, 
CJ Buzău 5.000.000 
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Axa prioritară  
Cod 
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Sursă de 
finanțare 
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Valoare 

totală (lei) 

Buget 
local 
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4.2 Cadrul de implementare a strategiei   

Implementarea strategiei de dezvoltare durabilă presupune efortul și implicarea tuturor actorilor 

interesați din județul Buzău. Vor fi încurajate acțiunile de asociere în parteneriate teritoriale și 

proiectele ce presupun lucrul în parteneriat dată fiind complexitatea provocărilor identificate la nivel 

de județ și care nu pot fi abordate cu succes de câtre o singură instituție sau organizație, ci implică o 

serie de măsuri succesive și complementare.  

Astfel, implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Durabilă presupune implicarea activă a 

tuturor factorilor interesaţi de progresul economic şi social al județului Buzău: administrații publice 

locale, instituţii publice, organizaţii, asociaţii, investitori, întreprinzători şi cetăţeni ai judeţului. 

Documentul strategic este un document definitoriu pentru activitatea asumată de Consiliul Județean 

Buzău pentru perioada 2021 – 2021 dar și un document de orientare a celorlalte entități publice și 

private din județ. 

Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în demersul de continuare a dezvoltării durabile a 

județului, implementarea acesteia fiind condiționată de existența unor mecanisme de implementare, 

monitorizare și evaluare definite clar și transparent. 

Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care trebuie parcurși, 

a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării strategiei:  

Acțiune 1: Stabilirea structurii de implementare a strategiei  

1.1 Nominalizarea unui Responsabil și a unei Echipe responsabile pentru implementarea 

strategiei, care să coordoneze procesul de implementare. 

Posibile modalități de implementare a acestei acțiuni:  

• Desemnarea unei structuri existente din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean cu rol de coordonare a implementării strategiei de dezvoltare, inclusiv de 

activare a tuturor direcțiilor, serviciilor și compartimentelor    

• Extinderea responsabilităților Comitetului de coordonare strategică pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului Buzău 2021-2027 inclusiv cu 

responsabilități în monitorizarea implementării acestei strategii  

• Crearea unei structuri participative de tipul unei Asociații de Dezvoltare 

Intercomunitară cu rol în pregătirea propunerilor de proiecte de la nivelul CJ, 

sprijinirea UAT-urilor de la nivelul județului pentru elaborarea și implementarea 

proiectelor, monitorizarea proiectelor la nivel de județ, evaluarea și actualizarea 

strategiei.     

1.2 Nominalizarea direcțiilor din cadrul Consiliului Județean responsabile de implementarea 

proiectelor aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare corelate cu activitatea 

desfășurată.  

Chiar dacă implementarea unor proiecte presupune o colaborare tip circuit între direcții, 

nominalizarea unui singur responsabil pentru urmărirea implementării proiectului și 

monitorizarea indicatorilor atinși este abordarea cea mai eficientă.   
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1.3 Stabilirea procedurilor de lucru pentru monitorizarea și evaluarea progresului 

intervențiilor propuse reprezintă un proces care contribuie în mod direct la succesul 

implementării strategiei de dezvoltare durabilă a județului. Procedura de lucru va prezenta 

concis următoarele aspecte:  

• CINE (desemnare persoană – și direcție/compartiment) elaborează periodic stadiul 
implementării strategiei și centralizează informațiile primite din partea celorlalte 
direcții implicate; cine monitorizează stadiul indicatorilor (ex. Direcția de Dezvoltare 
Regională), problemele apărute / lecțiile învățate și transmite informațiile către 
responsabilul cu implementarea strategiei;  

• CE se monitorizează – stabilirea indicatorilor de realizare și de rezultat, a țintelor dorite 
în acord cu obiectivele propuse; 

• CUM se monitorizează – stabilirea surselor din care se preiau datele pentru indicatorii 
de realizare și de rezultat urmăriți; formatul în care se raportează și în care se 
centralizează aceste date; 

• CÂND – stabilirea momentelor în care se face raportarea și centralizarea informațiilor; 
stabilirea termenelor pentru realizarea analizelor intermediare care pot conduce la 
necesitatea de actualizare a strategiei.  

 

Acțiune 2: Alocarea resurselor 

2.1 Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu trasarea clară a 

responsabilităților pentru implementarea fiecărui proiect / măsură din lista celor propuse.   

2.2 Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul implementării unei strategii. 

Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate periodic surse de finanțare interne sau 

externe.  

 

Acțiune 3: Monitorizare și raportare  

Monitorizarea reprezintă colectarea sistematică de date privind indicatorii specificați, pentru 

a le oferi actorilor implicați în implementarea strategiei precum și responsabililor pentru 

implementarea strategiei o indicație despre progresele înregistrate și gradul de atingere a 

obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare durabilă. 

