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Potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la 
informatiile de interes public, cu modifrcarile ;;i completarile ulterioare, Consiliul 
Judetean Buzau are obligatia sa prezinte anual un raport de activitate care sa 
sintetizeze principalele realizari ~i actiuni ale autoritatii publice judetene pentru 
7ndeplinirea competentelor sale legale. 

Raportul anual al autoritatii publice judetene-reprezinta o modalitate de a 
informa cetatenii judetului despre indeplinirea obiectivelor acestei autoritati 
publice locale §i de asigurare a transparentei decizionale la nivelul administratiei 
publice judetene. 

Trebuie precizat faptul ca anul 2020 a fost unul deosebit din perspectiva 
analizarii acestuia sub doua aspecte: 

- in luna martie 2020 a fost declarata 7n Romania epidemia de COVID-
19 !?i instituita starea de urgenta pe teritoriul Romaniei prin Decretul 
Pre$edintelui Romaniei nr. 195/2020. Urmare declan$arii acestei crize sanitare 
~i declararii starii de urgenta $i a starilor de alerta ulterioare, autoritatea publica 
judeteana a stabilit masuri organizatorice pentru aparatul de specialitate $i a 
sustinut financiar masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 la sediul 
Consiliului judetean. Totodata, a sustinut financiar masurile de preven ire 
stabilite la Spitalul Judetean Buzau, precum $i masurile de carantinare a 
persoanelor care au fost testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2; 

- Datorita pandemiei cu SARS-CoV-2, alegerile locale generale au fost 
amanate $i in luna septembrie 2020 s-a desfa~urat scrutinul pentru alegerea 
autoritatilor publice locale, iar ulterior acestuia s-a desfa$urat in luna octombrie 
ceremonia de constituire a noului Consiliu judetean, modificandu-se configuratia 
politica a organului deliberativ. A fost stabilita componenta comisiilor de 
specialitate $i au fost ale$i vicepre$edintil Consiliului Judetean Buzau In luna 
noiembrie 2020, astfel ca noul Consiliul judetean a inceput sa funqioneze in 
conditli de normalitate legislativa. 

In structura acestui raport au fost incluse ~i rapoartele sintetice pentru 
anul 2020 ale institutiilor §i serviciilor publice de sub autorltatea Consiliului 
Judetean Buzau, cuprinzand activitati stabilite in rea lizarea obiectivelor cuprinse 
7n Programele de activitate aprobate pentru anul precedent de catre autoritatea 
publica judeteana deliberativa. 

Principalele domenii de raportare reprezinta, In egala masura, obiective 
ale politicilor publice apaf1inand atat Consiliului Judetean Buzau, cat !ji 
institutiilor ~i serviciilor de sub autoritatea sa. 

A. ACTIVITATEA DELIBERATIVA A CONSILIULUI JUDEJEAN ~I 
RELAJIA CU CETAJENII 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata, autoritatile administratiei 
publice centrale ~i locale sunt obligate sa stabileasca regulile procedurale 
mlnimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale In cadrul 
acestora. 
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in baza art. 12 din acela$i act normativ, Consiliul Judetean Buzau 
lntocme$te anual raportul privind transparenta decizionala, raport la care au 
acces toti cetatenii interesati ~i care este adus la cuno~tinta publica prin 
postarea pe site-ul Consiliului Judetean Buzau, prin afi~are la sediul propriu ~i 
prezentare In ~edinta publica a acestuia. 

In aplicarea principiufui consultarii cetatenilor §i a asociatiilor legal 
constituite, prevazut in art. 2 din Legea nr.52/2003, Pre~edintele ~I 
vicepre~edintii Consiliului Judetean Buzau au avut initiativa legislativa In 228 
proiecte de hotarari, fiind aduse la cuno~tinta publica prin publicare pe site-ul 
Consiliului Judetean Buzau. 

Legea nr. 52/2003 mai prevede $i obligativitatea autoritatilor 
administratiei publice de a transmite proiectele de acte normative catre cei care 
le-au solicitat In scris. in acest sens, mentionam ca In anul 2020 nu a depus 
cerere vreo persoana. 

In anul 2020 Consiliul Judetean Buzau s-a intrunit in 18 ~edinte, dintre 
care: 11 ordinare, 3 extraordinare, 3 $edinte de lndata ~i o ~edinta de constituire 
a Consiliului Judetean Buzau, urmare desfa~urarii alegerilor locale generale in 
data de 27 septembrie 2020. Aceste sedinte au fost aduse la cuno~tinta publica 
prin postare pe site-ul propriu al Consiliului Judetean Buzau §i prin anunt In 
mass-media locala. La aceste §edinte au participat, in calitate de invitati, §efi 
de institutii publice, dar ~i persoane civile. Mai mentionam ca ~edintele s-au 
desfa~urat In prezenta reprezentantilor mass-mediei locale. 

Conform art. 11 din Legea nr. 52/2003, au fost intocmite minutele de 
desfa§urare a §edJntelor plenului Consiliului Judetean Buzau din anul 2020 ~I au 
fost puse la dispozitia celor interesati ~i publicate pe site-ul institutiei. 

Urmare faptului ca procesul de elaborare a proiectelor de acte normative 
s-a desfa§urat in conditii de transparenta §i de lega litate, autoritatea publica 
judeteana nu a fast actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor 
prezentei legi. 

In conformitate cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 544/2001, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002, 
Compartimentul informatii publice ~i secretariat ATOP a Judetului Buzau din 
structura Directiei juridice §i administratie publica locala a Consiliului judetean, 
infiintat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 49/2002, intocme~te anual un 
raport al carui contlnut respecta prevederile legale mentionate. 

B. COMISII DE SPECIALITATE $1 COMISII CU ROL JURISDICJIONAL 

1. Comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Buzau 

Comisii le de specialitate ale Consiliului Judetean Buzau §i-au desfa~urat 
activitatea conform prevederilor Regulamentului de Organizare §i Functionare a 
Consiliului Judetean Buzau, forma revizuita conform Codului administrativ prin 
Hotararea nr. 77/2020. Acestea s-au lntrunit, de regula, lunar in doua §edinte 
anterioare §edintelor in plen ale autoritatii judetene. 

In exercitarea atributiilor stabilite in Regul'ament, comisiile de specialitate 
au colaborat cu Secretarul general al judetului Buzau §i cu aparatul de 
specialitate al Consiliului judetean Buzau. 
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Sintetic, situatia lntalnirilor Comisiilor de specialitate In ~edinte, in anul 
2020, se prezinta astfel: 

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante §i 
administrarea domeniulul public ~i privat al judetului (7 membri) - 17 ~edinte; 

2. Comisia de organizare ~i dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor 
publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice $i 
de arhitectura (S membrl) - 16 ~edinte; 

3. Comisia pentru servicii publice, comert ~i agricultura (5 membri) - 16 
§edinte; 

4. Comisia pentru activitati §tiintifice, invatamant, sanatate, cultura, 
culte, protectie sociala, de tineret, sportive §i de turism (7 membri) - 16 
§edinte; 

5. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, de disciplina, 
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor §i a libertatilor cetatene§ti (7 
membri) - 16 ~edinte. 

2. Comisia pentru Protectia Copilului Buzau 

Comisia pentru Protectia Copilului Buzau este organizata §i functioneaza 
in baza Hotararii Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea ~I functionarea 
comisiei pentru protectia copilului, act normativ aprobat In aplicarea Legii 
nr.272/2004 privind protectia ~i promovarea drepturilor copilului, cu modificarile 
~i completarile ulterioare. 

Actul de infiintare al Comisiei pentru Protectia Copilului Buzau este 
Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 126/2004, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, ultimul act de acest fel fiind Hotararea Consiliului 
Judetean Buzau nr.205/2017, prin care Comisiei i-au fost actualizate 
componenta §i atributiile, conform metodologiei prevazute de cadrul legal in 
vigoare. 

Definita de lege ca fiind organ de specialitate fara personalitate juridica al 
Consiliulul Judetean, cu activitate decizionala in materia protectiei ~i promovarii 
drepturilor copilului, Comisia are atributii in ceea ce prive~te: 

- incadrarea copiilor cu dizabilitati intr-un grad de handicap; 
- stabilirea de masuri de proteqie speciala a copiilor lipsiti temporar sau 

definitiv de ocrotire parinteasca ~i a celor care savar~esc fapte penale dar nu 
raspund penal; 

- eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist; 
- solutionarea plangerilor adresate de copii, in masura in care solutionarea 

acestora nu este stabilita de lege in competenta altor institutii, etc.; 
- monitorizarea fenomenului abandonului copiilor la nivel judetean; 
- intocmirea raportului trimestrial prlvind situatia copiilor parasitl in 

unitatile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor in 
rise social §i a activitatii de monitorizare a cazurilor de copii care au fast supu§i 
riscului de a fi parasiti In unitatile sanitare, reintor§i in familie; 

~ identificarea localitatilor in care exista un numar mare de gravide in rise 
social §i copii parasiti i'n spitale, analiza in urma careia propune Consiliului 
Judetean Buzau sustinerea financiara §i metodologica a infiintarii §i dezvoltarii 
de servicii pentru copil §i familie. 

in perioada supusa raportarii, Comisia pentru Protectia Copilului s-a 
intrunit in 50 de ~edlnte ~i a adoptat un numar de 2169 hotarari, din care: 1395 
pentru copilul cu handicap, 165 pentru copilul in dificultate sociala, 72 pentru 
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asistentii maternali profesioni~ti ~i 537 pentru prelungirea valabilitatil CH 
conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 
Romaniei ~i a Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru copiii ale carer certificate 
de incadrare in grad de handicap i~i pierd valabilitatea in aceasta perioada; 

Ca unic gestionar al masurilor de protectle pentru copilul cu handicap, 
Comisia a reu~it in 2020 reevaluarea in termen, a unui numar de 1213 de 
certificate de incadrare in grad de handicap, a rezolvat 182 cazuri noi de 
7ncadrare in grad de handicap $i a prelungit un numar de 537 certificate de 
incadrare in grad de handicap. 

S-a continuat activitatea de monitorizare a retelei de asistenti maternali 
profesioni~ti; pentru un numar de 16 persoane s-a eliberat atestatul de asistent 
maternal profesionist, pentru 51 asistenti maternali profesioni~ti s-a reinoit 
atestatul de asistent maternal profesionist ~i s-a acordat viza anuala pentru 144 
asistenti maternali profesioni§ti. S-a retras un numar de 5 atestate, 1 caz pentru 
faptul ca a solicitat aceasta din motive personale ~i 4 cazuri ca urmare a 
pensionarii. 

Comisia ~i-a exercitat in continuare rolul de consiliere a copilului §i a 
familiei naturale in situatii de criza, de sprijinire a acestora, cu implicarea directa 
~i imediata a serviciilor specializate din cadrul Directiei Generate de Asistenta 
Sociala §i Protectia Copilului Buzau, in colaborare cu autoritatile publice locale 
de domiciliu al celor vizati, in special pe llnia monitorizarii. 

in acest sens, s-a constatat ca unele autoritati publice locale nu stapanesc 
situatia concreta din teritoriu §i ca este nevoie de o mai mare implicare a 
acestora pentru acordarea serviciilor cu caracter primar ~i de colaborare in 
cazurile de dificultate sociala. 

Deoarece, s-au inregistrat probleme In ceea ce prive~te reintegrarea 
copiilor in Familia naturala este nevoie de o mai mare implicare a autoritatilor 
locale in activitatea de monitorizare postintegrare care, conform legii este 
realizata de catre asistentii sociali din cadrul Directiei Generale de Asistenta 
Sociala ~i Protectia Copilului Buzau, in colaborare cu autoritatile publice locale 
prin lucratorul social comunitar, angajat In aparatul de specialitate al primarului 
§i prin Comitetul local de sprijin, acolo unde acesta exista. 

Analizand activitatea Comisiei pentru protectia copilului se poate trage 
concluzia ca aceasta §i-a dus la indeplinire atributiile prevazute de lege in 
conditii de eficienta §i operativitate: 

- a respectat mandatul dat de Consiliul judetean Buzau; a contribuit la 
realizarea sau derularea obiectivelor operationale cuprinse in Strategia 
judeteana aprobata, inclusiv in parteneriat cu celelalte institutii abilitate; 

- a contribuit la lnlaturarea prejudecatilor §i a mentalitatilor atat a 
institutiilor §i autoritatilor, cat §i a parintilor, copillor §i cadrelor didactice legate 
de lnvatamantul special integrat; 

- a asigurat primirea/expedierea documentelor de la/catre beneficiari pe 
perioada starii de urgenta ~i alerta, respectand astfel masurile de prevenire a 
infectiei cu virusul SARS-COV-2; 

- §i-a adus propria contributie la mai buna definire a directiilor de actiune 
a activitatii de asistenta sociala din judet, etc. 
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3. Comisia Judeteana de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap 

in baza prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap $1 ale Hotararii Guvernului nr. 430/2008 
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea ~i functionarea Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (C.E.P.A.H.), prin Hotararea 
Consiliului Judetean Buzau nr. 71/30.03.2011 a fast aprobat Regulamentul de 
organizare $i functionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Buzau $i componenta acesteia. Componenta Comisiei a fost 
actual!zata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 165/29.08.2019. 

In cadrul Directiei Generate de Asistenta Sociala $i Protectia Copilului a 
fost lnfiintat Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap 
In conformitate cu prevederile art. 88 din Legea nr. 448/2006. In conformitate 
cu prevederile Regulamentului de organizare ~i functionare a Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Buzau, Serviciul de Evaluare 
Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap are o relatie de colaborare 
permanenta cu compartimentul Secretariatul Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap, precum ~i cu Comisia de Evatuare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap, in vederea respectarii termenelor legale de 
solutionare a cererilor depuse. 

Pe parcursul anului 2020, Comisla a lndeplinit urmatoarele atributii: 
- analiza documentatiei pentru incadrarea in grad -?i tip de handicap; 
- evaluarea persoanei ~i intocmirea programului individual de reabilitare 

$i integrare sociala, ce cuprinde actiunile medicale, educationale/profesionale 
~i activitati servicii/sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, 
instruirea ~i integrarea sociala a persoanei cu handicap; 

- evaluarea ~i reajustarea programului individual de reabilitare ~i 
integrare sociala la sfar-?itul perioadei pentru care a fost realizat sau ori de 
cate ori a fost nevoie; 

- emiterea certificatelor de incadrare a persoanei lntr-o categorie ~i grad 
de handicap; 

- eliberarea certificatelor de orientare profeslonala; 
- eliberarea de decizii de admitere/prelungire in centre de specialitate 

aflate in structura D.G.A.S.P.C Buzau; 
- eliberarea de decizii privind incetarea acordarii de servicii sociale. 
in exercitarea atributiilor privind lncadrarea unei persoane adulte intr

un grad de handicap, Comisia de Evaluare analizeaza dosarul intocmit de catre 
Serviciul de Evaluare Complexa pentru Persoane Adulte cu Handicap. 

Comisia analizeaza documentatia ~i stabile!?te incadrarea in grad !i)i tip 
de handicap. 

In anul 2020 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Buzau a evaluat un numar total de 6663 persoane. Dintre acestea, un numar 
de 5245 persoane s-au prezentat la Comisie pentru reevaluare, iar un numar 
de 1418 persoane au fost cazuri noi. 

incepand cu luna martie 2020, conform prevederilor art. 39 din Decretul 
nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in 
contextul epidemiologic cu COVID-19 ~i avand In vedere Hotararea Comitetului 
Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 4/10.03.2020 -?i Dispozitia 
metodologica nr. 7876/DPDC/et/23.03.2020, a fost prelungita valabilitatea 
unui numar de 635 de Certificate de incadrare In grad de handicap, repartizate 
pe luni dupa cum urmeaza: 
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);.>- Martie - 30 Certificate; 
);.>- Aprilie - 38 Certificate; 
);.>- Mai - 71 Certificate; 
Jo> Iunie - 62 Certificate; 
> Julie - 44 Certificate; 
> August - 71 Certificate; 
> Septembrie - 101 Certificate; 
> Octombrie - 55 Certificate; 
> Noiembrie - 62 Certificate; 
);.>- Decembrie - 101 Certificate. 
Pe parcursul anului 2020, in urma solicitarilor scrise depuse la 

secretariatul Comisiei de Evaluare, au fost eliberate un numar de 14 Certificate 
de incadrare in grad de handicap In vederea aplicarii prevederilor art. 58 din 
Legea nr.263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificarile !?i completarile ulterioare. 

In anul 2020 din cele 1418 persoane care au solicitat pentru prima data 
evaluare la Comisie, 83 persoane au fost preluate de la Comisia pentru Protectia 
Copilului, 13 persoane au fest incadrate in gradul u~or de handicap $i 71 
persoane au primit certificate de respingere pentru incadrare in categorie ~i grad 
de handicap, fiind considerate persoane bolnave §i nu persoane cu handicap, in 
conformitate cu Ordinul M.S. nr. 726/2002 privind criteriile pe baza carora se 
stabile~te gradul de handicap pentru adulti §ii se aplica masurile de protectie 
speciala a acestora. 

Din cele 5245 cazuri care s-au prezentat la reevaluarea anuala, 7 cazuri 
au primit certificate de respingere, fiind considerate persoane bolnave §ii nu 
persoane cu handicap, in conformitate cu Ordinul M.S. nr. 726/2002 privind 
criteriile pe baza carora se stabile§te gradul de handicap pentru adulti §i se 
aplica masurile de protectie speciala a acestora. 

Din totalul de evaluari efectuate In anul 2020 de catre C.E.P.A.H . -
Buzau, cele 6663 cazuri au primit urmatoarele 1ncadrari : 

- 1393 persoane au fest lncadrate In gradul grav de handicap: 
- 1208 persoane au fost incadrate In gradul grav cu asistent 

personal, 
- 185 persoane au fast incadrate in gradul grav fara asistent 

personal; 
- 3949 persoane au fast incadrate in gradul accentuat de handicap; 
- 1204 persoane au fost incadrate in gradul mediu de handicap; 
- 39 persoane au fast incadrate in gradul u§ior de handicap; 
- restul de 78 persoane au fost respinse: 

- 7 dosare - care au primit respingere au fost dosare vechi, 
- 71 dosare - care au primit respingere au fost dosare noi. 

Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2017 pentru 
modificarea ~I completarea unor acte normative, prevederile art. 31 alin. (5) ~i 
ale art. 87 din Legea nr. 448/2006 se modifica $i vor avea urmatorul cuprins: 
,,Certificatele emise potrivit prevederilor alin.(4) pot fi contestate de catre 
titularii acestora in termen de 30 zile calendaristice de la comunicare, in instanta 
de contencios administrativ competenta, potrivit Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile 
adresate instantei fiind scutite de taxa judicia.ra de timbru". in anul 2020 au fost 
contestate In instanta un numar de 32 Certificate de incadrare in Grad de 
Handicap eliberate de C.E.P.A.H. Buzau. 
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Urmare acestui fapt, au fost solutionate cauzele in contencios 
administrativ $i fiscal formulate $i au fost emlse hotarari pentru actiunile 
formulate de reclamanti (cu drept de recurs) pentru un numar d~ 15 cazuri 
ramase din 2019 ~; pentru un numar de 12 cazuri din 2020. In favoarea 
reclamantilor au fost emise 4 hotarari judecatore~ti, restul de 23 de hotarari au 
fost respi.nse ca fiind neintemeiate sau perimate. 

Pe parcursul anului 2020, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap a eliberat Decizii de admitere internare/prelungire/incetare internare 
in Centre Pub lice Rezidentiale, du pa cum urmeaza: 

Numarul total de Decizii eliberate- 54, din care: 
- Decizii de admitere/prelungire in centre publice rezidentiale - 30; 
- Decizii privind incetarea acordarii de servicii sociale - 16; 
- Pentru o cerere de accesare de servicii medico-psihosociale s-a emis 

Decizie de respingere cu urmatoarea motivare: "lipsa locuri" conform adreselor 
prlmite de la Centrele aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau. 

- Pentru un numar de 7 cereri au fost emise decizii de transfer (incetare
admitere) in cadrul Centrelor specializate de acordare de servicii sociale din 
subordinea DGASPC Buzau. 

in urma analizei activitatii din anul 2020 a Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap, consideram ca aceasta ~i-a indepllnit eficient 
~i operativ atributiile legale, dezvoltand de asemenea bune relatii de 
colaborare cu institutiile competente in domeniu. 

C. ACTIVITATI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICA 
$1 SOCIALA A JUDETULUI 

1. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI 
PRIVAT AL JUDEJULUI BUZAU 

Domeniul public al judetului Buzau, atestat prin Hotararea Guvernului 
nr.1348/2001 este constituit dintr-un numar de 60 bunuri imobile care sunt 
administrate de Consiliul Judetean Buzau/administrate de alte institutii/ln 
folosinta gratuita a altor institutii/concesionate du pa cum urmeaza: 

- 36 imobile sunt date In administrarea unor institutii publice din judet, 
respectiv: Directia Generala de Asistenta Sociala §i Protectia Copilului, Biblloteca 
Judeteana Buzau, Muzeul Jude~ean Buzau, Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, 
A.J.O.F.M. Buzau, Serviciul de Ambulanta Buzau, Centrul Judetean de Cultura ~i 
Arta Buzau; 

- 6 imobile sunt date in folosinta gratuita unor institutii publice din judet; 
- 17 imobile sunt In administrarea directa a Consiliulul Judetean Buzau; 
- 1 imobil este concesionat. 
in cursul anului 2020, au fost lncepute lucrarile de executie pentru 

urmatoarele obiective de investitii: 
> Lucrarile de executie pentru "Construire sala multifunctionala cu 

gradene ~i functiuni conexe pentru persoanele cu dizabilitati" cu finantare prin 
Compania Nationala de Investitii; 

> Lucrarile de executie privind "Eficientizarea energetica a Centrului 
$colar pentru Educatie Incluziva Buzau"- Municipiul Buzau, Strada Horticolei, 
nr. 56, cu finantare prin POR 2014-2020; 
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);- Lucrarile de executie privind "Eficientizarea energetica a cladirii 
Dermato Venerice - Compartiment al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau", cu 
finantare prin POR 2014-2020; 

)- Lucrarile de executie privind "Constructie modulara de tip container cu 
functiunea de Centrul Militar Judetean, strada Bistritei, nr. 45, Buzau11

, cu 
finantare din fonduri proprii; 

);oo Lucrarile de executie privind "Repozitionare gard pe limita de 
proprietate intre punctele 15 si 16 din PAD- imobil Maternitatea noua", Strada 
Victoriei, nr. 18, Buzau, cu finantare din fonduri proprii; 

~ Obiectivul de investitii "Construire baza sportiva proiect tip II 
(nevazatori)-Liceul Special pentru Deficient! de Vedere Buzau, Str. Horticolei, 
nr. 52, Municipiul Buzau a fost inclus in Lista sinteza a obiectivelor de investitii
C.N.I. si au fost obtlnute certificate de urbanism si avizele aferente acestuia. 

in cursul anului 2020 au continuat lucrarile de executie la obiectivul de 
investitie "Restaurarea, conservarea ~i modernizarea imobilului situat in 
Municipiul Buzau, B-dul. N. Balcescu, nr. 40, In vederea infiintarii Centrului 
Muzeal I.C. Bratianu" cu finantare prin POR 2014-2020, termenul de finalizare 
- iulie 2021. 

Au fost demarate ~i finalizate procedurile de achizitie a serviciilor de 
intocmire a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii: 

}> "Reabilitare structurala $i functionala a Spitalului Judetean de Urgenta 
Buzau- Etapa I - extinderea ~i modernizarea Blocului Operator", Municipiul 
Buzau, Str. Stadionului, nr.7- Expertiza tehnica ~i DALI; 

);- "Restaurarea, conservarea ~i modernizarea imobilului situat in 
Municipiul Buzau, B-dul. N. Balcescu, nr. 40, In vederea lnfiintarii Centrului 
Muzeal I.C. Bratianu" - Bran$ament electric. 

Au fost finalizate ~i receptionate documentatiile tehnico-economice pentru 
proiectele: 

);oo "Desfiintare corpuri C4, C6, C9 $i reabilitare corp C2 din incinta 
imobilului situat In Municipiul Buzau, B-dul N. Balcescu, nr. 48" -expertiza 
tehnica desfiintare ~i DALI reabilitare; 

> "Reabilitare cladire Cl din inclnta imobilului situat in Municipiul Buzau, 
B-dul N. Balcescu, nr. 48" - expertiza tehnica $i DALI; 

> "Eficientizarea energetica a cladirii administrative C3 din incinta 
imobilului situat In municipiul Buzau, B-dul N. Balcescu, nr. 48" $i desflintare 
corpuri C7 $i C8-Expertiza tehnica, audit energetic $i DALI (inclusiv revizuirea 
documentatiei); 

);;> "Reabilitare structurala $i functionala a Spitalului Judeiean de Urgenta 
Buzau- Etapa I - extinderea $i modernizarea Blocului Operator", Municipiul 
Buzau, Str. Stadionului, nr. 7 - Expertiza tehnica ~i DALI; 

> "Construire bloc de locuinte de serviciu" - Municipiul Buzau, B-dul 
Garii, nr. 8 - studiul de fezabilitate (inclusiv etapa PUZ); 

A fost depusa cererea de finantare pentru obiectivul: "Eficlentizarea 
energetica a cladirii administrative C3 din incinta imobilului situat in municipiul 
Buzau, B-dul N. Balcescu, nr. 48". 

Au fest achizitionate o parte din echipamentele ~i dotarile medicale pentru 
obiectivul de investitie "Reabilitare structurala ~i functionala a Spitalului 
Judetean de Urgenta Buzau -etapa I- Modernizare $i extindere bloc operator". 

S-a aprobat solicitarea Consiliului Judetean Buzau de trecere din domeniul 
public al ora$ului Pogoanele in domeniul public al judetului Buzau a unei cote 
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parte din imobilul - Fostul Spitalul ora~enesc Pogoanele, cu destinatia de 
uCentru de aslstenta medico-sociala Pogoanele. 

2. DOMENIUL ACHIZI!II PUBLICE 

Prin intermediul Serviciului Achizitii Publice ~i Contracte, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buzau, au fost perfectate In 
cursul anului bugetar 2020 un numar total de 116 contracte, in urma derularii 
procedurilor de achlzitie publica de produse, servicii sau lucrari, finantate atat 
de la qugetul propriu al judetului, cat -?i din fonduri europene. 

In functie de natura achizitiei, putem defafca dupa cum urmeaza: 
• Achizitii de produse - 36 contracte, 
• Achizitii de servicii - 58 contracte, 
• Achizitii de lucrari - 22 contracte. 

Din punct de vedere al procedurilor de achizitie publlca apllcate in vederea 
atribuirii acestor contracte, distingem: 

• Ucitatii deschise: 53 de proceduri, 
• Negocieri fara publlcarea prealabila a unui anunt de participare - 9 

proceduri, 
• Proceduri simplificate online: 11 proceduri. 

De asemenea, au fost realizate 43 de achizitii directe care s-au finalizat 
prin perfectarea unui contract de achizitie publica, de regula, prln publicarea de 
anunturi publicitare pentru achizitii directe sau identificarea ofertelor In catalog 
pe platforma Sistemului Informatic Colaborativ al Achizitiilor Publice (SICAP). 

Prin utilizarea SICAP s-a asigurat respectarea prevederilor legale, 
procedurile de achizitie publica derulandu-se, de regula, online. 

3. GESTIONAREA SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICA 

Pentru lndeplinirea obiectivului: Asigurarea §i coordonarea elaborarii 
Strategiei judetene privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilitati publice, 
prin respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilitati publice, republicata, s-a demarat procedura necesara elaborarii 
Strategiei judetene privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utllitati publice 
pentru perioada 2021-2027. 5-au actualizat datele ~i indicatorii din anexele 
specifice pentru situatia actuala ~i programul multianual, pentru fiecare serviciu 
de utilitati publice. Avand in vedere ca datele pentru situatia actuala se vor 
raporta la finele anului 2020, anexele s-au transmis catre UAT-uri $i operatorii 
regionali In luna ianuarie 2021. 

in cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabila a 
Judetului Buzau pentru perioada 2021-2027, au fost solicitate $i centralizate 
urmatoarele informatii de la nivelul Unltatilor Administrativ-Teritoriale $i a 
operatorilor regionali: 

- gradul de acoperire a infrastucturii de alimentare cu apa/canalizare/ 
epurare $i numaruf de locuitori conectati la sistemul de alimentare cu apa; 

- gradul de acces {procentual) la reteaua de allmentare cu gaze $1 numarul 
de locuitori conectati la reteaua de alimentare cu gaze. 

10 



in ceea ce prive$te Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului 
Buzau-forma actualizata, in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, a$a cum este stipulat in ,,Ghidul practic al planificarii de 
mediu", elaborat de catre Ministerul Mediului $i Padurilor $i aprobat prin 
Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 39/2019, activitatea specifica a 
constituit-o monltorlzarea semestriala, impreuna cu alte autoritati publice 
judetene ~i locale, implementarii masurilor/actiunilor cuprinse in plan. 

in vederea conformarii cu prevederile art. 21 alin.(2) lit.a) din Legea 
nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator $i a prevederilor Hotararii 
Guvernului nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a 
planurilor de calitate a aerului, planurilor de actiune pe termen scurt $i a 
planurilor de mentinere a calitatii aerului, ConsiliuJ Judetean Buzau a realizat 
Planul de mentinere a calitatii aerului pentru indicatorii pulberi in suspensie 
(PM10 $i PM2,5), benzen (C6H6}, dioxid de sulf (502), monoxid de carbon (CO), 
plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), niche/ (Ni) ~i dioxid de azot $i oxizi de azot 
(N02/NOx) pentru judetul Buzau. Documentatia in forma actualizata ~i avizata 
de Agentia Na~ionala pentru Protectia Mediului a fast aprobata prin Hotararea 
Consiliulu i Judetean Buzau nr. 103/2020. 

Activitatea specifica o constituite monitorizarea anuala a stadiului 
realizarii masurilor cuprinse In plan, impreuna cu alte autoritati publice judetene 
~i locale, in vederea intocmirii raportului anual, activitate initiata la finele anului 
2020. 

in vederea indeplinirii obiectivului ,,Coordonarea procesului In cazul 
proiectelor de investitii pub/ice ce necesita o abordare judeteana sau care 
lnglobeaza ora~e §i/sau zone rurale ~i colaboreaza cu agentiile de dezvoltare 
regionale In cazul proiectelor cu abordare regionala ~; asistarea operatori/or §i 
autoritatilor administratiei pub/ice locale In procesul de accesare ~i atragere a 
fondurilor pentru investitii", principalele activitati desfa§urate au fost: 

• acordarea de consultanta ~i asistenta de specialitate in vederea 
obtinerii finantarii din fonduri UE §i implementarea proiectelor: 

- "Consolidare, restaurare ~i dotare Biblioteca Judeteana "Vasile 
Voiculescu" Buzau" 

- "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de 
Urgenta Buzau" 

- "Extinderea $i dotarea Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean 
de Urgenta Buzau" 

• acordarea de consultanta de specialitate ~i lndrumarea personalului din 
primarii ~; institutii subordonate, principalele activitati desfa§urate au fast: 

- acordarea de consultanta ~i asistenta de specialitate in vederea realizarii 
obiectivului Lucrari de desfiintare "Constructie parazitara anexa C2 pentru 
realizarea proiectului "Consolidare, restaurare ~i dotare Biblioteca Judeteana 
"Vasile Voiculescu" Buzau, situata in municipiul Buzau bulevardul Unirii nr. 88; 

- acordarea de consultanta §i asistenta de specialitate operatorului 
regional - Compania de Apa Buzau, ce are in concesiune Sistemul de alimentare 
cu apa a comunelor situate pe Valea Slanicului. 

Participarea saptamanala, in cadrul Colectivului Judetean de Avizare 
Tehnica, la analizarea proiectelor supuse procedurii de evaluare pentru emiterea 
acordulul de mediu §i respectiv, in cadrul Comitetului Special Constituit la 
analiza Planurilor ~i Programelor supuse procedurii de evaluare de mediu. 
Urmare intrarii in vigoare in data de 09.01.2019 a Legii nr. 292/2018 privlnd 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice ~i private asupra mediului, au 
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fast transmise in termenul legal de 20 de zile punctele de vedere referitoare la 
proiectele propuse $i puse la dispozitie de catre Agentia pentru Protectia 
Mediulu! Buzau. 

in anul 2020, in cadrul celor 13 !?edinte ale Consiliului Tehnico- Economic 
au fast examinate documentatii tehnico-economice ~i s-au emis 38 avize 
tehnico-economice (s-a asigurat pregatirea, desfa§urarea lucrarilor §edintelor, 
consemnarea obiectiunilor, analizarea documentatiilor ~i elaborarea avizelor 
CTE). 

5-a actualizat baza de date ~i Registrul Electronic al Proceselor verbale/ 
avizelor CTE. 

In cursul anuJui 2020 s-a realizat inventarierea elementelor de natura 
activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii aflate in patrimoniul judetului $i 
administrarea Consiliului Judetean Buzau ~i s-a intocmit procesul verbal de 
inventariere pentru: imobilizari corporale $i titluri de participare (cladiri $i 
drumuri) ce apartin domeniului public al judetului. 

In cadrul Biroului de consiliere pentru persoane fizice ~i juridice ~i de 
verificare a documentatiilor necesare in vederea obtinerii avizelor $i 
autorizatiilor pentru facilitarea realizarii investitiilor finantate din fonduri 
europene, guvernamentale $i locale, infiintat in conformitate cu Ordinul 
Prefectului Judetului Buzau nr. 129/16.02.2018, s-au asigurat lucrarile de 
secretariat prin pregatirea desfa$urarii intrunirilor periodice, analiza cererilor $i 
a documentatiilor depuse $i s-au consemnat rezultatele activitatil in Registrul 
de evidenta, Fi~a de consiliere, Chestionarul de evaluare a gradului de satisfactie 
a clientutui. Pana la finele anului 2020 s-a inregistrat un numar de 22 cereri 
pentru cons!liere, din care 18 pentru persoane fizice ~i 4 pentru persoane 
juridice, consultanta vizand ca surse de finantare PNDR 2014-2020, START-UP 
NATION, AFM !?i POR - AXA 2. 

4. ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC RUTIER DE PERSOANE 
PRIN SERVICII REGULATE IN TRAFIC JUDETEAN 

in anul 2020 am traversat o perioada de modificari legislative in domeniul 
transportului judetean de persoane, astfel: prin Legea nr.34 din 31 martie 2020 
s-a respins Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea 
~i completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane ~i, 
In consecinta, transportul judetean de persoane prin servicii regulate a revenit 
in sfera serviciilor publice. 

De asemenea, in art. 66, alin.{l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 
15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea $i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educatiei nationale nr. 1/2011, precum $i a alter acte normative, se prevede ca 
"Transportul rutier judetean de persoane prin curse regulate se desfll$oara, 
pana la data de 31.12.2021, in baza programe/or de transport judetene ~I a 
licentetor aflate in vigoare ta data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a 
Legit nr. 34/2020 privind respingerea OUG nr. 51/2019 pentru modificarea $1 
completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane." 
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Astfel, prin Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 96/2020 a fost 
prelungita valabilitatea Programului judetean de transport prin curse regulate, 
aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.48/2016 (modificat prin 
Hotararea Consiliului Judetean nr. 238/2016), pana la data de 31.12.2021. 

Conform prevederilor art. 66, alin. (2) din O.U.G. nr.70/2020, s-au 
lncheiat contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 
persoane in aria teritoriala de competenta a unitatii administrativ-teritoriale -
judetul Buzau cu 34 de operatori de transport pe 82 de trasee judetene. 