Pentru monitorizarea strategiei este necesară identificarea clară a surselor de culegere a 

datelor cu privire la progresul indicatorilor de realizare și de rezultat propuși.  

Pe baza lecțiilor învățate din implementarea strategiei anterioare pentru perioada 2014 - 

2020, pentru culegerea de date în vederea monitorizării proiectelor și indicatorilor aferenți, la 

nivelul tuturor direcțiilor responsabile de implementarea strategiei și a unităților administrativ 

teritoriale, se va utiliza un formular standardizat de raportare date, care va fi actualizat 

semestrial și va cuprinde cel puțin următoarele informații:  

- Denumirea UAT-ului care implementează proiectul 

- Denumirea proiectului  
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- Valoarea totală a proiectului  

- Sursa de finanțare (buget local sau denumire program de finanțare) 

- Indicatori de realizare   

- Ținta atinsă pentru indicatorii de realizare urmăriți. 

3.1 Raportarea informațiilor - presupune colectarea și transmiterea acestor date pe fluxul 

procedural stabilit pentru implementarea strategiei. 

În cazul proiectelor implementate la nivel de UAT este necesară o colaborare strânsă cu aceste 

UAT-uri, care implică comunicarea continuă a proiectelor contractate și implementate la nivel 

de UAT.   

3.2 Analiza informațiilor - Datele astfel colectate trebuie analizate și evaluate pentru a estima 

dacă intervențiile propuse conduc către obiectivele propuse sau dacă necesită modificări.    

Se recomandă analize semestriale cu privire la progresul înregistrat în implementarea 

proiectelor și în atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat, eventual în ajustarea 

acestora în funcție de schimbările contextului socio-economic.  

Informarea UAT-urilor mai ales în ceea ce privește impactul pe care proiectele implementate 

îl au la nivel județean este necesară pentru dezvoltarea unei abordări strategice inclusiv la 

nivel de UAT.  

Rapoarte cu privire la stadiul implementării strategiei pot fi făcute publice, pentru o mai bună 

informare a cetățenilor.   

 

Acțiune 4: Analiza intermediară a implementării strategiei  

4.1 Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. În lipsa resurselor pentru 

realizarea acestor analize, analiza intermediară documentată la jumătatea perioadei de 

implementare a strategiei poate fi un moment de reflecție și revizuire a strategiei.  

Situații care pot impune revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor de 

finanțare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanțare aferente 

perioadei 2021 – 2027 sau după aprobarea Planului de Devoltare Regională 2021 – 2027 sau 

a unor strategii sectoriale sau naționale, în urma cărora ar putea fi necesară o actualizare a 

proiectelor / măsurilor propuse în strategia județului.   

 

Acțiune 5: Evaluarea finală a implementării strategiei 

5.1 Evaluarea se desfășoară la sfârșitul perioadei de planificare și în momente de decizie 

esențiale ale acesteia, pentru a estima performanțele planului de acțiuni în raport cu 

obiectivele propuse sau pentru a identifica necesitatea modificării proceselor de planificare.  

Rezultatele sunt utilizate în următoarea perioadă de planificare și pot ajuta la găsirea unor 

soluții la întrebări cheie privind dezvoltarea durabilă.  
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Figură 8: Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele strategice ale 

acesteia să aibă asociați indicatori de rezultat cu ținte aferente. Intervențiile propuse pentru 

implementarea strategiei vor avea definiți indicatori de realizare.  

Pentru a putea aprecia în ce măsură obiectivele strategice sunt atinse și strategia este eficientă, este 

definit un sistem integrat de indicatori de realizare și rezultat, prin intermediul căruia structura 

responsabilă de implementarea strategiei să poată evalua permanent progresul înregistrat în 

implementarea strategiei, să își dimensioneze constant resursele necesare și să acționeze în direcția 

creșterii eficienței utilizării acestora. 

 

De asemenea, implementarea strategiei de dezvoltare durabilă se bazează, în principal, pe 

responsabilizarea direcțiilor de specialitate cu privire la implementarea proiectelor și măsurilor de 

acțiune propuse, respectiv:  
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Tabel 6: Structuri responsabile de implementarea obiectivelor strategice în perioada 2021 – 2027  

Obiective 
strategice/ axe 
prioritare  

Direcție / 
Serviciu 
responsabil(ă)  

Atribuții cf. Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău  

Implementarea 
strategiei:  

Direcția de 
Dezvoltare 
Regională  

Extras din Art. 22(1)  
Gestionează mandatul de competențe și activități privind:  
- elaborarea și implementarea proiectelor / programelor cu finanțare nerambursabilă 
- colectarea datelor pentru elaborarea și monitorizarea strategiilor de dezvoltare județene pe termen mediu și lung  
- stimulare a parteneriatelor public – private.   