Licitatii 
in decursul anului 2020, Biroul de Transport nu a organizat proceduri de 

atribuire a traseelor judetene, actualul Program de transport judetean fiind 
valabil pana la 31 decembrie 2021. 

in conformitate cu modificarile aduse Legil nr. 92/2007 a serviciilor 
publice de transport persoane in un itatile administrativ-teritoriale, actualizata, 
s-a stabilit in competenta Consiliului Judetean aprobarea, prin hotarare, a 
atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de 
persoane prin curse regulate. 

Astfel, prln Hotararile Consiliului Judetean Buzau nr.128/2020, 
nr. 129/2020, nr. 130/2020 ~i nr. 131/2020 s-au aprobat atribuirea licentelor 
de traseu, pentru 5 trasee judetene. S-au eliberat licentele de traseu de catre 
Biroul de Transport, dupa cum urmeaza: 

- pe traseul cod 057 Buzau Autogara XXL - Sapoca - Chiliile operatorului 
de transport SC NICO DNR CORN EL SLR, i s-a eliberat licenta de traseu LT 
nr. 001; 

- pe traseul cod 089 Rm Sarat - Al. Odobescu operatorului de transport 
SC VALMAN TUR SRL, i s-au eliberat licentele de traseu LT nr. 002; LT nr. 
002/1; LT nr. 002/2; 

- pe traseul cod 090 Rm. Sarat - Valea Salciei operatorului de transport 
SC VALMAN TUR SRL, i s~a eliberat licenta de traseu LT nr. 003; 

- pe traseul cod 082 Buzau Autogara Sud - Clondiru, operatorului de 
transport SC RCG CATATURISM SRL, is-a eliberat licenta de t raseu LT nr. 004; 

- pe traseul cod 051 Buzau Autogara XXL - Lopatari, operatorului de 
transport SC MARY SYMON COMEX SRL, i s-a eliberat licenta de traseu LT nr. 
005. 

Aceste licente au fost atribuite urmare unor hotarari judecatore~ti de 
divizare/comasare a societatilor de transport. 

Modul de realizare a serviciului de transport public judetean de 
persoane prin: Servicii regulate in trafic judetean 
In perioada analizata s-au lnregistrat un numar de 15 sesizari cu privire 

la modul de desfa~urare a serviciului judetean de transport, respectiv: 
- 13 de la utilizatorii finali, 
- 1 de la Institutia Prefectului - Judetul Buzau, 
- 1 de la operatorii de transport judeteni. 

Raspunsurile la sesizarile formulate au fast comunicate in termenul legal. 
Se constata o cre?tere a numarului de sesizari adresate de catre utilizatorii 

finali, fata de anul precedent. 
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Activitatea de control 
Controlul modului de executare a serviciului de transport public judetean 

de persoane s-a concretizat prin efectuarea de controale in trafic de catre 
membrii Biroului de transport public, impreuna cu agentii Serviciului Politiei 
Rutiere Buzau ~i inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. - Biroul judetean Buzau. 

Au fast efectuate un numar de 6 controale, fiecare control a fest 
evidentlat prin completarea unui formular de control, Raport de control, cod F
DAPI-18, $i o nota de control. 

Masuri luate in conformitate cu competenta legaUi 
In legatura cu constatarile efectuate in activ/tatea de control, Biroul de 

transport publlc din cadrul Consiliului Judetean Buzau a luat urmatoarele 
masuri: 

- 4 convocari ta sediul Consiliului Judetean Buzau a unui numar de 3 
operatori de transport, la care s-au inregistrat deficiente, precum §i 

transmiterea in scris a deflcientelor constatate in vederea remedierii acestora, 
- 18 notificari a unui numar de 12 operatori de transport. 

5. GESTIONAREA BUGETULUI JUDETULUI BUzAU 

in conformitate cu Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului 
Judetean Buzau, Directia Economica este structura din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Buzau prin intermediul careia autoritatea 
publica judeteana asigura: 

- elaborarea ~i fundamentarea bugetului propriu al judetului in conditii de 
echilibru bugetar la termenele $i potrivit prevederilor Jegale; 

- gestionarea patrimoniului, corespunzator indeplinirii oblectivelor 
Consiliului Judetean; 

- gestionarea $i urmarirea incasarilor veniturilor proprii; 
- organizarea inventarierii anuale a bunurilor din patrimoniul judetului; 
- organizarea activitatii de control financiar preventiv propriu; 
- indeplinirea atributiilor corespunzatoare implementarii $i dezvoltarii 

sistemului de control intern managerial; 
- evidenta contabila a domeniului public $i privat al judetului Buzau. 
Pentru elaborarea bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2020 au 

fost analizate proiectele de buget ale institutiilor din subordinea Judetului Buzau, 
respectiv: institutiile de cultura (Muzeul Judetean, Centru de Cultura $i Arta, 
Biblioteca ''V. Voiculescu", Teatru Dramatic ,,G. Ciprian"), de asistenta sociala 
(Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protec~ia Copilului), ~colile speciale 
(Liceul Special pentru Deficienti de Vedere, Liceul Tehnologic Special pentru 
Copii cu Deficienti Audutive, Centru $colar de Educatie Incluziva Buzau, Centru 
$Colar de Educatie Incluziva Rm. Sarat, Centru Jude~ean de Resurse $i Asistenta 
Educationala), Directia de evidenta a persoanelor, Spitalul Judetean de Urgenta 
Buzau. De asemenea, s-a analizat necesarul de fonduri pentru Centru Militar 
Judetean ~i Inspectoratul Judetean de Urgenta Buzau. Proiectul de buget a fost 
elaborat ~i aprobat urmarindu-se asigurarea de resurse financiare suficiente 
pentru toate activitatile finantate din bugetul propriu al judetului, cu respectarea 
Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 $i a Legii nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
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in cursul anului 2020, bugetul judetului Buzau a fost elaborat in mai multe 
etape, respectiv bugetul initial ~i rectificari. Bugetul propriu initial s-a aprobat 
prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 23/2020 privind aprobarea bugetului 
judetului Buzau pe anul 2020. Veniturile bugetului judetului au fost stabilite in 
suma totala de 377.816 mii lei, din care 189.816 mii lei reprezinta venituri 
pentru sectiunea de functionare ~i 188.000 mii lei reprezinta venituri pentru 
sectiunea de dezvoltare. 

Veniturile judetului Buzau sunt constituite din: venituri proprii (impozite 
~i taxe, alte venituri fiscale ~i nefiscale), cote §i sume defalcate din unele venituri 
ale bugetulul de stat (impozit pe venit ~i TVA), subventii de la bugetul de stat, 
sume de la UE ~i bugetul de stat pentru proiecte finantate din FEN (inclusiv 
sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori), sumele excedentului 
din anii precedenti pentru acoperirea golului de casa a sectiunii de dezvoltare ~i 
pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare $i dezvoltare. 

Cheltulelile bugetului judetului in anul 2020 au fost stabilite, initial, In 
suma de 470.966 mii lei, din care 207.816 mii lei reprezinta cheltuieli pentru 
sectiunea de functionare §i 263.150 mii lei cheltuieli pentru sectiunea de 
dezvoltare. 

Pe parcursul anului, bugetul de venituri $i cheltuieli al judetului Buzau a 
suferit 11 rectificari aprobate prin hotarari ale Consiliului Jude~ean. Ultlma 
rectificare a bugetului propriu s-a facut pentru urmatoarele sume: 

- venituri 446.058 mii lei (din care 221.392 mii lei venituri pentru 
sectiunea de functionare $i 224.667 mii lei venituri pentru sectiunea de 
dezvoltare); 

- cheltuieli 539.858 mii lei (din care 239.392 mii lei cheltuielile sectiunii 
de functionare $i 300.466 mii lei cheltuielile sectlunii de dezvoltare). 

Potrivit contului de executie al bugetului propriu al judetului in anul 2020, 
pe sectiuni, s-a constatat: 

- veniturile sectiunii de functionare au fost in suma de 221.652 mii lei 
(220.214 mil lei Trezoreria Buzau ~I 1.438 mii lei Trezorerla Ramnicu Sarat), iar 
cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2020 din sectiunea de functionare au 
fost In suma de 202.197 mii lei, inregistrandu-se un excedent in suma de 15 .245 
mii lei; 

- veniturile sectiunii de dezvoltare au fost In suma de 65.213 mii lei, iar 
cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2020 din sectiunea de dezvoltare au 
fost In suma de 132.282 mii lei, inregistrandu-se un deficit in suma 67 .069 mii 
lei. 

in aceasta situatie, acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare se va face 
prin Hotarare a Consiliului judetean Buzau privind aprobarea acoperirii definitive 
a deficitului pe anul 2020 din excedentului anilor precedenti al bugetului propriu 
al judetului Buzau, iar excedentul sectiunii de functionare se va prelua In contul 
de excedent al bugetului local §i se va repartiza prin hotarare a Consiliului 
judetean Buzau In anul 2021, cu respectarea prevederilor art. 58 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i completarile 
ulterioare ~i ale prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor nr. 3155/2020 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar 
al anulul 2020. 

Excedentul care se va repartiza In anul 2021 prin hotarare a Consiliului 
jude~ean Buzau este de 55.407 mii lei. 

De-a lungul anului 2020 ~i bugetele unitatilor subordonate au suferit 
re ct ifi ca ri. 
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Executia bugetara s-a efectuat cu respectarea standardelor internationale 
de contabilitate, In baza normelor interne ~i a Ordinului MF nr.1792/2002 (cu 
modificarile !;ii completarile ulterioare), astfel incat angajarea, lichidarea, 
ordonantarea ~i plata s-au realizat cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in 
vigoare. 

in aplicarea Legil nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, a 
Ordonantei de urgenta nr. 57 /2020 privind Codul administrativ ~I Leg ii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Judetean Buzau a 
repartizat sume catre unitatile administrativ-teritoriale din judetul Buzau pentru 
echilibrarea bugetelor locale !]i pentru sustinerea programelor de de.zvoltare 
locala ~i pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala (prin 
HCJ nr. 1/2020). 

in ceea ce prive~te accesarea programelor cu finantare nerambursabila, 
totalul incasarilor pentru obiectivele cu finantare europeana nerambursabila pe 
anul 2020 a fost In suma de 46.215 mii lei (6.135 mii lei reprezentand subventii 
de la bugetul statului catre bugetele locale pentru sustinerea proiectelor ~i 
40.080 mii lei reprezentand sume primite de la UE/ alti donatorl). 

La capitolul drumuri judetene, In anul 2020: 
- s-au efectuat lucrari pentru reparatii ~i intretinere ~i deszapezlre in 

valoare de 32.386 mii lei; 
- s-au efectuat lucrarile pentru modernizarea ~i reabilitarea unor drumuri 

judete"ne, valoarea acestor lucrari fiind de 108.095 mii lei . 
In conditiile speciale ale anului 2020 (stare de urgenta/alerta), pe fondul 

pandemiei de COVID-19 au avut loco serie de activitati: 
- Consiliul Judetean Buzau a decontat cheltuieli pentru carantina 

(asigurarea spatiilor special amenajate, cazarea ~i hrana persoanelor 
carantinate); 

- au fost repartizate sume UAT-urilor din judet ~i materiale destinate 
prevenirii $i combaterii COVID-19; 

- au fost aprobate ~i derulate proiecte pe fonduri europene in vederea 
gestionarii crizei sanitare; 

- au fost decontate cheltuieli aferente serviciilor de cazare ~i masa pentru 
medici angajati ai Spitalului Judetean, cat ~i pentru studentii voluntari, 
repart!zati la Spitalul Judetean. 

In calitatea sa de partener In cadrul unor programe ~i proiecte (Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008, Asociatia Nationala a Autoritatli 
Teritoriala de Ordine Publica, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sarata
Monteoru, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Est pentru Situatii de 
Urgenta Constanta, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, 
Asociatia Directorilor Economici ~i Contabililor din judetele din Romania, Grupuri 
de actiune locala, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara PROGAZ Buzau 
2020) Consiliul Judetean Buzau a alocat suma de 5.200 mii lei initial, ulterior 
5.397 mii lei, din care s-au cheltuit efectiv 4.839 mii lei. 

Consiliul Judetean Buzau a participat financiar $i la organizarea unor 
activitati culturale $i ~tiintiflce, proiecte educationale; Festivalul de muzica 
Francochanson, Festivalul Magura Art 2020. 

In cadrul Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeiean Buzau este organizata $i activitatea de control financiar 
preventiv propriu. Aceasta activitate consta in verificarea sistematica a 
operatiunilor din punct de vedere al legalitatii, regularitatii ~i incadrarii in limitele 
!]i destinatia creditelor bugetare ~i/sau de angajament, dupa caz. Avand in 
vedere modificarile legislative din domeniu, (Ordinul Ministrului Finantelor 
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Publice nr. 2332/2017) din anul 2017 operatiunile supuse contolului financiar 
preventiv propriu sunt: 

- deschiderea, repartizarea, retragerea $i modificarea creditelor bugetare; 
- angajamente leg ale din care rezulta obligatii de plata; 
- ordonantarea cheltuielilor; 
- concesionarea, inchirierea, transmiterea, vanzarea $i schimbul bunurilor 

din patrimoniul institutiilor publice, 
- alte operatiuni. 
Pe parcursul anului 2020 nu s-a inregistrat nlciun refuz la viza de control 

financiar preventiv. 
Toate cheltuiellle au fost angajate $i ordonantate la plata cu respectarea 

prevederilor legale, dupa o temeinica analiza a necesitatii ~i oportunitatii 
efectuarii acestora. 

in perioada octombrie-decembrie 2020 s-a realizat inventarierea 
elementelor de natura activelor, datorillor, capitalurilor proprii, lucrarilor ~i 
serviciilor in curs de executie sau neterminate, terenurilor ~i drumurilor judetene 
aflate in patrimoniuf judetului Buzau in anul 2020. 

Din punct de vedere financiar - contabil, s·a organizat evidenta contabila 
pe fiecare subdiviziune a clasificatiel bugetare a creditelor bugetare deschise, a 
angajamentelor legale ~i a platilor efectuate in baza angajamentelor legale, s-a 
urmarit alimentarea conturilor de cheltuieli ~i efectuarea cheltuielilor conform 
bugetului aprobat, s-au intocmit ordine de plata catre trezorerie, dispozitii de 
lncasare/plata, s-a urmarit primirea la timp a extraselor de cont ~i s-a efectuat 
verificarea /or pe baza documentelor justificative, s-a condus evidenta contabila 
a cheltuielilor prevazute in bugetul de venituri ~i cheltuieli, asigur~ndu-se 
7ncadrarea lor corecta pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. 5-au intocmit dari 
de seama cantabile ~i statistice specifice, la termenele stabilite. Nu s-au 
inregistrat nerespectari de termene ~i incalcari ale Jegislatiei specifice. 

in anul 2020 au fast asigurate conditiile necesare implementarii ~i 
dezvoltarii sistemului de control managerial la nivelul Consiliului judetean 
Buzau, s-au intocmit situatiile centralizatoare prevazute in Anexele Ordinului 
Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, inclusiv Raportul anual, 
s~au implementat noi proceduri ~i s-au actualizat proceduri deja implementate. 

6. PROIECTE PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA $1 LOCALA 

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse ~i asumate In domeniul dezvoltarii 
regionale ~i locale, in a nul 2020 s-au implementat ~i monitorizat o serie de 
proiecte, astfel: 

A. PROIECTE iN CURS DE IMPLEMENTARE IN ANUL 2020; 
1. "RESTAURAREA, CONSERVAREA SI MODERNIZAREA IMOBILULUI 

SITUAT IN MUNICIPIUL BUZAU, B-DUL NICOLAE BALCESCU nr. 40, iN VEDEREA 
~ v v 
INFIINJARII CENTRULUI MUZEAL I.C. BRATIANU". SMIS 116513 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020 Axa prioritara 5 -
Imbunatatirea mediului urban ~i conservarea, protectia ~i valorificarea durabila 
a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, 
promovarea ~i dezvoltarea patrimoniului natural ~i cultural. 

Valoare proiect: 20.407.536,04 lei. 
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Durata de implementare a proiectulu i: 21.08.2017-20.08.2021. 
Stadiul proiectului : in implementare. 

2. "STIMULAREA MOBILITAJII LA NIVEL REGIONAL PRIN MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII RUTIERE DE TRANSPORT PE TRONSONUL LIMITA JUDET 
BRAILA - ROBEASCA - VADU PA~II (E85)". SMIS 108721 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020 Axa prioritara 6 -
Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, 

Prioritatea de investitii 6.1. Stimularea mobilftatii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare §i tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale. 

Valoare proiect: 120.080.275,28 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 01.10.2015 - 30.11.2022. 
Stadiul proiectului: In implementare. 

3. CONSOLIDARE, RESTAURARE $1 DOTARE BIBLIOTECA JUDEJEANA 
"VASILE VOICULESCU" BUZAU. SMIS 116518 
,. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020 Axa prioritara 5 -
I mbunatatirea mediului urban §i conservarea, protectia ~i valorificarea durabila 
a patrimoniului cultural. 

Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea §i 
dezvoltarea patrimoniului natural ~i cultural. 

Valoare prolect: 18.467.853,04 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 12.03.2018 - 11.02.2022. 
Stadiul proiectului: in implementare. 

v v 
4. "EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII DERMATO VENERICE -

COMPARTIMENT AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENJA BUZAU". SMIS 110704 
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020 Axa prioritara 3 -

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. 
Prioritatea de investitii 3.1 Sprijlnirea eficientei energetice, a gestionarii 

inteligente a energiei ~i a utilizarii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile publice, inclusiv In cladirile publice, §i in sectorul locuintelor. 

Valoare proiect: 2.208.856,83 lei. 
Durata de implementare a proiectului : 18.04.2018-30.06.2021 
Stadiul proiectului: in implementare. 
5. '\MODERNIZARE DJ 203K, KM 38+000 - 75+000, MARACINENI - PODU 

MUNCH, JUDETUL BUZAU". SMIS 124872 
" PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020 Axa prioritara 6 
Imbunata~irea infrastructurii rutiere de importanta regionala, 

Prioritatea de investitii 6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare ~i tertiare la infrastructura TENMT, inclusiv a 
nodurilor multimodale, 

Componenta 1 - POR 2018/6/ 6.1/5 PROIECTE NEFINALIZATE NE,SE,SM, V 
Valoare proiect: 91.251.371,48 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 24.10.2018 - 31.12.2021. 
Stadiul proiectului: in implementare. 
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6. "~FICIE~TIZAREA ENERGETICA A CENTRULUI $COLAR DE EDUCATIE 
INCLUZIVA BUZAU CSE!". SMIS 117684. 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020 Axa prioritara 3 -
Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. 

Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 
inteligente a energiei ~i a utilizarii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, ~i in sectorul locuintelor. 

Valoare proiect: 3.181.081,69 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 04.02.2019 - 30.11.2021 
Stadiul proiectului: In implementare, 

7. "EXTINDEREA SI DOTAREA UNITAJII DE PRIMIRE URGENJE A 
SPITALULUI JUDEJEAN DE URGENJA BUZAU". SMIS 119587 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020 Axa prioritara 8. 
Dezvoltarea infrastructurli sanitare §ii sociale. 

Obiectivul specific 8.2 Imbunatatirea calitatii ~i a eficientei spitalice~ti de 
urgenta operatiunea B - Unitati de primiri urgente. 

Valoare proiect: 22. 737 .365, 77 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 01.12.2015 - 31.10.2022. 
Stadiul proiectului: in implementare. 

8. \\DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT AL 
v v 

SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BUZAU". SMIS 126730 
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020 Axa prioritara 8 -

Dezvoltarea infrastructurii sanitare ~i sociale. 
Prloritatea de investitii 8.1 - Investitii in infrastructurile sanitare ~i sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional ~i local, reducand 
inegalitatile in ceea ce prive§ite starea de sanatate §i promovand incluziunea 
sociala prin imbunatatirea accesului la servlciile sociale, culturale ~i de recreere, 
precum ~i trecerea de la servicii le institutionale la serviciile prestate de 
comunitati. Operatiunea A - Ambulatorii. 

Valoare estimata proiect: 10.696.171,46 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 17.10.2018 - 31.05.2021. 
Stadiul proiectului: in implementare. 

B. PROIECTE PROMOVATE IN ANUL 2020 $1 iN CURS DE 
IMPLEMENTARE 

1. "PLANIFICARE STRATEGIC.A, SIMPLIFICARE ADMINISTRATIVA $1 
OPTIJlIZARE A UNOR SERVICII PENTRU CETATENI, LA NIVELUL JUDETULUI 
BUZAU". SMIS 136038 

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014 - 2020 
Axa prioritara 2 - Administratie publica $i sistem judiciar accesibile §i 
transparente. 

Valoare proiect: 3.872.633.00 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 18.05.2020 - 17.06.2022. 
Stadiul proiectului: In implementare. 
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2." "ASIGURAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE §I DE" PROTECTIE 
MEDICALA PENTRU SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU PENTRU 
GESTIONAREA CRIZEI SANITARE COVID-19". SMIS 138373 

Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020 Axa Prioritara 9: 
Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific 9.1 Cre$terea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19; 

Valoare totala: 809.356,97 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 01.02.2020 - 30.04.2021. 
Stadiul proiectului: in implementare. 

3. "ASIGURAREA DE ECHIPAMENTE SI MATERIALE DE PROTECTIE 
PENTRU PERSONALUL SI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE DE ASISTENTA 
SOCIALA FURNIZATE DE DIRECJIA GENERA~ DE ASISTENTA SOCIA~ ,$1 
PROTECTIA COPILULUI DIN BUZAU PENTRU GESTIONAREA CRIZEI SANITARE 
COVID-19". SMIS 139506 

Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020, 
Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei In contextul pandemiel 

cauzate de COVID-19, 
Obiectivul Specific 9.1 Cre!jiterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19; cod SMIS 2014+ 139506 
Valoate: 13.970.066,23 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 01.02.2020 - 30.04.2021. 
Stadiul proiectului: in implementare. 

C. PROIECTE PROMOVATE $1 IN CURS DE EVALUARE 
1. "EFICIENTIZARE ENERGETICA A CLADIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN 

INCINTA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BUZAU, B-DUL NICOLAE 
BALCESCU, NR. 48" SMIS 139935 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 - 2020 AXA PRIORITARA 3: 
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei $i a utilizarii 
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv In cladirile 
publice. 

Valoare proiect: 9.578.601,24 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 48 luni. 
Stadiul proiectului: Depus la data de 07 .08.2020 

2. "SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGATIREA DE 
PROIECTE FINANTATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE 
DOMENIILE: INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES JUDETEAN, INCLUSIV 
VARIANTE OCOLITOARE SI/SAU DRUMURI DE LEGATURA, INFRASTRUCTURA SI 
SERVICII PUBLICE DE TURISM, INCLUSIV OBIECTIVELE DE PATRIMONIU CU 
POTENTIAL TURISTIC, CENTRE DE AGREMENT/BAZE TURISTICE (TABERE 
SCOLARE)" 
. PROGRAMUL OPER~JIONAL ASISTENTA TEHNICA 2014 - 2020. 

Axa pr!oritara 1. Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati ;;i 
implementa proiecte finantate din FESI ~i diseminarea informatiilor privind 
aceste fonduri. 

Valoare proiect: 1.409.198,00 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 18 luni. 
Stadiul proiectului: in evaluare (cerere de finantare depusa la data de 

30.11.2020). 
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3. INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN 
COMUNELE SM.EENI-SATELE APARTINATOARE ALBESTI, BALAIA, CALTUNA, 
MOISICA<. SMEENI, UDAT!-LUCIENI $I UDATI-MANZU $I s;HERASENI - SATELE 
APARTINATOARE - GHERASENI $1 SUD[fl, JUDETUL.,BUZAU 

PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 - 2020 AXA 
PRIORITARA 8: Sisteme intel!gente ~i sustenabile de transport al energiei 
electrice ~i gazelor naturale. 

OBIECTIV SPECIFIC 8.2, Cod Apel POIM/859/8/2/: Cre~terea gradului de 
interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte 
state vecine. 

Valoare proiect: 33.771.492,60 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 24 luni. 
Stadiul proiectului: Depus la data de 31.12.2020. 

D. COOPERAREA INTERINSTITUTIONALA CU ALTE UNITATI 
ADMINISTRATIV .. TERITORIALE, SUB FORMA DE PARTENERIATE $I 
ASOCIATII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA, DESFA$URATA IN 
ANUL 2020; 

Pentru elaborarea/ implementarea/ managementul ~I asigurarea 
durabilltatii proiectelor in parteneriat au fost adoptate: 

- Acordul de parteneriat, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean 
Buzau nr. 106/2020, incheiat intre Consiliul Judetean Buzau ~i Directia Genera la 
de Asistenta Sociala :?i Protectia Copilului Buzau, pentru aprobarea promovarii 
proiectului ,,Asigurarea de echipamente $i materiale de protectie pentru 
personalul $i beneficiarii serviciilor pub/ice de asistenta sociala furnfzate de 
Directia Genera/a de Asistenta Socia/a $1 Protect/a Copilului Buzau pentru 
gestionarea crizei sanitare COVID-19" propus in cadrul POIM 2014-2020, Axa 
Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19 Obiectivul Specific 9 .1 Cre!?terea capacitatii de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19; 

- Acordul de parteneriat, aprobat prin Hotararile Consiliului Judetean 
Buzau nr.139/2020, nr. 150/2020, respectiv nr.198/2020 privind aprobarea 
formei actualizate 2 a fi~ei proiectului ,,Stimularea mobilitatii la nivel regional 
prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintila Voda 
- Plaiul Nucului, judetul Buzau", incheiat intre Consiliul Judetean Buzau ~i 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est in vederea pregatrrii 
documentatiei tehnico-economice a investitiei "Stimularea mobilitatii la nivel 
regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul 
Vintila Voda - Plaiul Nucului, judetul Buzau" in cadrul proiectului "Sprijin la 
nfvelul Regiunif Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, 
inclusiv variante ocolitoare $i/sau drumuri de legatura, infrastructura $i servicii 
pub/ice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre 
de agrement/baze turistice (tabere $CO/are)". 
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E. ALTE ACTIVITATI DIN COMPETENTA CONSILIULUI JUDETEAN 
BUZAU GESTIONATE DE DIRECTIA DE. DEZVOLTARE REGIONALA 
MONITORIZARE - ELABORARE PROGRAME - STRATEGII 

A fost elaborat Raportul de rnonitorizare a irnplementarii Strategiei de 
Dezvoltare Durabila a Judetului Buzau pentru perioada 2014 - 2020, aferent 
semestrufui II 2019 $i semestrului I 2020. 

S-au colectat date de la consiliile locale, institutiile subordonate $i cele 
descentralizate in vederea constituirii bazei de date pentru elaborarea Strategiei 
de Dezvoltare Durabila a Judetului Buzau pentru perioada 2021 - 2027. 

7. URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

In cadrul Serviciului urbanism, autorizari ~i planificare teritoriala din cadrul 
Directiei amenajarea teritoriului ~i urbanism, in anul 2020 au fost inregistrate 
192 cereri de certificate de urbanism. Dintre acestea: 9 cereri de certificate de 
urbanism au fast inregistrate la avize de structura; 2 certificate de urbanism 
inregistrate in anul 2020 au avut taxa achitata in anul 2021; beneficiarii au 
renuntat la 6 cereri certificate de urbanism; 32 cereri certificate de urbanism au 
fost restituite; 1 cerere certificat de urbanism emis in anul 2020, pentru care se 
a~teapta plata in anul 2021. 

Dintre cele 142 de certificate de urbanism eliberate, 42 sunt scutite de 
taxa. Pentru 100 de certificate de urbanism s-a incasat suma de 6.528 lei, fiind 
prelungite un numar de 14 certificate de urbanism pentru cares-a incasat suma 
de 170 lei. 

Au fast lnregistrate 82 cereri autorizatii de construire/desfiintare dupa 
cum urmeaza: 

- 10 cereri pentru autorizatii de construire au fost restituite; 
- 2 cereri autorizatii de construire au fast lnregistrate la avize de structura; 
- 1 cerere autorizatie de construire a fast anulata; 
- 6 cereri autorizatii de construire/desfiintare sunt in lucru. 

Din cele 63 autorizatii de construire/desfiintare eliberate: 
- 26 autorizatii de construire/desfiintare sunt scutite de taxa conform art. 

476 din Legea nr. 227/2015; 
- 37 autorizatii de construire/desfiintare eliberate pentru investitii private. 

In total s-a incasat suma de 182.004,52 lei. 
s-au prelungit 5 autorizatii de construire/desfiintare §i s-a incasat suma 

totala de 470,6 lei. 
REGULARIZARI DE TAXE AUTORIZAJII DE CONSTRUIRE 2020 
Au fost incheiate un numar de 67 procese verbale de receptie in anul 2020, 

pentru care a fost incasata o taxa de regularizare = 27.336,54 lei 
Referitor la Disciplina in constructii au fost prfmite 14 reclamatii care au 

fost solutionate In totalitate $i au fast incheiate 3 procese-verbale de constatare 
~i sanctionare a contraventiilor in valoare de 12.000 lei. 

Din cauza starilor de urgenta ~i de alerta in contextul pandemiei SARS 
COV-2 nu s-au efectuat actiuni de control ~i monitorizare organizate pentru 
verificarea respectarii disciplinei in constructii . 
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S-au eliberat 238 avize de structura la certificate de urbanism, din care: 
- 98 avize de structura la certificate de urbanism sunt scutite de taxa 

conform art. 476 din Legea nr. 227/2015; 
- 140 avize de structura la certificate de urbanism eliberate pentru 

investitil private, fiind i'ncasata suma totala de 2.800 lei. 
S-au eliberat 140 avize de structura la autorizatii de construire, iar suma 

totala incasata pentru acestea este de 3.900 lei. 
Pe tot parcursul anului 2020 au fost 11 ~edinte privind activitatea Comlsiei 

tehnice de urbanism ~i amenajarea teritoriului. 
S-au eliberat 17 avize de oportunitate fiind lncasata suma de 680 lei. 
in anul 2020 patru unitati administrative - teritoriale au lncheiat conventii 

de colaborare cu Consiliul Judetean Buzau. Doua U.A.T.-uri au incheiat 
conventie de prestari servicii - Anexa I, care au In aparatul de specialitate 
angajati functionari cu atributii in domenlul urbanismului, amenajarii teritoriului 
~i autorizarii executarii lucrarilor $i doua U.A.T.-uri au lncheiat conventie de 
prestari servicii - Anexa II, care nu au constituite structuri de specialitate cu 
atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului §i autorlzarii executarii 
lucrarilor. 

S-a transmis lunar la Inspectoratul Judetean in Constructii Buzau -
Compartimentul de control ~i inspectie pentru calitatea lucrarilor de constructii 
situatia certificatelor de urbanism ~i a autorizatiilor de construire/desfiintare -
Directia economica §i Serviciul de informatica. 

8. ACTIVITATEA iN DOMENIUL TURISMULUI 

in cursul anului 2020, actlvitatea Serviciului promovare §i dezvoltare a 
turismului, a imaginii judetului, cooperare internationala ~i mass-media din 
aparatul de specialitate al Consiliului judetean s-a desfa§urat conform 
,,Strategiei de Promovare ~i Dezvoltare a Turismului In judetul Buzau pentru 
perioada 2016-2020" §i a Planului de Actiuni aprobate prin Hotararea Consiliului 
Judetean Buzau nr. 273/2016. 

Dintre activitatile desfa$urate in anul 2020 le mentionam pe cele stabilite 
pentru lndeplinirea a trei Obiectlve genera le, du pa cum urmeaza: 

1. imbunatatirea permanenta a activitatii proprii a autoritatii 
administratiei publice in raport cu obiectivele de dezvoltare economica 
$i sociala a judetului. Realizarea obiectivelor prevazute in ,,Strategia de 
Dezvoltare 'i Promovare a Turismului din judetul Buzau pentru 
perioada 2016-2020". Relatia Consiliului Judetean Buzau cu mass
media §i Promovarea imaginii judetului, a potentialului Turistic al 
judetului Buzau: 

- Au fost realizate ~i tiparite urmatoarele materiale de promovare: pliant 
Vestigiile Rupestre, pliant Vulcanii Noroio~i, pliant Harta ~i atractii turistice 
Statiunea Sarata Monteoru, pliant Calator in Tinutul Buzaului, harta turistica a 
judetului Buzau, stegulete Geoparcul Jinutul Buzaului, un numar de 6 modele 
semne de carte cu atractii turistice din judetul Buzau (distribuite la Targul de 
Turism al Romaniei - Bucure~ti - februarie 2020); 

- A fest creata rubrica "Atractii Turistice" in cadrul site-ului Consiliului 
Judetean Buzau (cjbuzau.ro) unde au fost publicate saptamanal materiale de 
promovare a principalelor atractii turistice din judetul Buzau; 
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- Au fost realizate: Analiza principalilor ind!catori din turism pentru judetul 
Buzau, pe anul 2019 §ii Analiza principalilor indicator! din turism pentru judetul 
Buzau - sezonul estival mai-august 2020. 

- A fost intocmit Raportul de Monitorizare a ,,Strategiei de Promovare $i 
Dezvoltare a Turismului in judetul Buzau pentru perioada 2016-2020". 

- Au fost realizate mai rnulte actiuni de re-marcare trasee turistice in 
zonele Siriu $i Sarata-Monteoru, in colaborare cu Asociatia Societatea 
Exploratorilor ~i Calatorilor, precum §ii cu Asociatia Club Zenit Cislau pentru 
trasee din zona Cislau; 

- A fost realizat ,,Calendarul pietelor, targurilor ~I oboarelor desfa$urate in 
judetul Buzau in anul 2020"; 

- Dat fiind contextul sanitar mondial din anul 2020, judetul Buzau, prin 
Consiliul Judetean Buzau, a participat la o slngura manifestare ampla din 
domeniul turismului, specifica promovarii obiectivelor turistice - Targul de 
Turism al Romaniei - 2020, desfa§iurat la Romexpo, Bucure~ti in perioada 20-
23 februarie 2020, cu conceptul "Geoparcul Jinutul Buzaului - destinatie de 
vacanta"; 

- A fost actualizat Registrul-Inventar al Resurselor Turistice din judetul 
Buzau. In anul 2020 a fost redeschis Muzeul Chihlimbarului de la Colti, fiind 
reactualizate datele, a fost redeschis Muzeul de Etnografie VerguNManaila - fiind 
reactualizate datele ~i a fost lnaugurata Colectia Muzeala ,,Casa Timpului" -
comuna Va lea Salciei - registrul fiind completat cu datele noi; 

- Relatia cu mass-media a constat organizarea de 7ntalniri, interviuri ale 
conducerii institutiei, realizarea de comunicate de presa. 

2. Promovarea §i realizarea de parteneriate ,; implicarea societatii 
civile in procesul de dezvoltare a judetului Buzau: 

- A fost depusa documentatia pentru obtinerea statutului de Geoparc 
UNESCO a Geoparcului ,,Tinutul Buzaului"; 

- Au fost realizate parteneriate §i colaborari cu ONG-uri sau institutii cu 
scopul promovarii turismului buzoian (colaborari cu unitati de cazare turistica §i 
producatori de produse traditionale din judetul Buzau in vederea prornovarii la 
Targul de Turism al Romaniei - Bucure~ti 2020; cu C.J.C.A. Buzau - mesteri 
popular! ~i Ansamblului folcloric ,,Plaiurile Mioritei"; cu Muzeul Judetean Buzau; 
cu Liceul de Arta ,,Margareta Sterian"; cu Primaria comunei Merei; cu Centrul 
National de Informare Turistica Nehoiu; cu Centrul de Inform are Turistica Sarata 
Monteoru, cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului ~i Turismului - Directia 
Genera la Turism); 

- Amplasarea, in colaborare cu Asociatia Societatea Exploratorilor ~i 
Calatorilor, a unui stalp reflectorizant pe Varful Penteleu din Masivul Penteleu ~i 
a unui stalp reflectorizant pe Varful Malaia din Masivul Siriu. 