Direcția de dezvoltare strategică 1 

Os. 1.1. Sprijinirea 
turismului 

Serviciul promovare 
și dezvoltare a 
turismului, a imaginii 
județului, cooperare 
internațională și 
mass-media 

Extras din Art. 28(2)  
a) evaluează resursele turistice naturale și valorile de interes turistic existente, în vederea stabilirii unui plan de acțiune care să 

reglementeze utilizarea și să asigure conservarea lor 
c) identifică facilitățile de transport și comunicații către punctele de cazare (agroturism), alimentație publică, sportive, de agrement și 

distracții (pescuit sportiv, vânătoare, terenuri de sport, golf) 
d) editează materiale de promovare a turismului și agroturismului din județul Buzău în limbile română, engleză, franceză (hărți, broșuri de 

prezentare a județului, broșuri de prezentare stațiuni, broșuri pe tematici: situri, muzee, lăcașuri de cult, pliante, mape etc.) 
g) participă la elaborarea proiectului strategiei și planului de dezvoltare a turismului în județ 
h) implementează programe de dezvoltare multianuale zonale și locale în domeniul turismului, cu stabilirea surselor de finanțare ale 

acestora (identificare surse locale - consilii locale, surse județene - Consiliul Județean și fonduri europene) 
i) participă la elaborarea și implementarea proiectelor de dezvoltare a turismului în județul Buzău 
j) pune în valoare imaginea județului Buzău prin acțiuni de comunicare turistică prin întocmirea de ghiduri turistice, pliante, afișe, panouri  

etc. 
m) promovează potențialul turistic al județului și reprezintă Consiliul Județean Buzău în cadrul unor manifestări, târguri, expoziții de 

promovare a turismului 
n) formulează propuneri de promovare a ofertei turistice locale 
o) acordă consultanță de specialitate consiliilor locale în acțiunea de marcare a traseelor turistice, în vederea valorificării patrimoniului 

turistic 

Os. 1.2. Sprijinirea 
agriculturii 

Direcția de 
dezvoltare regională: 

- Serviciul 
managementul 
proiectelor 

Extras din Art. 22(5)  
Direcția de Dezvoltare Regională are următoarele atribuții exercitate prin serviciul și compartimentele prevăzute la alin.(4), după cum 
urmează: 

Serviciul managementul proiectelor 

a) identifică sursele și programele de finanțare care se adresează autorităților publice locale și instituțiilor de interes județean aflate sub 
coordonarea Consiliului Județean 
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Obiective 
strategice/ axe 
prioritare  

Direcție / 
Serviciu 
responsabil(ă)  

Atribuții cf. Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău  

c) colaborează la realizarea și actualizarea portofoliului județean de proiecte eligibile prin fondurile structurale și de coeziune 

d) identifică potențialii parteneri locali, naționali și internaționali și inițiază acorduri de colaborare cu aceștia în vederea elaborării 
proiectelor de interes comun 

h) realizează activități de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

Os. 1.3. Sprijinirea 
Industriei  

Direcția de 
dezvoltare regională: 

- Serviciul 
managementul 
proiectelor 

Extras din Art. 22(5)  
Direcția de Dezvoltare Regională are următoarele atribuții exercitate prin serviciul și compartimentele prevăzute la alin.(4), după cum 
urmează: 

Serviciul managementul proiectelor 

a) identifică sursele și programele de finanțare care se adresează autorităților publice locale și instituțiilor de interes județean aflate sub 
coordonarea Consiliului Județean 

c) colaborează la realizarea și actualizarea portofoliului județean de proiecte eligibile prin fondurile structurale și de coeziune 

d) identifică potențialii parteneri locali, naționali și internaționali și inițiază acorduri de colaborare cu aceștia în vederea elaborării 
proiectelor de interes comun 

h) realizează activități de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

Direcția de dezvoltare strategică 2 

Os 2.1. Sprijin 
pentru dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport și 
edilitare 

Direcția pentru 
administrarea 
patrimoniului și 
investiții 

- Compartiment 
administrare și 
investiții în 
infrastructură rutieră 

- Compartiment 
programe naționale 
pentru infrastructură 

- Compartiment 
investiții edilitare 

Extras din Art. 20(2) 
Direcția are atribuții importante în elaborarea și fundamentarea strategiilor de dezvoltare a localităților județului, de securizare a traficului 
rutier, a strategiilor de dezvoltare durabilă și echilibrată a sistemelor de infrastructură de utilități la nivelul județului. 