3. Colaborare eficienta cu institutii, organizatii §i asociatii 
profesionale din domeniul turismului: 

- s-a acordat consultanta in domeniul turismului unitatilor administrative 
teritoriale din judet ~i institutiilor subordonate Consiliului Judetean Buzau, 
ONG-uri, alte institutii ori persoane fizice, precum ~i Centrelor de Informare 
Turistica din ora~ul Nehoiu §i comunele Magura ~i Merei. 
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D. COOPERARE INTERINSTITUTIONAL.A CU ALTE UNIT.All 
ADMINISTRATIV - TERITORIALE $1 PERSOANE JURIDICE, SUB FORM.A 
DE PARTENERIATE $I ASOCIATII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR.A 

1. PARTENERIATE $1 ASOCIERI 
In anul 2020, autoritatea publica judeteana s-a implicat in lncheierea de 

parteneriate §i asocieri cu autoritati publice locale, institutii publice §i ONG-uri 
in vederea modernizarii ~i dezvoltarii unor servicii publice de interes local, 
judetean sau regional. Vom enumera, pentru exemplificare, cele mai 
importante: 

- Aprobarea participarii Consiliului Judetean Buzau In calitate de 
coorganizator al Festivalului - Concurs de muzica clasica ,,Drumul spre 
celebritate" - Rm. S~kat, 20.02.2020 - 01.03.2020, editia a XI-a; 

- Aprobarea promovarii de catre Directia Generala de Asistenta Sociala ~i 
Protectia Copilului Buzau a proiectului ,,Anticamera pentru viata" in cadrul 
Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 - Axa prioritara 4 -
Incluziunea soclala ~i combaterea saraciei - AP4/PI9,i.v/OS 4.12 ~i OS 4.13; 

- Aprobarea promovarii de catre Directia Generala de Asistenta Sociala ~i 
Protectia Copilului Buzau a proiectului ,,impreuna - Suport Comunitar pentru 
Persoanele Adulte cu Dizabilitati" in cadrul Programului ,,Dezvoltare locala, 
reducerea saraciei ~j cre$terea incluziunii romilor"; . 

- Aprobarea partlciparii Directiei Generale de Aslstenta Sociala $1 Protectia 
Copllului Buzau, in calitate de partener, in proiectul ,, VIP-PLUS - voluntariat -
initiative - profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor In 
comunit~tl vulnerabile", finantat prin granturile SEE $i norvegiene 2014 - 2021; 

- Insu$irea ~i validarea unor protocoale de colaborare cu autoritati $i 
organis!:"'e publice in scopul prevenirii $i combaterii COVID - 19; 

- InSU$irea $i validarea Contractului de folosinta gratuita dintre Societatea 
BESMAX PHARMA DISTRIBUTION SRL Bucure$ti $i Consiliul Judetean Buzau 
avand ca obiect echipament medical de plasmafereza $i respectiv a Protocolului 
de colaborare intre Consiliut Judetean Buzau ~i Centrul de transfuzie sanguina 
Buzau pentru punerea in functiune $i utilizarii echipamentului de plasmafereza; 

- Arobarea prelungirii Acordului de colaborare intre Consiliul Judetean 
Buzau, Directia Gen~rala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Buzau ~i 
Fundatia ,,SERA ROMANIA"; 

- Aprobarea promovarii proiectului ,,Asigurarea de echipamente medicale 
~i de protectie medicala pentru Spitalul Judetean de Urgenta Buzau pentru 
gestionarea crizei sanitare COVID-19" propus in cadrul POIM 2014-2020, Axa 
Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19 Obiectiv Specific 9 .1 Cre$terea capacitatii de gestionare a crizei 
sanitare Covid-19; 

- Aprobarea promovarii proiectului ,,Asigurarea de echipamente ~i 
materiale de protectie pentru personalul ~i beneficiarii serviciilor publice de 
asistenta sociala furnizate de Direc~ia Generala de Asistenta Sociala ~I Protectia 
Copilului Buzau pentru gestionarea crizei sanitare COVID - 1911 propus in cadrul 
POIM 2014-2020, Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Cre!jiterea capacitatii de 
gestionare a crizei sanitare Covid-19; 

- Aprobarea promovarii de catre Teatrul ,,George Ciprian" Buzau a 
proiectului ,,Tele-Ecounters: Beyond the Human" in cadrul Programului Europa 
Creativa, Cultura 2020; 
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- Aprobarea unui parteneriat intre Consiliul Judetean Buzau, Asociatia 
,,Tinutul Buzaului" ~i Universitatea Bucure~ti - Centrul Geomedia in vederea 
initierii $i realizarii procedurilor aferente accederii, obtinerii, mentinerii $i 
pregatirii validarii/revalidarii statutului de Geoparc UNESCO pentru ,,Tlnutul 
Buzaului"; 

- Aprobarea participarii Consiliului Judetean Buzau In calitate de partener 
al Uniunii Arti~tilor Plastici - Fillala Buzau pentru organizarea unor pro iecte 
culturale de interes judetean; 

- Aprobarea participarii In anul 2020 a Unitati i Admin istrativ-Teritoriale -
Judetul Buzau in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante ~i eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024; 

- Aprobarea colaborarii intre Consiliul judetean Buzau $i Liceul cu program 
sportiv "Jolanda Bala$ - Soter" pentru derularea Programului judetean de 
pregatire in sportul de performanta pentru copii !?i t ineri proveniti din mediul 
rural. 

Referitor la activitatea Asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care 
judetul Buzau, prin Consiliul Judetean Buzau, face parte, putem aprecia ca 
aceasta se desfa~oara conform obiectivelor stabilite In Statutele acestor asociatii 
~i este monitorizata de catre reprezentantii autoritatii publice judetene 
desemnati sa faca parte din organele de conducere ale acestora. 

E. FURNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE 
INTERES JUDETEAN 

Consiliul Judetean Buzau a asigurat In anul 2020, prin institutiile publice 
de sub autoritatea sa, furnizarea serviciilor in domeniile evidentei persoanei, 
asistentei sociale, protectiei copilului, sanatatii, educatiei ;;i culturii, in 
concordanta cu obiectivele stabilite, oportunltatile de dezvoltare sectoriala ;;i, in 
mod constant, ca raspuns la comanda sociala comunitara identificata §i 
asumata. 

1. EVIDENJA PERSOANEI 

in anul 2020, activitatea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor a 
fost planificata sa se desfa$oare in sensul indeplinirii principalelor obiective 
propuse in Planul anual de masuri $i actiuni nr. 4330 din 6 decembrie 2019, 
aprobat de conducerea Consil iului Judetean Buzau. 

Avand in vedere situatia pandemica determinata de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, instituirea masurilor speciale ca urmare a 
decretarii starii de urgenta $i, ulterior, succesiv, a starii de alerta, am fost 
obligati sa reconsideram desfa~urarea In timp a actiunilor planificate, respectiv 
suspendarea acestora sau reprogramarea, dupa caz. 

Astfel, In perioada de referlnta ~i conform prevederilor Jega le in materie 
au fost executate numai 22 misiuni de control ale activitatilor pe linie de stare 
civila $i evidenta persoanelor desfa~urate la nivelul unitatilor administrativ
teritoriale din judet. 

Serviciul de stare civila a efectuat controlul anual de fond la un numar de 
17 primarii (Municipiul Buzau ~i 16 comune), prilej cu care au fost verificate in 
total 8359 acte de stare civila, din care: 4089 acte de na~tere, 1418 acte de 
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casatorie ~i 2852 acte de deces, urmarindu-se de asemenea gestiunea $i modul 
de eliberare a certificatelor ~i extraselor multilingve, moduf de inregistrare a 
actelor §i faptelor de stare civila, modul de operare ~i comunicare a mentiunilor, 
transmiterea comunicarilor de na~tere, de modificare, a borderourilor privind 
persoanele decedate1 a situatiei indicatorilor specifici, asigurarea securitatii 
documentelor etc. De asemenea, au fost verificate un numar de 14 de dosare 
privind constatarea desfaceril casatoriei prin acordul sotilor, de catre ofiterii de 
stare civila. 

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana a creat noi posibilitati 
cetatenilor romani In privinta libertatii de circulatie ~i a dreptului de ~edere pe 
teritoriul Uniunii, acest fapt determinand Tn mod firesc producerea unor acte ~i 
fapte de stare civila care Ii privesc in special pe cetatenii romani din spatiul 
comunitar, dar nu numal, sens In care numarul solicitarilor de transcrieri a 
crescut. Astfel, in anul 2020 s-a acordat avizul pentru 1519 dosare de transcrieri 
ale certificatelor/extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine. 

in perioada analizata s-a acordat avizul conform pentru un numar de 181 
inregistrari tardive ale na$terii, in conformitate cu art. 142, alin. (1) din Legea 
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile $i 
completarile ulterioare. 

Pentru lndreptarea erorilor materiale din unele rubrici ale actelor de stare 
civila au fast avizate 77 de solicitari de rectificare primite de la unitatile 
administrativ-teritoriale, acordandu-se o atentie deosebita verificarii modului de 
intocmire a dosarelor astfel Tncat acestea sa fie complete, sa contina acte 
doveditoare iar referatul sa aiba 0 motivatie justificata. 

Au fost instrumentate 35 de dosare de schimbare pe cale administrativa 
a numelui de familie sau/§i prenumelui, In conformitate cu prevederile 
Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea $i schimbarea pe cale 
administrativa a numelor persoanelor fizice, cu completarile ~i modificarile 
ulterioare, fiind emise de Pre~edintele Consiliului Judetean Buzau 32 dispozitii 
de aprobare ~i una de respingere. Un numar de 4 dosare au fost restituite pentru 
completare, din cauza unor neconcordante lntre motivul invocat de solicitant $i 
referatul lntocmit de ofiterul de stare civila. 

De asemenea, s-au lnaintat spre solutionare la D.E.P.A.B.D. cereri 
referitoare la eliberarea certificatului privind domiciliul inregistrat in Registrul 
National de Evidenta a Persoanelor, pentru un numar de 15 persoane. 

Prin intermediul institutiei noastre au fost alocate 42 de numere de 
certificate de divort pe cale administrativa la solicitarea primariilor din judet, iar 
pentru alte 163 certificate de divort emise de notarii publici s-a respectat 
procedura instituita in acest sens. 

in perioada analizata au fost inregistrate 16.440 comunicari de mentiuni 
~i au fost inscrise pe marginea actelor de stare civila din registrele ex. II un 
numar de 15.203 mentiuni. 

La solicitarea ofiterilor de stare civila delegati s-au identificat solutii de 
rezolvare a unor spete deosebite cu care ace~tia s-au confruntat, activitatea de 
instruire, consiliere ~i - atunci cand a fost cazul - chiar monitorizarea acestora 
In privinta respectarii termenelor de solutionare a masurilor dispuse la control, 
fiind o preocupare constanta a serviciului de resort. 

Au fost efectuate 4 controale tematice la unitatile sanitare $i de protectie 
sociala, obiectivele prioritare constand in prevenirea abandonului nou
nascutului in maternitati $i spitale (sectii de pediatrie}1 respectiv In punerea In 
legalitate cu acte de stare civila $i/sau cu acte de identitate a minorilor $i/Sau 
persoanelor adulte institutionalizate. Cu acest prilej au fost puse In legalitate 9 
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de persoane $i au fost verlficate certlficatele de stare civila, termenul de 
valabilitate al actelor de identitate ~i, dupa caz, eel al vizei de re~edinta pentru 
un numar de 172 de beneficiari de servicii sociale, minori sau persoane cu 
dizabilitati, institutionalizate. 

• Activitatea de evidenta a persoanelor s-a concretizat in coordonarea ~i 
lndrumarea celor zece servicii locale organizate, efectuandu-se - conform 
reprogramarii - un numar de 5 controale metodologice. 

La nivelul judetului au fost luate In evidenta 4564 persoane, au fost 
eliberate 39170 acte de identitate din care 37585 carti de identitate ~i 1585 
carti provizorii de identitate; au fost efectuate 27085 schimbari de domiciliu §i 
au fost aplicate 6489 mentiuni privind stabilirea re~edintei. 

Potrivit atributiilor conferite de lege, au fost solutionate cereri avand ca 
obiect furnizarea de date cu caracter personal, cu respectarea Regulamentului 
General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, fiind efectuate in acest scop un 
numar de 17947 verlficari in Registrul National de Evidenta a Persoanelor. 

Din initiativa serviciilor publice §i in colaborare cu primariile au fost 
lntreprinse 51 actiuni de deplasare cu statia mobila pentru a facilita accesul 
cetatenilor la preschimbarea documentelor de identltate, fiind puse In legalitate 
849 persoane. De asemenea, la solicitarea unor persoane netransportabile, au 
fast efectuate 81 deplasari punctuale. 

O atentie deosebita s-a acordat reducerii numarului persoanelor care nu 
au solicitat eliberarea actelor de identitate In termenele prevazute de lege, prln 
aplicarea masurilor dispuse in Planul de masuri D.E.P.A.B.D ~ I.G.P.R. nr. 
3213148/418183/2020. in urma verificarilor specifice efectuate de politi~ti sau 
functionarii serviciilor de evidenta s-a clarificat situatia celor 2737 persoane 
restante. 

in anul 2020, atat DJEP Buzau cat ~i serviciile publice locale de evidenta 
a persoanelor aflate In coordonare au fost implicate i'n actiunile tehnice ale 
proceselor electorale desfa§urate in lunile septembrie ~i decembrie, asigurand 
operativ punerea in legalitate a 1750 cetateni care, din diferite motive, aveau 
documentele de identitate deteriorate, pierdute sau cu termen de valabilitate 
expirat. 

• Pe linia resurselor umane s-a actlonat pentru asigurarea eficientei 
activitatii personalului de specialitate, atat prin perfectionarea acestuia cat $i 
prin actualizarea fi!;)elor de post cu atributii specifice, date sau aptitudini 
necesare a fi detinute in vederea realizarii sarcinilor de serviclu. 

O pondere semnificativa In activitatea acestui compartiment o constituie 
evidenta politi~tilor ~i a personalului deta~at la serviciile publice comunitare de 
evidenta persoanelor organizate In judetul Buzau, cu privire la modificarile 
intervenite in situatia acestora §i colaborarea permanenta cu D.E.P.A.B.D. in 
ceea ce prive§te salarizarea §i celelalte drepturi acordate. 

In luna ianuarie au fost actualizate toate documentele justificative care 
stau la baza acordarii deducerilor pentru calculul impozitului, iar in luna martie 
s-a 'intocmit ~i aprobat Planul anual de perfectionare, stabilindu-se domeni!le 
prioritare ~i numarul de functionari publici ce urmau sa participe la aceste 
cursuri. 

in ceea ce prive~te segmentul financiar-contabil, Directiei Judetene de 
Evidenta a Persoanelor i-a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean 
Buzau nr. 24/2020 bugetul propriu in cuantum de 2.160.000 lei, din care 
2.140.000 lei cheltuieli curente -?i 20.000 lei cheltuieli de capital. Printr-o atenta 
gestionare a resurselor financiare ~i materiale s-a asigurat realizarea 
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obiectivelor propuse ~i buna functionare a institutiei, reu$indu-se 7ncadrarea In 
sumele alocate ~i chiar economisirea la capitolul cheltuieli curente. 

Compartimentul juridic - contencios si secretariat a desfa§urat activltati 
de avizare pentru legalitate a celor 26 acte administrative emise de catre 
directorul executlv, a 15 contracte de prestari servicii ori de alta natura lncheiate 
sau relnneite. De asemenea, au fost lntocmite rapoartele anuale privind modul 
de solutionare a celor 62 petitii/sesizari inregistrate la nivelul directiei cat ~i a 
celor 9 solicitari primite conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public. Prin compenenta de registratura ~i secretariat au 
fost gestionate ~i procesate documentele primite sau produse de institutie care 
se evidentiaza prin inregistrarea a 6476 de lucrari. 

De asemenea, s-a avut permanent in vedere derularea programulul de 
achizitii pe anul 2020, aprobat in luna februarie, astfel incat sa se completeze 
necesarul de aparatura ~i asigurarea diverselor servicii produse ori lucrari, 
activitate ce s-a concretizat in efectuarea a 80 proceduri prin SICAP, In valoare 
totala de 79.000 lei. 

Activitatea Cempartimentului informatica a avut In vedere permanenta 
colaborare cu speciali§tii din cadrul BJABDEP, STS sau Serviciul de comunicatii 
al IPJ pentru asigurarea accesului la bazele de date ale M.A.!. In acest seep au 
fest supravegheate suitele de securitate pe toate cele 27 de computere din 
dotarea directiei astfel incat sa raspunda normelor de securitate specifice. 

Nu In ultimul rand, cu o frecventa bilunara, a fost asigurata mentenanta ~i 
actualizarea site-ului oficial al institutiel. 

2. ACTIVITATEA DE ASISTENJA SOCIALA $I 
PROTECIIA COPILULUI LA NIVEL JUDETEAN - D.G.A.S.P.C. BUZAU 

in cursul anului 2020 D.G.A.S.P.C. Buzau a functionat dupa organigrama 
aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 179/17.09.2020 $i a 
gestionat un numar 68 de structuri functionale, dintre care: 38 instltutii 
rezldentiale de protectie (3 centre de tip rezidential pentru copil, 12 
apartamente, 9 case de tip familial, 1 centru de primire in regim de urgenta 
pentru copii, 1 centru maternal, 1 centru destinat victimelor violentei domestice, 
1 locuinta protejata pentru victimele violen~ei domestice, 3 servicii de tip 
rezldential pentru persoane adulte cu handicap, 3 locuinte minim protejate -
apartamente - pentru persoane adulte cu handicap, 3 camine pentru persoane 
varstnice, 1 centru medico-social), 3 centre de zi ~i recuperare pentru copii cu 
dizabilitati, 1 centru de recuperare prin consiliere $i sprijin pentru parinti $i copii, 
26 compartimente, birouri ~i servicii. 

Acestora Ii se adauga reteaua de 200 asistenti maternali profesieni§ti. 
Prin intermediul acestor structuri, institutia a furnizat servicii in cursul 

anului 2020 pentru un numar total de 22.136 beneficiari (copii $i adulti). 

I. PROIECTE, PROGRAME $I ACTIUNI PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR 
SPECIFICE IN ANUL 2020 , 

I.1. PROIECTE, CAMPANII, COLABORARI 
in realizarea atributiilor ce ii revin, D.G.A.S.P.C. Buzau a colaborat cu 

institutil, organizatii neguvernamentale §i diferiti alti reprezentanti ai societatii 
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civile. Dintre principalele parteneriate, proiecte ~i campanii realizate in anul 
2020, mentionam: 

1. contlnuarea implementarii proiectului cu titlul ,,Casa noua, in drumul 
spre acasa 11

, depus in cadrul POR 2014-2020/8/8.3/ 8.1/C grup vulnerabil copii, 
pentru restructurarea C.R.C.H. nr.9 Buzau prin construirea a doua case tip 
duplex familial ~i lnfiintarea unui Centru de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilitati; 

2. continuarea implementarii proiectului ,,Un pas spre comunitate", depus 
in cadrul PIN 2018, sesiunea 2 ,,infrintarea de servicii sociale de tip centre de zi, 
centre respire/centre de criza ~i locuinte protejate in vederea 
dezinstltutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi ~i 
pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate", 
pentru construirea a 4 locuinte protejate ~i lnfiintarea unui centru de zi pentru 
persoane adulte cu dizabilitati In municipiul Rm. Sarat. 

3.continuarea implementarii proiectului ,,TEAM-UP: Progres in calitatea 
ingrijirii alternative a copiilor", In calitate de partener al A.N.D.P.D.C.A., 7n 
cadrul POCU, AP 4/ PI 9.lv/ OS 4.5 & 4.14 - ,,Reducerea numarului de copii ~i 
tineri plasati fn institutii, prin consolidarea retelei de asistenti maternali" In 
valoare de 48.317.327,77 lei (aferenta D.G.A.S.P.C. Buzau) ce are ca obiectiv 
cre$terea calitatii sistemului de asistenta sociala ~i a numarulul de asistenti 
maternali la nivelul comunitatii, prin introducerea de instrumente !?i proceduri $1 
prln imbunatatirea nivelului de competente al profesioni$tilqr din sistem; 

4. continuarea implementarii proiectului ,,VENUS - Impreuna pentru o 
viata In siguranta", In calitate de partener al A.N.E.S., depus in cadrul 
POCU/465/4/4/Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor 
vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ 
de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio
profesionale, ce are ca $i obiectiv imbunatatirea !?i dezvoltarea masurilor ~i 
serviciilor soclale in scopul prevenirii ~i combaterii violentei domestice la nivel 
national prin crearea $i dezvoltarea unei retele nationale inovative integrate de 
locuinte protejate, grupuri de suport ~i consiliere vocationala In scopul 
implementarii unui program national de protectie a victimelor violentei 
domestice $i derularea unor campanii privind prevenirea $1 combaterea violentei 
domestice; 

5. semnarea contractului de finantare, la 16.06.2020 ~i inceperea 
implementarii proiectului ,,Servicii sociale pentru un viitor mai bun1

', in cadrul 
POCU/476/4/18/ Operatiune compozita OS. 4.12, 4.13, cu scopul asigurarii 
tranzitiei de la servicii de ingrijire institutionalizate ditre servicii la nivelul 
comunitatii, pentru copiii beneficiari de masura de protectie in cadrul C.R.C.H. 
nr. 9 Buzau; 

6. semnarea contractului de finantare la data 15.05.2020 ~i lnceperea 
implementarii pentru proiectul ,,Viata noua In comunitate", in cadrul 
POCU/462/4/15 ce are ca ~i obiectiv general reducerea numarului de persoane 
adulte cu dizabilitati institutionalizate in C.I.T.O Rm.Sarat prin sprijinirea 
procesului de dezinstitutionalizare ~i tranzitie spre viata independenta/ servicii 
sociale la nivelul comunitatii (servicii de tip locuinte protejate !?i centru de zi, 
respectiv asistent personal profesionist). 

7. semnarea contractului de finantare, la data de 10.12.2020 ~i inceperea 
implementarii pentru proiectul cu titlul ,,Anticamera pentru viata", in cadrul 
POCU/738/4/20/ operatiunea compozita OS 4.12, OS 4.13 ce are ca ~i obiectiv 
intarirea capacitatii D.G.A.S.P.C. Buzau de a furniza programe de servicii 
integrate de sprijin pentru sustinerea procesului de tranzitie al copiilor/ tinerilor, 
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de la sistemul institutionalizat la servicii la nivelul comunitatii, prin Serviciul de 
integrare socio-profesionala si vocationala din structura sa. 

8. semnarea contractului de finantare, la data de 23.09.2020, in calitate 
de partener al Consiliului Judetean Buzau $i implementarea proiectului 
,,Asigurarea de echipamente $i materiale de protectie pentru personalul !]i 
beneficiarii serviciilor publice de asistenta sociala furnizate de Directia Generala 
de Asistenta Sociala $i Protectia Copilului Buzau pentru gestionarea crizei 
sanitare COVID-19" depus in cadrul POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacitatii de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19 pentru consolidarea capacitatii de raspuns in timp 
util ~i eficient a sistemului medical din Judetul Buzau la criza COVID-19. 

9. semnarea contractului de finantare, la data de 21.12.2020, In calitate 
de partener al D.G.A.S.P.C. Ialomita (PP), D.G.A.S.P.C. Arad, D.G.A.S.P.C. 
Mures ~i Asociatia Centrul de Resurse ~i Informare pentru Profesiuni Sociale 
pentru proiectul ,,VIP - PLUS ,,Voluntariat - Initiative - Profesionalism pentru 
calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile", depus 
in cadrul apelului Cre!]terea incluziunii $i abilitarea romilor, finantat din 
Granturile SEE §ii Norvegiene 2014-2021. 

10. continuarea Acordului de asociere dintre Consiliul Judetean Buzau/ 
D.G.A.S.P.C. Buzau/ Fundatia Sera Romania $i elaborarea proiectului de 
reintegrare/prevenire masuri de protectie specializate ce prevede actiuni 
comune pentru identificarea, evaluarea §ii aplicarea unor masuri in sprijinul 
reintegrarii In familie a copiilor, beneficiari ai masurilor de protectie speciala in 
cadrul Complexul de servicii comunitare nr.2 Buzau sau aflati In evidenta 
D.G.A.S.P.C. Buzau, precum !?i prevenirea separarii copilului de familie. 

11. continuarea protocoalelor de colaborare cu Organizatia Concordia 
Ploie~ti ~i Fundatia Lumina Braila pentru derularea de activitati comune in 
vederea facilitarii integrarii socio-profesionale a copiilor/tinerilor care au 
beneficial de masura de protectie speciala ;;i cu Fundatia Blue Heron, pe baza 
protocolului care are ca $i obiect oferirea de suport financiar $i moral bursierilor 
Fundatiei, tineri proveniti din sistemul de protectie D.G.A.S.P.C. Buzau. 

I.2-:., INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA IN DOMENIUL PROTECTIEI $1 
PROMOVARII DREPTURILOR COPILULUI 

Referitor la copiii care au fost supu-?i neglijarilor materiale, afective ~i 
educationale (cu periclitarea sanatatii ~i sigurantei $i cu impact negativ major 
asupra evolutiei lor), s-au impus stabilirea unor masuri de protectie sau 
facilitarea accesului la servicii tip centru de zi $i de recuperare. 

Pentru acest segment de activitate, prezentam urmatorii indicatori la data 
de 31.12.2020: 

- Numar total de copii in servicii de zi, rezidentiale ~i de tip familial: 1259, 
din care: 

• numar copii aflati in plasament la rude sau alte familii: 415, din care 307 
la rude pana la gradul IV inclusiv $i 108 la alte persoane /familii; pe 
parcursul anului 2020 au fost inreglstrate 38 cazuri noi ~i 51 de revocari/ 
lncetari; au fost instituite 7 tutele, 

• numar copii aflati In plasament la asistenti maternali profesioni~ti: 304; 
pe parcursul anului 2020 au fast lnregistrate 48 intrari noi $i 67 de ie$iri 
(15 adoptie, 44 reintegrari In familie, 4 plasamente la familiale, 4 inlocuiri 
de masuri in centre rezidentiale) 

• numar copii aflati In serviciile de tip rezidential: 350 din care 173 copii cu 
handicap, 177 in dificultate sociala; 183 intrari/ 225 ie$iri, 
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• numar copii cu dizabilita~i aflati in centrele de zi §ii de recuperare: 189. 
- Numar copii mentinuti in familla naturala, beneficfari de servicii de 

prevenire/ consiliere: 383, din care 137 cazuri active la 31.12.2020. 
Principalii indicatori privind copiii aflati in situatii de rise in propriile familii; 
• la nivelul Compartimentului Telefonul Copilului pentru semnalarea 

cazurilor de urgenta au fost inregistrate ~i instrumentate un numar total de 812 
sesizari pentru un numar de 628 copii; dintre acestea s-au confirmat pent ru 426 
de copii (pentru 99 copii s-au instituit masuri de protectie in regim de urgenta); 
sesizarile confirmate se impart pe urmatoarele categorii de abuz: 5 - abuz fizic; 
142- abuz emotional; 28 - abuz sexual; 245 - neglijare (23 parasiti/ in rise de 
parasire in unitatile spitalice~ti confirmati); 6 - exploatare pentru comitere de 
lnfractiuni; 

• 12 sesizari pentru 12 copii aflati in situatie de repatriere/ migratie/ 
monitorizare post-repatriere/ trafic de persoane; 

• 94 sesizari pentru un numar de 78 de copii care au savar~it fapte de 
natura penala, pentru care nu raspund penal, dintre care 17 copii sunt 
recidivi~ti; 

• 69 de sesizari ale Politiei, privind participarea la audierea a 69 de 
minori; 

• 22 cupluri mama-copil au beneficiat de serviciile Centrului Maternal; 
• 41 de persoane (24 copii §i 17 adulti) au beneficiat de rezidenta in 

cadrul Centrului de Recuperare pentru Victimele Violentei in Familie; 
• 9 persoane ·au beneficiat de rezidenta in cadrul VENUS - locuinta 

protejata pentru victimele violentei domestic. 
Principalii indicatori, in anul 2020, in domeniul adoptii $i postadoptii sunt: 
• 38 de atestate de familie adoptatoare; 
• 81 de deschideri procedura adoptie interna; 
• 12 actiuni de incredintare in vederea adoptiei, toate fiind investite cu 

formula executorie; 
• 17 actiun i de incuviintare a adoptiei, finalizate cu sentinta definitiva. 
Principalii indicatori privind integrarea socio-profesionala a tinerilor: 
• 87 de copii/ tineri au participat la consiliere vocationala $i module de 

abilitare pentru viata independenta; 
• 32 tineri au fost plasati pe piata muncii; 
• 11 tineri au beneficiat de orientare $Colara ~i universitara; 
• 5 aplicatii, 2 burse noi ,,Blue Heron", 14 burse active; 
• 12 tineri au fost acceptati §i inscri§i la cursuri de calificare in cadrul 

Organizatiei Concordia, din care 6 urmeaza cursurile de calificare; 
• 8 aplicatii pentru bursele de sprijin elevi ~i studenti ,,Spic de inimi"; 
• 5 tineri au urmat cursuri de calificare/ recalificare. 

1.3. INFORMATII PRIVIND PERSOANELE CU DIZABILITATI 
Numar total de persoane incadrate in grad de handicap aflate in evidenta 

D.G.A.S.P.C. Buzau la sfar§itul anului 2020: 18.906, din care aflate in familie 
18.33~ (16.421 persoane adulte cu handicap $i 1.918 copii cu handicap). 

In evidenta Serviclului Evidenta, Plata $i Prestatii Sociale au intrat un 
numar de 1527 dosare noi ale persoane lor lncadrate in grad de handicap, 193 
dosare noi pentru copii cu handicap, 1.334 dosare noi pentru adulti cu handicap. 

Numar total de bilete pentru transportul Interurban eliberate: 33540 bilete 
pentru persoanele cu handicap (copii ~i adulti) ~i pentru insotitorii sau asistentii 
personali ai persoanelor cu handicap. 
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Numar total de legitimatii pentru transport urban eliberate pentru 
persoanele cu handicap sau asistentii persona Ii ai acestora: 2069. 

Numar total de cereri insotite de actele necesare inaintate de catre 
D.G.A.S.P.C. catre Compania Nationala de Autostrazi ?i Drumuri Nationale 
pentru acordarea de roviniete: 1743. 

Numar total solicitari de evaluare complexa a persoanelor adulte in 
vederea rncadrarii in grad de handicap: 6782 (1452 cazuri noi, 5330 reevaluari). 
Echipele de evaluare din cadrul S.E.C.P.A.H. s-au deplasat la domiciliile unui 
numar de 975 persoane adulte cu dizabilitati nedeplasabile in vederea efectuarii 
evaluarii complexe. 

Numar copii cu dizabilitati evaluati de echipa multidisciplinara din cadrul 
Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului $i pentru care s-au eliberat un 
numar de 1395 certificate de incadrare In grad de handicap. 

I.4. INFORMATII PRIVIND PERSOANELE ADULTE/VARSTNICE BENEFICIARE 
DE SERVICII DE REZIDENTA 

• 408 persoane adulte/varstnice beneficiaza de servicii sociale in centrele 
din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau, din care 273 persoane incadrate in grad de 
handicap; 213 persoane beneficiaza de servicii in cadrul centrelor de recuperare 
~i reabilitare a persoanelor adulte cu handicap ~i 195 in cadrul caminelor pentru 
persoane varstnice; 

• in domeniul protectiei persoanelor adulte/ varstnice, In cursul anulul 
2020 s-au lnregistrat 49 cazuri noi $i 87 ie~iri din sistem; 

• au fost instrumentate 112 solicitari de instltutionalizare pentru 
persoane adulte/ varstnice, din care 37 persoane au fost admise in unitati de 
protectie sociala din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau. 

II. EXECUJIA BUGETULUI DE VENITURI ~I CHELTUIELI 
Bugetul de venituri $i cheltuieli repartizat D.G.A.S.P.C. Buzau in anul 2020 

a fost in valoare totala de 112.602.950 lei ~i a avut urmatoarele surse de 
finantare: alocatii din bugetul propriu al judetului Buzau 56.255.950 lei; sume 
defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate pentru sustinerea sistemului 
de protectie a copilului $i a centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu 
handicap 24.659.000 lei; sume defalcate din TVA pentru cheltuieli 
descentralizate destinate finantarii centrelor publice pentru persoane cu 
handicap 6.120.000 lei; sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate 
destinate finantarii caminelor pentru persoane varstnice 397.000 lei; sume 
defalcate din TVA pentru echilibrare destinate cheltuielilor cu aslstenta sociala 
~i de protectie a copilului 11.511.000 lei; subventii de la bugetul de stat pentru 
finantarea drepturilor persoanelor cu handicap 1.030.000 lei; subventii primite 
de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor cu personalul medical al 
cabinetelor medicale din unitatile de invatamant special $i personal medical 
CAMS Pogoanele 1.915.000 lei; subventii prlmite de la bugetul de stat pentru 
finantarea unor proiecte de interes national, destinata sectiunii de dezvoltare a 
bugetului local 2.500.000 lei; subventii de la bugetu[ de stat catre bugetele 
locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 
aferente perioadei de programare 2014-2020 1.090.000 lei; Fondul European 
de Dezvoltare Regionala 3.595.000 lei; Fondul Social European 3.530.000 lei. 
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"' III. MASUR! SPECIALE 
in cursul anului 2020, o atentie deosebita a fost acordata gestionarii 

situatiei generate de pandemia COVID 19 . 
Astfel, pe perioada instituirii starii de urgenta, DGASPC Buzau a adoptat 

$i implementat o serie de masuri in scopul protectiei tuturor categoriilor de 
beneficiari ~i a personalului impotriva contaminarii cu SARS-CoV-2 $i pentru 
asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale beneficiarilor. Masurile de 
prevenire s-au adoptat in aplicarea actelor normative emise de institutiile 
abilitate, a dispozitiilor metodologice emise de Autoritatea Nationala pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii $l Adoptii $i a recomandarilor 
Directiei de Sanatate Publica Buzau, in materie. In acest sens, au fost elaborate 
;;i diseminate planuri de continuitate care sa asigure functionarea serviciilor 
sociale in mod continuu in situatia in care personalul este infectat cu SARS CoV 
2, au fost organizate spatii de cazare pentru personalul izolat la locul de munca 
in cadrul structurilor rezidentiale astfel incat conditiile de cazare pentru 
beneficiari sa nu fie afectate. Pentru situatiile in care nu s-a putut asigura cazare 
in cadrul structurii rezidentiale au fost identificate ~i puse la dispozitia 
personalului izolat la locul de munca spatii de cazare fn proximitatea centrului 
rezidential. Au fost asigurate materiale de protectie $i igienizo-sanitare pentru 
personalul institutiei ~i pentru beneficiari $i a fost adaptat programul de lucru 
cu publicul $i programul de lucru al salariatilor. 

Pe perioada instituirii starii de alerta au fost elaborate ~i aprobate Planuri 
de Masuri atat la nivel central, cat ~i la nivelul serviciilor sociale care au fost 
inaintate Directiei de Sanatate Publica Buzau. Au fost adoptate masurile 
necesare gestionarii focarelor de infectie In sensul ca au fost intensificate 
procedurile de igienizare a suprafetelor ~i a spatiilor in general, au fost create 
circuite separate pentru personal $i pentru beneficiari, a fost monitorizata in 
permanenta starea de sanatate a beneficiarilor ~i a personalului. Pe perioada 
instituirii starii de alerta au fost efectuate testari periodice PCR pentru 
detectarea infectarii cu SARS COV 2 atat personalului de specialitate din 
structurile rezidentiale cat $i beneficiarilor, conform programarilor efectuate de 
Directia de Sanatate Publica Buzau. La finalul anului 2020 a fost realizata 
catagrafia personalului de lngrijire ~i beneficiarilor din cadrul structurilor 
rezidentiale care ~i-au manifestat acordul de a fi vaccinate impotriva COVID 19, 
catagrafie care a fost transmisa atat Directiei de Sanatate Publica, cat ~i 
Ministerului Muncii $i Protectiei Sociafe. 