Compartiment administrare și investiții în infrastructură rutieră  

a) execută, potrivit reglementărilor în vigoare, revizia drumurilor, podurilor și a altor lucrări de artă de interes județean, în urma cărora se 
elaborează programele de lucrări lunare, anuale și de perspectivă în vederea menținerii viabilității drumurilor și podurilor din 
administrare, precum și a întregii infrastructuri aparținând căilor de comunicație de interes județean 

d) participă la întocmirea planului operativ de acțiune pentru combaterea efectelor meteorologice periculoase pe timp de iarnă 
g) urmărește comportarea în timp a lucrărilor de drumuri și poduri executate și informează în caz de nereguli; propune întocmirea studiilor 

și prognozelor privind sistematizarea, dezvoltarea și îmbunățirea stării de viabilitate a rețelei de drumuri și poduri publice și urmărește 
aplicarea acestora astfel încât să se asigure dezvoltarea unitară a rețelei de drumuri publice 

m) inițiază propuneri de studii și proiecte privind dezvoltarea infrastructurii rutiere 
n) urmărește activitatea privind siguranța traficului rutier 
s) participă la implementarea proiectelor din fonduri externe 
u) participă, în colaborare cu celelalte direcții, la elaborarea proiectelor de finanțare pentru lucrări de drumuri și poduri, pe diverse fonduri 
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Obiective 
strategice/ axe 
prioritare  

Direcție / 
Serviciu 
responsabil(ă)  

Atribuții cf. Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău  

Compartiment programe naționale pentru infrastructură 

b) întocmește documentația necesară înaintării propunerilor de investiții în infrastructură pe programe de finanțare, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare 

d) face propuneri pentru obiectivele de investiții în continuare și obiective de investiții noi pentru realizare, modernizare, reabilitare drumuri 
și poduri pe baza criteriilor de prioritizare pentru obiectivele ce se vor finanța în cadrul diverselor programe 

j) participă la implementarea proiectelor din fonduri externe 

I) urmărește comportarea în timp a lucrărilor de drumuri și poduri executate și informează în caz de nereguli 

Compartiment investiții edilitare 

a) identifică, analizează și propune investițiile necesare pentru asigurarea serviciilor publice de interes județean 

b) întocmește documentațiile necesare pentru proiectele de investiții în vederea aprobării acestora de către Consiliul Județean și solicitării 
de fonduri pentru includerea în buget 

d) colaborează cu organismele guvernamentale (Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, 
Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Română pentru Conservarea Energiei, etc.) pentru promovarea și 
implementarea de proiecte în domeniul infrastructurii de interes județean 

e) colaboreaza cu ADR - Regiunea Sud-Est în vederea fundamentării și implementării proiectelor de infrastructură județeană finanțate din 
fonduri externe și programele regionale de dezvoltare 

Os. 2.2. Sprijin 
pentru 
îmbunătățirea 
serviciilor publice 

Direcția de 
dezvoltare regională: 

- Serviciul 
managementul 
proiectelor 

Extras din Art. 22(5) 
Direcția de Dezvoltare Regională are următoarele atribuții exercitate prin serviciul și compartimentele prevăzute la alin.(4), după cum 
urmează: 

Serviciul managementul proiectelor 

a) identifică sursele și programele de finanțare care se adresează autorităților publice locale și instituțiilor de interes județean aflate sub 
coordonarea Consiliului Județean 

c) colaborează la realizarea și actualizarea portofoliului județean de proiecte eligibile prin fondurile structurale și de coeziune 

d) identifică potențialii parteneri locali, naționali și internaționali și inițiază acorduri de colaborare cu aceștia în vederea elaborării 
proiectelor de interes comun 

h) realizează activități de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

Obiectiv de Dezvoltare Comun 3 

Os 3.1. Protejarea 
mediului și 

Direcția pentru 
administrarea 

Extras din Art. 20(2) 
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Obiective 
strategice/ axe 
prioritare  

Direcție / 
Serviciu 
responsabil(ă)  

Atribuții cf. Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău  

colectarea 
deșeurilor 

patrimoniului și 
investiții: 

- Compartiment 
sisteme de gestionare 
a deșeurilor 

- Compartiment 
Unitatea județeană 
de monitorizare a 
serviciilor publice și 
de mediu 

Direcția are atribuții importante în elaborarea și fundamentarea strategiilor de dezvoltare a localităților județului, de securizare a traficului 
rutier, a strategiilor de dezvoltare durabilă și echilibrată a sistemelor de infrastructură de utilități la nivelul județului. 