F. CULTURA SI EDUCATIE 

1. MUZEUL JUDETEAN BUZAU 

in anul 2020 speciali$tii Muzeului Judetean Buzau au desfi3$urat diferite 
tipuri de activitati de valorificare a patrimoniului in relatia cu publicul. Au fost 
organizate expozitii temporare, au fost deschise spatii expozitionale 
permanente, au fost sustinute prelegeri, au fost efectuate deplasari la diferite 
unitati de invatamant de pe teritoriul judetului Buzau in cadrul unor programe 
cultural-educative, au fost organizate evenimente de divertisment cultural, au 
fost acceptate $i initiate perteneriate cu alte institutii de profil de pe teritoriul 
Romaniei prin care patrimoniului detinut de institutia noastra a fost valorificat 
la nivel national $i international, au fest organizate concursuri. 
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Titlul activitiitii Data Observatii ti mentiuni 

15 ianuarie - Ziua Nationala a Culturii 
1. Conferinta de presa in vederea lansarii Ofertei 
cultural-educative pentru anul 2020 a Muzeului 

Ziua Nationala a Culturii 15 ianuarie Judetean Buzau; 
2. Vernlsarea expozitiei Descoperiri arheologice recente 
pe teritoriul judetului Buzau, campania arheologica din 
anul 2019; 

3. Lansare de carte stiint ifica ( 4 volume) · 
1. Momente organizate in partenerlat cu Comandamentul 
Oivizief 2 Infanterie Getica Buzau (prezentarea 
steag u ri lor de lu pta a I e stru ctu rilor su bordonate Diviziei; 
muzica militara sustinuta de fanfara militara; moment 
drill-team); 

Hai sa dam mana cu 2. Momente or9anlzate in parteneriat cu Teatrul George 

mana la Muzeu/ 24 ianuarie Ciprian Buzau (moment de reconstituire istorica/sosirea 

Judetean ed. a V-a 
delegatiei unionlste condusa de Alexandru loan Cuza); 
3. Momente organlzate in parteneriat cu Inspectoratul 
Judetean de Jandarmi Buzau; 
4.Momente organizate in parteneriat cu Centrul Judetean 
de Cultura ~i Arta Buzau (dansarea horel in jurul 
muzeului, spectacol de muzica populara); 
5. Vizitarea qratuita a colectiilor muzeului ; 

Decembrie 1989. lntre Decembrie 2019 
Expozitie temporara Revolutie si Crftciun - A.orilie 2020 
1. Prelegere pubtica Dragobetele la romani. Rena?terea 
traditlllor de Dragobete 

Dragobete vs Sfantul 
23 februarie 

2. Vernlsaj expozltie temporara Scrisori de dragoste din 
Valentin Arhive realizata in parteneriat cu Arhivele Nationale, 

Serviciul Judetean Buzau 
3. Atelier de poezie de dragoste Cuvant rostit v.4 

Viata cotidiana la 
sfa~itul sec. al XIX-lea - Martie Expozitie permanenta 
inc. sec. al XX-lea 

1. ornarea imobilului sediului central al Muzeului 
Judetean Buzau cu baloane tricolore; 

Ziua Drapelului National 26 Iunie 2. distribuire de stegulete tricolore $Oferilor participanti ta 
trafic in zona Bulevardului Nicolae Ba/cescu; 
3. expunerea a doua panouri format AO cu un scurt 
istorlc al draoelului nat ional al Romaniei· 

"Cum am aiuns aici" 1-12 Iulie Exoozitie temoorar~/oersonala Vladimir Paun Vraociu; 
'Venetia $i Laguna Expozitie temporara, online, desfa~urata in parteneriat venepana in viziunea 1 Iulie - 1 cu Institutului Cultural Roman de Cultura !Jii Cercetare arti$tilor romani ai Octombrie 

Umanistica Venetia, $i alte 18 muzee din Romania secolului al XX-lea 
Concurs international 14 Iulie Concurs international organizat in parteneriat cu ~coala 
Dumitru Dan Romaneasca "Nicolae Iorqa", Liverpool UK 
"Locuinta traditionala 29 Iulie - Expozitie permanenta/redeschiderea muzeului dupa 20 
din spatlul buzoian" Decembrie de ani 
Ziua Imnului National 28 Iulie Ansamblu de actlvitat i culturale 

"Oripituri in natura" 11 august Ateller de omitologie pentru elevii cu deficiente de auz, 
dezvoltat in oarteneriat cu Asociatia TANDEM Bucuresti 

Redeschiderea Muzeului 
21 august Expozitie permanenta Chihlimbarului Colti 

22 septembrie 
"Unexpected Dali" 2020 - 28 Expozipe temporara internationala 

februarie 2021 

Ziua Satului Romanesc, Ansamblu de evenlmente desffl$urat in parteneriat cu 

ed. I-a 11 Octombrie #better, Grupul de Actiune Rural, Complexul Muzeal "Julian 
Antonescu" Bacau 

in afara celor de mai sus, speciali~tii Muzeului Judetean Buzau au luat 
parte $1 la alte activitati/concurs, pe baza parteneriatelor inter~institutionale, 
dar ~i in cadrul programului MuseumBus. Numarul total al beneficiarilor directi 
ai activitatilor muzeulul, pentru anul 2020, este de 9.383, ~i peste 67.000 
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interactiuni unice in mediul online. Mentionez ca pe parcursul anului 2020 
Muzeul Chihlimbarului Colti a devenlt functional din data de 21 august, Jar 
Muzeul de Etnografie ''Vergu Manaila,, din data de 29 iulie. 

in intervalul 12 martie - 2 iunie 2020, ca urmare a situatiei pandemice 
Muzeul Judetean Buzau ~i-a suspendat activitatile cu publicul. 

Cercetare 
Acest domeniu de activitate cuprinde: cercetari arheologice de teren, 

intocmirea de articole ~i studii de specialitate, rapoarte de cercetare, 
documentari privind subiecte istorice ~i arheologice, participari la reuniuni cu 
caracter ~tiintific. 

- In privinta manifestarilor §tiintifice, se inregistreaza participarea 
speciali~tilor muzeului la mai multe de manifestari nationale ~i internationale 
(12 participari). 

- Organizarea Sesiunii Nationale de Rapoarte Arheologice in parteneriat 
cu Ministerul Culturii ~i INP - premiera pentru Muzeul Judetean Buzau; 

- Materiale stiintifice publicate de catre cercetatorii ~i muzeografii din 
cadrul muzeului: 22 publicate - editate de catre institutia noastra sau de 
institutii de profil din tara. Publicatli: volumul XXIV al publicatiei $tiintifice 
Mousaios, volumul XII al buletinului Muzeului Judetean Buzau Analele Buzaului, 
precum $i alte publicatii ~tiintifice in BiblioJeca Mousaios (Cronica Cercetarilor 
Arheologice din Romania. Campania 2019; Inceputurile Culturii Monteoru, autor 
dr. Mihai Constantinescu; Judetele Buzau $i Ramnicu Sa rat in documente de la 
Constantin Brancoveanu, autor Laurentiu $tefan Szemkovici; Huni ~i goti hunici 
la Dunarea de Jos, autor dr. Radu Harhoiu). De asemenea au mai fost editate 
pliante $i alte materiale de popularizare; 

- Activitatea de cercetare de teren In anul 2020 a lnsemnat cercetari 
preventive, supravegheri arheologice §i cercetari de suprafata realizate la 
cererea beneficiarilor unor lucrari de constructii sau in vederea intocmirii 
studiilor arheologice necesare pentru actualizarea Planurilor Urbanistice 
Generale ale comunelor de pe raza judetului Buzau. Astfel au fost realizate 43 
de cercetari la cererea beneficiarilor, documentatii pentru PUG $i altele In lucru. 
Cercetarile .au servit un dublu scop: imbogatirea patrimoniului §i a bazei 
informationale referitoare la a~ezarile umane din epocile vechi, precum ~i 
realizarea de venituri extrabugetare, prin 7ncheierea unor contracte de prestari 
servicii pentru cercetarile arheologice realizate in vederea descarcarii de sarcina 
arheologica a zonelor cuprinse in proiectele de investitii ale unor dezvoltatori 
privati sau ale statului. 

in anul 2020 au fost continuate partial, avand in vedere contextul 
epidemiologic, activitatile din cadrul proiectului Ocolul /umii pe jos. Perechea 
ce/or 497 perechi de opinci, proiect finantat printr-un grant oferit de Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein $i Guvernul Romaniei, in cadrul programului Conservarea 
$i revitalizarea patrimoniului cultural $i natural prin Mecanismul Financiar SEE 
2009-2014. Acestea au constat In organizarea de vizite gratuite ;;i ateliere 
pentru elevi $i profesori. 

Evidenfa patrimoniului cultural 
Patrimoniul muzeal numara 68.232 bunuri culturale, lncluse in colectiile de 

istorie, arheologie, arta ~i etnografie. in cursul anului 2020 colectiile muzeale s
au imbogatit cu bunuri de patrimoniu, provenind din cercetari arheologice proprii, 
achizitii, donatii sau predari de bunuri descoperite intamplator. 
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in biblioteca institutiei au intrat In perioada raportata, prin schlmburi, 
achizitii §i donatii, un numar de 319 volume, publicate de institutii de profil din 
tara sau din strainatate. Biblioteca muzeului cuprinde In prezent 31.842 titluri, 
procesul de digitalizare fiind incheiat. 

Conservarea $i restaurarea patrimoniului 
In cursul anului 2020 a fest incheiat procesul de chartare a depozitelor de 

la Muzeut de etnografie 'Vergu Manaila", inceput in anul 2019. Conservarea 
primara a bunurilor de patrimoniu s-a asigurat permanent, prin supravegherea 
§i reglarea microclimatului, verificarea starii de sanatate a obiectelor, desprafuiri 
$i curatari periodice. Atunci cand echipamentele ~i sistemele nu au functlonat in 
parametrii optimi au fost luate toate masurile pentru remedierea situatiilor in 
timpi cat mai redu~i. Pe parcursul anului 2020 in Laboratoarele de Restaurare 
ale muzeului au fost restaurate ~i aplicate masuri de intretinere pentru 270 piese 
de interes arheologic, istoric ~i etnografic. 

Relafii cu publicul 
in 2020 s-au inregistrat 25.082 vizitatori, o scadere semnificativa fata de 

anul 2019, .. cauza principala fiind situatia generata de evolutia pandemiei de 
sarscov-2. In ceea ce prive?te Colectia Muzeala a Chihlimbarului Colti, aceasta 
a fast redeschisa in luna august, iar Colectla de Etnografie ~I Arta Populara 
'Vergu Manaila" a fast deschisa la finele lunii iulie. Promovarea actiunilor 
muzeului s-au realizat prin comunicate ~i conferinte de presa, interventii In 
presa scrisa ~i vorbita (cu o medie mai mare de 3 aparitii lunare). 

2. TEATRUL ,,GEORGE CIPRIAN" 

Avand in vedere faptul ca anul 2020 s-a aflat sub semnul pandemiei 
COVID- 19, Programul cultural al Teatrului ,,George Ciprian" a fost adaptat in 
functie de legislatia privind masurile de siguranta pentru combaterea raspandirii 
virusului SARS COV 2, dar tinand cont ?i de programele culturale din Proiectul 
de management. 

Proiectele teatrului au suferit modificari, fiind adaptate la mediul online 
pentru a tine permanent legatura cu publicul spectator. Aceste proiecte au fost 
lmbinate cu alte evenimente culturale astfel incat, oferta culturala sa acopere 
diferite segmente de public ~i sa asigure diversitate culturala. 

Au fost lncheiate parteneriate de succes, cu diferite institutii judetene, 
nationale $i internationale, prin care s-au realizat diferite proiecte culturale. 

Programe, Proiectele $i Acfiuni pentru furnizarea serviciilor 
specifice in anu/ 2020: 
- Programul "RESTITUIRI" - OMUL CU MARTOAGA, de George Ciprian 

Spectacol Aniversar - 25 de ani de la lnfiintarea Teatrului George Ciprian. Dupa 
24 de ani, piesa de teatru, "Omul cu Martoaga" revine pe scena Teatrului George 
Ciprian, intr-o viziune noua, moderna. Regia:Dan Tudor; Scenografia:Corina 
Gramo~teanu ; Distributia: Adrian Paduraru, Dan Tudor, Ana Ioana Macaria, 
Marius Bodochi, Florin Dobre/ Ionut Gurgu, Gabriel Fatu, Orodel Olaru $i Afrodita 
Androne. Data Premierei (online): Decembrie 2020. 

- Programul Teatrul - Vector In educatie (Program adaptat online) 
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I. DRAMA ZOOM, Iunie - iulie 2020 
1. Ateliere Dramatizarea online - coordonator, Bianca Trifan. 

Obiective educationale: Transformarea unui text epic in text dramatic 
(dramatizare), insu~irea unor termeni ~i concepte teatrale, dezvoltarea gandirii 
critice. Dramatlzare dupa nuvela fantastica a fui LL Caragiale, Hanul lui 
Manjoala. 

2. Ateliere de actorie online pe textul dramatizat, Hanul lui Manjoala, de 
I. L.Caragiale - coordonator, actorul buzoian $tefan Pavel. Beneficiile oferite de 
atelierele de teatru sunt: cunoasterea artei dramaturgiei urmarea unui proces 
asemanator celui prin care tree actorii in primele zile de repetitii , ~ansa reata de 
a juca intr -un spectacol lectura, aprofundarea cuno~tintelor despre artele 
spectacolului. Rezultatul Proiectului Drama Zoom: realizarea spectacolului 
online, dupa textul dramatizat, Hanul lui Manjoala - dlstributie elevii participanti 
la ateliere. Regia Stefan Pavel. 

II. Proiect ONLINE - Viata s-a mutat pe Internet 
1. Concurs national de pove~ti ~i desene - un raspuns creativ al ,,generatiel 

Internetului". Pe 20 martie, Teatrul ,,George Ciprian" din Buzau a lansat 
concursul ,,Viata s-a mutat pe Internet", prin care invitam elevele $i elevii de 
toate varstele sa raspunda creativ printr-o POVESTE sau DESEN la situatia fara 
precedent in care se afla omenirea - Criza COVID-19 - cand viata umana s-a 
mutat pe Internet. 

Pove$tile ~i desenele selectate au fost jurizate de 2 echipe de speciali$ti: 
un juriu pentru pove$ti , versuri, proza $i un juriu pentru desene. Toate au fast 
publicate in volumul cartii VIATA S-A MUTAT PE INTERNET, volum disponibil 
gratuit in format digital $i fizic ( PREMIUL pentru toti elevii ale caror povesti $i 
desene au fost selectate) 

2. Lansarea volumului Viata s-a mutat pe internet, online pe 4 nov.2020. 
- un raspuns creativ al "generatiei internetului" -

- Programul Teatrul Viitorului 
1. Performance telematic participativ (sau joc telematic teatral) Age (less) 

Obiectivul artistic - testarea unui model de spectacol participativ online care 
poate fi folosit ca instrument de creatie colectiva ~i/sau de sondare a opiniei 
publice ?i explorarea teatralitatii specifice mediului online (filtre, backgroun-uri 
virtuale, particlparea publicului, conventii teatrale. 
Terna performance-ului: Societatea v iitorului in conditiile in care durata medie 
de viata ar fi extinsa la 200 ani prin incetinirea procesului de imbatranire. 
Distributie: actrita ,Armine Vosganlan $i publicul participant prin platforma 
ZOOM. 

2. Tele-Encounters: Beyond the Human, 2020- 2023 - Proiect cu finantare 
prin Europa Creativa a Uniunii Europene, cu fonduri de la Bruxell (in traducere, 
,,tele-intalniri: dincolo de om", sau ,,dincolo de uman") exploreaza impactul 
Internetului, al robotilor ~i al inteligentei artificiale asupra relatiilor umane, 
precum !;ii integrarea creativa ~i semnificativa a acestor tehnologii in arta. Din 
punct de vedere tematic, vom explora dezvoltarea robotilor sociali ca i nsotitori 
pentru persoanele varstnice in contextul migratiei ~i al singuratatii la varste 
inaintate. Robotii vor fi adu~i la viata de arti~ti ~i experti tehnici sub forma unor 
modele 3D virtuale, interactive, cu inteligenta artificiala, disponibile pe o 
platforma online. 

Acest proiect are un grant de 200.000 euro cu o finantare de 60°/o UE din 
valoarea proiectului. 

- Programul Terapie prin comedie 
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1. Conu Leonida, de I. L. Caragiale un spectacol de Radu Gabriel in 
distributie: Vlad Dragulin, Stefan Pavel $i Maria Radu. Acest spectacol a fost 
realizat atat pentru difuzarea in mediul On-line, dar ~i cu adaptare pentru sala 
de spectacol. 

- Premiera online 30 decembrie 2020 
Despre iubire sau a~a ceva, de Cosmin Pana un spectacol de: Vlad Trifa~, 

in distributie: Vlad Dragulin, ~tefan Pavel, Cosmin Pana, Paula Chirila,Bogdan 
Farca$,Bianca Cuculici, Anca Dinicu, Raluca Cornea$i Octavian Costin. 

- Programul Sarbatorim la ..... TEATRU 
24 ianuarie MICA UNIRE. Reconstituirea primirii delegatiei unioniste 

compusa din Domnitorul Alexandru loan Cuza $i suita sa, cat $i a Domnitorului 
Mihai Viteazul, eel care a realizat prima unire a Tarilor Romane, precum $i a 
Regelui Ferdinand I, eel care a desavar$it Unirea. 

Dragobete (cu evenimentul ,,De Dragobete la Teatru") spectacol Cina de 
Adio, aniversare cupluri casatorite in data de 24 februarie, sau persoane nascute 
in data de 24 februarie, de Dragobete. 