Compartiment sisteme de gestionare a deșeurilor 

a) implementează și monitorizează implementarea Proiectului ,,Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Buzău", conform 
condițiilor specifice programului de finanțare 

b) dezvoltă planul de implementare al Proiectului prin elaborarea unei viziuni de ansamblu referitor la obiective, activități planificate, 
defalcarea bugetului, identificarea etapelor, stabilirea responsabilităților etc. 

i) colaborează și monitorizează funcționarea Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,ECO 2008" 

j) elaborează proiecte de strategii și planuri de investiții cu privire la infrastructura de gestionare a deșeurilor 

Compartiment Unitatea județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu 

i) organizează campanii de informare/conștientizare a publicului și a sectoarelor industriale privind  problemele de mediu 

k) contribuie la elaborarea programului de monitorizare a problemelor de mediu la nivelul județului 

I) colaborează permanent cu Agenția pentru Protecția Mediului Buzău pentru identificarea problemelor de mediu la nivel local și reanalizarea 
acestora în contextul angajamentelor rezultate din procesul de negocieri, Capitolul  22 -  Mediu cu Uniunea Europeană în vederea soluționării 
lor 

Os 3.2. Sprijin 
pentru creșterea 
eficienței și 
diversificarea 
furnizării energiei 

Direcția pentru 
administrarea 
patrimoniului și 
investiții 

- Compartiment 
investiții edilitare 

- Compartiment 
Unitatea județeană 
de monitorizare a 
serviciilor publice și 
de mediu.  

Extras din Art. 20(2) 
Direcția are atribuții importante în elaborarea și fundamentarea strategiilor de dezvoltare a localităților județului, de securizare a traficului 
rutier, a strategiilor de dezvoltare durabilă și echilibrată a sistemelor de infrastructură de utilități la nivelul județului. 

Compartiment investiții edilitare 

a) identifică, analizează și propune investițiile necesare pentru asigurarea serviciilor publice de interes județean 

b) întocmește documentațiile necesare pentru proiectele de investiții în vederea aprobării acestora de către Consiliul Județean și solicitării 
de fonduri pentru includerea în buget 

d) colaborează cu organismele guvernamentale (Agenția Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, 
Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Română pentru Conservarea Energiei, etc.) pentru promovarea și 
implementarea de proiecte în domeniul infrastructurii de interes județean 

e) colaboreaza cu ADR - Regiunea Sud-Est în vederea fundamentării și implementării proiectelor de infrastructură județeană finanțate din 
fonduri externe și programele regionale de dezvoltare 

Os3.3 Sprijin 
pentru organizarea 
și amenajarea 

Direcția pentru 
administrarea 

Compartiment Unitatea județeană de monitorizare a serviciilor publice și de mediu 

a) asigură și coordonează elaborarea strategiilor județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice pentru 
comunele și orașele din județ și a planurilor de implementare aferente acestora, precum și centralizarea și implementarea acestora, alături 
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Obiective 
strategice/ axe 
prioritare  

Direcție / 
Serviciu 
responsabil(ă)  

Atribuții cf. Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău  

durabilă a 
teritoriului 

patrimoniului și 
investiții 

- Compartiment 
Unitatea județeană 
de monitorizare a 
serviciilor publice și 
de mediu. 

de autoritățile administrației publice locale  comunale și orășenești implicate, în conformitate cu cerințele acquis-ului comunitar in domeniu 
și respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 și Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 referitoare la Strategia Națională privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, prin care se asigură următoarele utilități: 

• alimentarea cu apă: 

• canalizarea și epurarea apelor uzate; 

• colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; 

• salubrizarea localităților și managementul deșeurilor solide; 

• alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; 

• iluminatul public; 

• transportul public local 

f) asistă operatorii și autoritățile administrației publice locale în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții 
Obiectiv de Dezvoltare Comun 4 

Os. 4.1. Abordarea 
integrată, 
participativă și 
colaborativă a 
dezvoltării durabile 
a teritoriului 

Direcția juridică și 
administație publică 
locală: 

- Biroul coordonare și 
colaborare instituții și 
servicii publice 

- Birou Administrație 
Publică 

Direcția pentru 
administrarea 
patrimoniului și 
investiții: 

- Compartiment 
administrare 
domeniu public și 
privat 

Extras din Art. 17 - Direcția juridică și administație publică locală 
Direcția juridică și administrație publică locală are următoarele atribuții, pe care le exercită prin serviciile și birourile prevăzute la art.16, astfel:  

Biroul coordonare și colaborare instituții și servicii publice 

a)  acordă asistență de specialitate instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău în elaborarea programelor 
de activitate ale acestora, a indicatorilor de performanță și eficiență în activitatea acestora și monitorizează îndeplinirea obiectivelor stabilite 

g) monitorizează activitatea serviciilor publice de interes județean Buzău, prin raportare la beneficiarii acestor servicii 

Birou Administrație Publică 

c) întocmește metodologii de lucru pentru activitatea curenta a primarilor și consiliilor locale, circulare pe probleme de interes comun, asigură 
transmiterea în teritoriu a documentelor, circularelor, precizărilor primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de 
la alte ministere, servicii deconcentrate, Instituția Prefectului - județul Buzău, care vizează activitatea autorităților administrației publice locale 

Extras din Art. 20(2) - Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții 
Direcția are atribuții importante în elaborarea și fundamentarea strategiilor de dezvoltare a localităților județului, de securizare a traficului 
rutier, a strategiilor de dezvoltare durabilă și echilibrată a sistemelor de infrastructură de utilități la nivelul județului. 

Compartiment administrare domeniu public și privat 

a) asigură evidența tehnică a bunurilor din domeniul public și privat a județului Buzău 

b) asigură gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din domeniul public și privat al județului Buzău 
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Obiective 
strategice/ axe 
prioritare  

Direcție / 
Serviciu 
responsabil(ă)  

Atribuții cf. Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău  

h)  verifică modul de execuție a lucrărilor de întreținere, reparații și investiții ale imobilelor proprietatea Județului Buzău (Legea nr. 10/1995 
actualizată, Legea nr. 50/1991 actualizată), cu excepția celor aferente drumurilor și podurilor județene 

i) participă în comisiile de recepție ale lucrărilor de întreținere, reparații și investiții pe domeniul public județean (Legea nr. 10/1995 
actualizată, Legea nr. 50/1991 actualizată) 

I) colaborează cu Direcția juridică și administrație publică locală în elaborarea proiectelor de hotarari de Guvern privind modificarea / 
completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al județului 

m) participă la operațiunea de reevaluare și amortizare a activelor fixe aflate în patrimoniul Instituțiilor publice (Ordonanța nr. 81/2003, 
actualizată) 

Os. 4.2. 
Eficientizarea 
serviciilor publice, 
inclusiv prin 
facilitarea și 
promovarea 
soluțiilor ”smart” 

Direcția Economică: 

- Serviciul buget, 
impozite, taxe, 
evidență patrimoniu 
și monitorizare 
unități subordonate 

- Compartiment baze 
de date și 
transparență 
decizională 

- Compartiment 
administrare rețea IT 
și suport tehnic 

Extras din Art. 19(3) 
Atribuțiile structurilor funcționale ale Direcției economice sunt: 

Serviciul buget, impozite, taxe, evidență patrimoniu și monitorizare unități subordonate 

cc) efectuează urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale stabilite de Consiliul Județean 

dd) urmărește termenele de plată, a obligațiilor de plată privind creanțele bugetare, prevăzute în actele normative care le reglementează 

mm) urrmăește buna funcționare a comerțului din târguri, piețe și oboare, locuri și  parcuri de distracții desfășurat la nivelul județului 

pp) elaborează și actualizează procedurile operaționale de lucru și registrul de riscuri  pentru  activitățile din cadrul serviciului 

Compartiment baze de date și transparență decizională 

d) definește, actualizează și aplică proceduri tehnice proprii de calitate și management intern 

e) la cerere, acordă asistență tehnică colaboratorilor interni în privința utilizării aplicațiilor software din cadrul  sistemului  informatic intern; 
asistență de specialitate / sugestii pentru soluții informatice, achiziții hardware și software unităților subordonate / consiliilor locale 

Compartiment administrare rețea IT și suport tehnic 

a) asigură administrarea sistemului informatic integrat al Consiliului Județean 

- administrează rețeaua internă de calculatoare; administrează și monitorizează serverele de date ale rețelei locale interne de calculatoare 

-  colaborează cu firma care asigură mentenanță echipamentelor tehnice de calcul și rețea din cadrul Consiliului Județean Buzău 

- monitorizează instalările de software de bază și de aplicație pe stațiile rețelei locale de calculatoare 

b) asigură gestionarea sistemului informatic integrat al Consiliului Județean: 

- ține evidența echipamentelor hardware din rețeaua internă a instituției 

- analizează situația existentă și propune îmbunătățirile ce urmează a fi aduse sistemului informatic integrat al Consiliului Județean,  ca urmare 
a diversificării activității, a modificării numărului de personal sau a modificării legislației în vigoare 

- ține evidența licențelor software existente în rețeaua internă a lnstituției 
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Obiective 
strategice/ axe 
prioritare  

Direcție / 
Serviciu 
responsabil(ă)  

Atribuții cf. Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău  

- propune achiziționarea de hardware necesar completării rețelei interne de calculatoare sau înlocuirii unor posturi în rețea: propune 
achiziționarea de software de bază și de aplicație necesar funcționării, administrează și configurează conturile și adresele de e-mail din 
domeniul intern 

d) definește, actualizează și aplică proceduri tehnice proprii de calitate și management intern  

e) la cerere, acordă asistență tehnică colaboratorilor interni în privința utilizării aplicațiilor software din cadrul sistemului informatic intern; 
asistență de specialitate / sugestii pentru soluții informatice, achiziții hardware și software unătațiilor subordonate / consiliilor locale 
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Responsabilul sau Structura care coordonează implementarea strategiei trebuie să ia în considerare 

riscurile care pot sa apară în implementarea strategiei și să identifice posibile măsuri de prevenire a 

apariției acestora.  

Riscuri  Posibile măsuri de atenuare a riscurilor  

Lipsa resurselor 
financiare 

Planificarea anuală a resurselor financiare necesare implementării 
strategiei. 
Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării surselor de 
finanțare, în special a surselor de finanțare externă  

Întârzieri în 
implementare 

Stabilirea clară a resonsabilităților pentru implementarea strategiei. 
Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei      

 

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului implementării strategiei, 

poate fi utilizată diagrama ”matricea priorităților” sau ”matricea Eisenhower”, care presupune 

clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței:    

  

Urgente & Importante  Urgente & Puțin importante  

Proiecte critice care au un impact 
semnificativ rezolvând nevoi acute la nivelul 
județului  

Acțiune recomandată: de implementat 
imediat  

Ex. proiectele strategice, rezolvarea 
crizelor, proiectele care sunt aproape de 
finalizare; proiecte majore pentru care 
există surse de finanțare   

Proiecte care rezolvă o problemă a județului cu un 
anumit grad de urgență, dar care nu contribuie la 
atingerea unui obiectiv strategic     

Acțiune recomandată: de delegat responsabilitățile 
pentru valorificarea oportunității și coordonarea 
implementării acestora la nivel de UAT  

Ex. proiecte pentru care există surse de finanțare 
disponibilă, proiecte care rezolvă probleme curente și 
care pot fi implementate în același timp în mai multe 
UAT-uri la nivel de județ   

Puțin urgente & Importante Puțin urgente & Neimportante  

Proiecte majore  care au un impact 
semnificativ, dar a căror implementare mai 
poate fi amânată pentru că nu se adresează 
unei nevoi urgente a comunității; sunt, în 
general, proiectele care fac diferența în 
dezvoltarea durabilă și necesită o 
planificare riguroasă  

Acțiune recomandată: de planificat imediat 
implementarea lor  

Ex. proiecte de infrastructură; proiecte 
strategice care se referă la eficientizarea 
furnizării de servicii pentru populație      

Proiecte nesemnificative care sunt consumatoare de 
timp și de alte resurse, fără impact semnificativ – 
efortul aferent ar trebui redirecționat către alte tipuri 
de proiecte mai relevante  

Acțiune recomandată: de evitat încluderea în 
strategie   

Ex. Proiecte sau evenimente punctuale, fără impact 
semnificativ asupra unui număr mare de beneficiari   
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4.3 Cadrul de monitorizare și evaluare a strategiei   

Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Buzău, este necesară o monitorizare permanentă și o evaluare periodică a 

rezultatelor acțiunilor întreprinse.   

Lista intervențiilor propuse (portofoliul de proiecte) este stabilită pentru orizontul de timp 2021 – 

2027, proiectele având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor putea 

fi atinse treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual.  

În ceea ce privește acțiunile asumate de Consiliul Județean, planificarea detaliată a implementării 

acestora va face obiectul Planului Strategic Instituțional, începând cu perioada 2021 – 2022.  

Planul Strategic Instituțional este un document de management şi de programare bugetară 

internă a unei instituții, pe termen scurt sau mediu (de regulă maxim 4 ani).  

Acesta vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, 

rezultate, indicatori. Totodată, oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor 

care urmează a fi promovate la nivelul instituţiei.  

Implementarea unei strategii de dezvoltare durabilă se bazează, de asemenea, pe responsabilizare. 

În acest sens, monitorizarea și evaluarea strategiei se va realiza la nivelul Direcției de Dezvoltare 

Regională iar pentru coordonarea implementării strategiei, se va implica Comitetul de coordonare 

strategică, compus din reprezentanți ai principalelor direcții responsabile de implementarea 

strategiei, Comitet care va avea următoarele atribuţii: 

❖ Culegerea de date și centralizarea raportărilor cu privire la stadiul implementării proiectelor 
cuprinse în strategie; 

❖ Identificarea proiectelor implementate la nivelul judeţului, care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie; 

❖ Actualizarea strategiei de dezvoltare durabilă;  
❖ Implicare în stabilirea de măsuri pentru obţinerea de finanţare pentru acele proiecte care nu 

au obţinut finanţare în cel puţin trei ani de la începerea implementării strategiei.  

 

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce măsoară 

impactul strategiei:  

➢ Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor propuse 
în strategie.  Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor responsabile cu 
managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe marginea lor prin 
intermediul sistemului de monitorizare.    

➢ Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor proiecte. 
Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost implementate 
aceste proiecte, respectiv măsura în care a fost atins obiectivul strategic planificat.  

 

Indicatorii de rezultat propuși pentru fiecare obiectiv strategic sunt sintetizați în continuare:  
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Obiectiv strategic Indicatori de rezultat 
Valoare de 
referință  

Valoare țintă  
Sursa de 

informare  

OS. 1.1. Sprijinirea 
turismului 

- Sosiri ale turiștilor 
102.709 sosiri  

(2019) 
160.000 (2026) INS (TUR104E) 

OS. 1.2. Sprijinirea 
agriculturii 

- Valoarea totală a producției ramurii 
agricole  

Loc 4 pe plan 
național  (2019) 

Loc 3 pe plan 
național (2026) 

INS 
(AGR206A) 

OS. 1.3. Sprijinirea 
industriei 

- Cifra de afaceri din industria 
prelucrătoare 

8.006 mil lei (2019) 
Peste 15.000 
mil lei (2026) 

INS (INT104D) 

DDs1. Economie – 
prosperitate prin 
diversitate 

- Valoarea PIB/ locuitor  28.088 lei (2017) 

Cu maxim 10% 
mai mică decât 
media regională 

(2025) 

INS 
(CON107B, 
CON103I, 
POP108D) 

OS 2.1. Sprijin pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
transport și edilitare 

- Ponderea drumurilor modernizate 
din total lungime drumuri publice 

40,47% (2019) 
Peste 55% 

(2026) 
INS 
(TRN139A) 

- Ponderea localităților cu rețea de 
distribuție a apei la nivel de județ  

/ 
Peste media 

națională 
INS 

(GOS106C) 

- Ponderea localităților cu canalizare 
publică la nivel de județ  

/  
Peste media 

națională 
INS 

(GOS110C) 

- Ponderea localităților în care se 
distribuie energie termică la nivel 
de județ 

/ 
Peste media 

națională 
INS (109C) 

- Ponderea localităților în care se 
distribuie gaze naturale la nivel de 
județ 

/ 
Peste media 

națională  
INS GOS117A) 

OS. 2.2. Sprijin pentru 
îmbunătățirea serviciilor 
publice 

- Reducerea ratei de abandon școlar 
în învățământul primar și gimnazial 

2,5% (2018) 2% (2026) INS (SCL113A) 

- Reducerea ratei de abandon școlar 
în învățământul secundar (ciclul 2) 

2% (2018) 1,5% (2026) INS (SCL113A) 

- Nr locuitori la 1 medic 725 (2018) 650 (2026) 
INS POP108D, 
SAN104B 

OS 3.1. Protejarea 
mediului și colectarea 
deșeurilor 

- Reducerea suprafeței de teren pe 
care s-au aplicat pesticide  

Insectidice: 22.223 
ha  

Fungicide: 21.901 
ha Erbicide: 59.906 

ha (2019) 

Reducere cu 
50% 

INS 
(AGR107A) 

OS 3.2. Sprijin pentru 
creșterea eficienței și 
diversificarea furnizării 
energiei 

- Scăderea consumului de energie 
din surse convenționale 

/ 10% (2026) CJ Buzău 

OS 3.3 Sprijin pentru 
organizarea și amenajarea 
durabilă a teritoriului 

- Gradul de actualizare a 
documentațiilor tip PUG la nivel de 
UAT  

/  80% (2022) CJ Buzău 

OS. 4.1. Abordarea 
integrată, participativă și 
colaborativă a dezvoltării 
durabile a teritoriului 

- Percepția pozitivă a cetățenilor în 
raport cu serviciile publice (% 
locuitorilor mulțumiți și foarte 
mulțumiți de serviciile 
administrației publice) 

/ Peste 50% CJ Buzău 

OS. 4.2. Eficientizarea 
serviciilor publice, inclusiv 
prin facilitarea și 
promovarea soluțiilor 
”smart” 

Gradul de implementare al 
soluțiilor smart village sau smart 
city la nivelul UAT-urilor din județ  

/ Peste 50% CJ Buzău 

 