Mo~ Craciun vine online, proiect prin care, timp de trei zile copii din judet, 
asistati de profesorii de la clasa, au petrecut cate 0 jumatate de ora/clasa cu 
Mo~ Craciun, eveniment la care au participat in jur de 500 elevi din tot j udetu l. 

Arata Arta - festival concurs pentru tineri, desfa$urat online. 
- Programul cultural al teatrului, pe langa proiectele anului 2020 de mat 

sus, s-a completat cu spectacole yroductie proprie reluate din stagiunile 
anterioare:,O NOAPTE FURTUNOASA, de I.L.Caragiale, Regia Radu Gabriel, 
ELSA $I COCORII de Cristian Negoescu, adaptare lieera dupa de H.C. Anderson, 
spectacol pentru copiLintre 7 $i 14 ani, FAZA LUNGA de Catherine Aigner, regia 
Octavian Jighirgiu, PARINTI TERIBILI de Jean Cocteau, regia Diana Lupescu, 
ANGAJARE DE CLOVN, de Matei Vi$niec, regia Daniel Bucur. La acestea s-au 
adaugat $i spectacole gazduite. De asemenea, fiind membru al Retelei 
Internationale IETEM, Teatrul George Ciprian, a fest gazda Conferintei 
internationale IETEM in luna luna octombrie 2020 (01 !?i 02 Octombrie), prilej 
cu care am prezentat $i performance-ul telematic Generatia 200, in urma caruia 
am primit foarte multe aprecieri internationale. Spectacol desfa$urat in limba 
engleza. 

in anul 2020 s-au facut patru turnee: Piatra Neamt, Ia$i, Pite~ti $i 
Constanta; o participare la festivalul de teatru On-line de la Teatrul Alexandru 
Davi! la - Pitesti . 

in dece.mbrie 2020, TELEVIZIUNEA ROMANA a preluat spre adaptare, 
difuzare $i arhivare, spectacolul Teatrului George Ciprian - Angajare de clovn, 
de Matei Vi~niec. 

Parteneriate cu: Universitatea San Antonio din Murcia, Spania; Industria 
Scenica, Italia; Asociatia Me!?terilor Popufari (Expozitii de pictura, sculptura, 
etc); Muzeul Judetean si Centru de Cultura ~i Arta Buzau; Centrul Cultural 
Alexandru Marghiloman. 

Putem spune ca anul 2020 a inceput promitator. Am avut programate $i 
sustinute o serie de spectacole, unele dintre ele jucate cu casa lnchisa! Apoi a 
venit luna martie, cand a fost luata masura de distantare sociala ~i implicit 
sistarea activitatilor cu publicul. 

in anul 2020, pana la inceputul pandemiei, mai exact la inceputului lunil 
martie 2020, Teatrul ,,George Ciprian'' a avut aproximativ 3.000 de spectatori 
In sala, iar pana la sfar.}itul anului 3.500 spectatori. Apoi lucrurile au luat o 
lntorsatura la care a trebuit sa ne adaptam. Din Juna mai $i pana la sfar~itul lunii 
septembrie, precum ?i lunile noiembrie ~i decembrie activitatea noastra a fest 
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desfa$urata exclusiv In mediul online. Impactul online la nivel national ~; 
international in urma proiectelor prezentate, a fast de aproximativ 100.000 
persoane. 

3. Centrul ludetean de Cultura §i Arta Buziu 

Avand rolul de a asigura conditiile necesare pentru punerea in valoare a 
resurselor din domeniul culturii traditionale, a creatiei artistice, in general, 
Centrul Judetean de Cultura ;;i Arta Buzau §I-a desfa~urat activitatea In anul 
2020 pornind de la premisa ca valorificarea creatiei populare In activitatea 
cultural-artistica trebuie sa fie profund justificata, raspunzand unor noi 
necesitati existentiale ~i spirituale, ce nu mai pot fi satisfacute prin simpla 
transmitere a unor productii artistice mai mult sau mai putin valoroase sau 
autentice. 

Centrul Judetean de Cultura $i Arta Buzau initiaza $i desfa$oara programe 
de invatamant artistic In domeniul educatiei permanente, de promovare a 
culturii traditionale $i creatiei populare, avand ca scop: cultivarea artei 
interpretative in domeniile - muzica, arte plastice, coregrafie, arta populara, 
formarea de abilitati, deprinderi $i competente practice, rldicarea nivelului 
general de cunoa~tere, promovarea ~i afirmarea talentelor reale. 

indeptinirea obiectivelor din planul de management pe 2020 
Referitor la actiunile intreprinse in cursul anului 2020 precizam ca s-au 

avut in vedere manifestarile cultural-artistice la nivel judetean, national - serbari 
folclorice, concursuri, festlvaluri, targuri; stimularea creativitatli §i talentului prin 
pastrarea ~i cultivarea speclficului zonal (pregatirea soli~tilor, orchestrei ~i 
dansatorilor Ansamblului fofcloric "Plaiurile Mioritei"). Au fost proiecte culturale 
importante, prin natura lor, pe care nu le-am putut realiza decat partial din 
cauza restric~iilor cauzate de pandemia de COVID 19. 

Prin programele educationale pe care le desfa$oara in domeniul artelor, 
~coala Populara ofera celo r interesat i posibi litatea de a-$i cultiva aptitudinile 
artistice intr-o forma adecvata de invatamant specializat nonformal, deschisa 
tuturor segmentelor sociale, indiferent de varsta, contribuind la conturarea unui 
orizont artistic complex. Activitatea artistica constituie principala veriga de 
legatura a activitatii ~colare cu cea extra~colara, devenind parte componenta a 
vletii culturale, cultivand spiritul prin bogatia artelor, avand in acela~i timp o 
deosebita importanta In pregatirea elevilor pentru via ta social a. 

Ca forma de invatamant specializat nonformal in domeniul artei, Scoala 
Populara de Arte este conceputa ca o alternativa la invatamantul educational 
clasic (formal), fiind considerata puntea de trecere catre ~coli cu caracter 
vocational. 

Procesul de invatamant se desfa~oara conform Normelor didactice $i a 
Programelor analitice de predare - lnvatare in scolile populare de arte, elaborate 
de speciali§ti din cadrul Ministerului Culturii. 

In cadrul procesului de invatamant se realizeaza instruirea ~i invatarea 
elevilor prin intermediul activitatilor proiectate, organizate ~i dirijate de profesor 
in vederea atingerii scopurilor educationale. 

Formarea interpretului vocal sau instrumentist arnator impune o alegere 
~i o selectie exigenta a elevilor, cu reale posibilitati ~i insu~iri artistice. 

40 



Mentionam evenimentele ce au avut loc in anul 2020: 

Aqiunea Loca~ia 

ICursuri $coala Populara, cursuri instrumente populare, C.J.C.A. )'esut-cusut 

Activitati repetitii orchestra, soli~ti, dansatori, pregatirea C.J.C.A. programelor artistice pentru evenimentele anului in curs; 

"Hai sa dam mana cu mana la Muzeul Judetean" Muzeul Judetean 
Buzau 

Targul de turism - Romexpo Bucure?ti 
Emisiune TV "O seara buzoiana" Etno TV 
Expozitie "Sarbatori populare romane~ti-Marti~orul" Galeriile de Arta 

Festivalul Internatioanl "Marti!i>Or 2020" Rep. Moldova 
Dubasari 

Inaugurare muzeu "Casa timpului" Valea Salciei 
Bienala Internationala de Arta Contemporana "Ion Galeriile de Arta Andreescu" 
Emisiune folclorica "Seara buzoiana" - Ansamblul "Plaiurile Etno TV Mioritei" 
Expozitie de arta populara "Ziua Nationala a Romaniei" Galeriile de Arta 
Activitate culturala in parteneriat cu Liga Scriitorilor - CJ sonorizare 
Expozitie "HIMERE - instalatii cu lumini $i sculpturi" Galeriile de Arta 

in anul 2020 institutia a promovat prin mijloacele mass-media productii 
muzical-coregrafice, expozitiile organizate de institutie la Galeriile de Arta, la 
care au participat me~teri populari afiliati Centrului, pictori, sculptori, fotografi. 

Pe parcursul anului 2020 Centrul Judetean de Cultura $i Arta, prin 
ansamblul "Plaiurile Mioritei", a participat la Festivalul International de folclor 
"Marti~or 2020" din Republica Moldova - Dubasari, promovand valorile 
traditionale populare buzoiene. Soli$tii vocali $i orchestra ansamblului folcloric 
"Plaiurile Mioritei" au fost invitati in cadrul emisiunii "O seara buzoiana", la 
televiziunea Etno TV. 

Din pacate, multe proiecte culturale propuse pentru anul 2020 au fost 
anulate din cauza restrictiilor generate de pandemie de COVID 19. 

4. BIBLIOTECA JUDETEANA ,,VASILE VOICULESCU" 

Biblioteca Judeteana "V. Voiculescu" Buzau, dupa 127 ani de functionare, 
este parte componenta a sistemului public national de biblioteci, ca institutie 
infodocumentara ce se ocupa cu stocarea ~i oferirea spre informare libera a 
informatiilor catre toate categoriile de public, conform Legii nr. 334/2002, cu 
modificarile ulterioare. Acest lucru se subliniaza prin considerarea institutiei ca 
avand cea mai indelungata traditie in judetul Buzau, unde ~i-a dovedit utilitatea 
in raport cu comunitatea pe care o deserve~te, atat prin asigurarea accesului 
gratuit la documente pe diferite suporturi (hartie, electronic, baze de date, 
documente full - text etc.), cat ~i prin programul manifestarilor culturale pe care 

41 



ii propune in fiecare an ~i prin care marcheaza anumite aspecte ale valorilor 
cultur~le locale, nationale $i universale. 

Intr-un an in care intreaga activitate a bibliotecii a fost bulversata din 
cauza pandemiei de COVID 19, s-a incercat sa se mentina deschise cat mai 
multe dintre serviciile dedicate publicului. 

in acest sens, programele ~i proiectele cu actiuni specifice s-au modificat 
~i au suferit schimbari in relatia cu publicul. Astfel, a trebuit sa ne modfficam 
"Programu/ de activitati" ~i sa gasim formule de "adresare" catre utilizatori, de 
la distanta, folosind internetul. Programele specifice domeniului s-au desfa~urat 
In trei directii: 

a) activitati culturale de promovare a lecturii, a cartii, a valorilor culturale 
nationale ~i locale; 

b) constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea ~i conservarea 
colectiilor de carti, publicatii seriale $i a alter tipuri de documente de biblioteca 
~i a bazelor de date, pentru a facilita organizarea acestora in scop de informare, 
cercetare ~i recreere; 

c) asigurarea conditiilor de siguranta sanitara in funqionarea institutiei ~i 
diversificarea mijloacelor de adresare catre public sau de acces ale publicului 
catre serviciile bibliotecii. 

Astfel, In anul 2020 s-au organizat urmatoarele activitati: 
- trei lansari de carte in format normal; 
- zece expozitii; 
- cincisprezece prezentari de carte (on-line); 
- o masa rotunda despre "Llteratura In limba franceza"; 
- zece tururi de biblioteca cu vizitarea noului spatiu, cu elevi din ~coli; 
- ~ase manifestari dedicate aniversarii unor evenimente ~i personalitati 

lite rare; 
- ludoteca de iarna (unde au participat peste 250 de copii); 
- doua ateliere pentru confectionat diverse personaje. 
in afara acestor manifestari realizate In mod traditional, biblioteca, prin 

" compartimentele sale, ~i-a manifestat prezenta In fata publicului §i on-line. In 
acest fel s-au realizat: 

- 316 postari pe paginile oficiale de Facebook, in care toate sectiile, 
compartimentele bibliotecii ~i-au facut simtita prezenta catre public, prin 
informarea acestuia cu: prezentare de carti noi achizitionate, carti sau publicatii 
de patrimonlu, aniversari de autori, manifestari on-line, concursuri on-line etc.; 

- aceste postari, despre activitatite bibliotecii au fost vizionate de catre 
112.022 persoane §i au determinat 15.404 reaqii §i comentarii (aprecieri) din 
partea acestora; 

- numarul de urmaritori ai paginilor bibliotecii a crescut in acest an cu 347 
persoane fata de anul precedent. 

Despre activitatile bibliotecii, in aceasta perioada, presa locala §i 
nationals a subliniat, pentru public, lntr-un numar de 15 articole ~i emisiuni, 
toate manifestarife noastre. 

Una din activitatile noastre, realizate on-line §i unica la nivel national, la 
inltiativa unui voluntar, este Cenaclul Literar "V. Voiculescu". Prin intermediul 
acestuia, periodic, au fost aduse la cuno$tinta publicului, utilizatorilor ~i lumii 
literare, operele scriitorilor din Buzau, ale tlnerilor creatori, dar ~i ale membrilor 
Uniunii Scriitorilor din Romania, s-au realizat prezentari de carti ~i evenimente 
(aniversari, concursuri, comemorari etc.). In urma initierii acestei pagini, 
rezultatele in 2020 au fost urmatoarele: 

- 269 de postari; 
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- 79.756 de persoane au accesat pagina; 
- 15.4 79 de react ii: comentarii, distribuiri. 
Cea de-a doua directie, in cadrul programelor bibliotecii, specifica 

domeniului, este cea legata de dezvoltarea permanenta a fondului de 
documente. Astfel, la finele anului 2020, Biblioteca a ajuns sa detina in evidente 
un numar de 321.351 unitati de biblioteca, in valoare de 2.287.913,40 lei. 
Numai in anul 2020 a fost achizitionat un numar de 6.660 unitati de biblioteca 
(carti, DVD-uri, CD-uri), in valoare de 176.865,93 lei, din care donatii primite 
de la persoane (autori sau persoane care au donat carti din biblioteca personala) 
918 unltati de biblioteca in valoare de 7. 724,55 lei §i periodice 241 unitati 
(reviste, ziare legate in colectii) in valoare de 10. 960,24 lei. 

Ca rezultat al activitatilor prezentate, a restrictiilor de participare la 
acestea de catre public ~i a schimbarii accentului spre manifestari on-line, va 
prezentam cei ma! importanti indicatori, pe care i-a inregistrat sistemul 
informatizat cu care opereaza biblioteca: 

- Total utilizatori inscri~i - 1.060 
- Total utilizatori activi - 1.131 
- Total utilizatori noi inscri§i - 71 
- Vizite directe in biblioteca - 18.202 
- Numar total documente consultate - 32.472 
- Numar documente consultate In biblioteca - 2.449 
- Numar participanti la programe si evenimente - 862. 

S. CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE $I 
ASISTENTA EDUCAJIONALA BUZAU 

Centrul Judetean de Resurse ~i Asistenta Educationala Buzau 
coordoneaza, monitorizeaza ~i evalueaza, la nivel judetean, activitatea §i 
serviciile educationale oferite de catre: Centrul Scalar pentru Educatie Incluziva, 
Centrul Logopedic Inter~colar, Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica, 
Serviciu l de Evaluare ~i Orientare ~colara ~i Profesionala, precum $i serviciile de 
mediere ~colara. 

Activitatea CJRAE Buzau se deruleaza pe urmatoarele compartimente: 
1. Departamentul de coordonare CJRAE Buzau 
2. Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica 
3. Centrul Logopedic Inter~colar 
4. Serviciu l de mediere §Colara 
5. Serviciul de Evaluare ~i Orientare ~colara si Profesionala 

La nivelul Centrului Judetean de Asistenta Psihopedagogica un numar de 
6178 persoane au beneficiat de consiliere individuala, astfeJ: elevi (pre~colari -
503, ciclul primar - 600, ciclul gimnazial - 1165, liceal 1426), parinti - 1731 ~i 
cadre didactice - 753. 

Pentru consil iere de grup au beneficiat: 36 grupuri de pre$COlari, 28 
grupuri de nivel primar, 56 grupuri nivel gimnazial, 120 nivel liceal, 38 grupuri 
parinti $i 21 grupuri cadre didactice. 

Centrului Judetean de Asistenta Psihopedagogica coordonat activitatile 
centrelor §i cabinetelor logopedice inter§colare, activitatile adresate parin~ilor, 
cadrelor didactice, mediatorilor ~colari cat $i activitatea serviciului de eva luare 
$i orientare ~colara $i profesionala $i a comisiei de orientare ;;colara $i 
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profesionala. Totodata acest centru judetean a mai desfa$urat $i activitati de 
formare $i dezvoltare profesionala. 

Centrul Judetean de Resurse $i Asistenta Educationala Buzau este 
ordonator tertiar de credite, iar activitatile specifice in anul 2020 au fast 
finantate din subventii de la bugetul Consiliului Judetean Buzau. 

6. DOMENIUL SANATATE 
SPITALUL JUDEJEAN DE URGENIA BUZAU 

A. PROIECTE, PROGRAME ~I ACJIUNI PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR 
SPECIFICE iN ANUL 2020 
Programele de furnizori servicii specifice au fost: 
- Cele incluse in contractele de furnizare servicii medicale cu CJAS pe 

spitalizare continua (acuti, cronici), spitalizare de zi, investigatii paraclinice, 
ambulator; 

- Protocoale de colaborare $i transfer interdisciplinar cu spitalele: Sapoca, 
Nehoiu, Ramnicul Sarat, smeen i, Spitalul CFR, Vintila Vada, Sf. Sava; 

- Protocoale ale Serviciului de Medicina Legala cu Inspectoratul Judetean 
de Politie privind expertize neuropsihiatrice, autopsii, determinari toxicologice, 
alcoolemii, expertiza cu examinarea de persoane ~i cu Ministerul Justitiei pentru 
expertize pe baza de documente medicale ~i punere sub interdictie; 

- In 2020 s-au derulat Contracte de furnizari servicii paraclinice in regim 
externalizat cu: S.C. MEDCENTER S.R.L. - furnizor analize de laborator; 

B. EXECUJIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 
Situat ia sumelor incasate in anul 2020, pe surse de finantare, 

comparativ cu an ii anteriori, se prezinta astfel: 
lei 

INDICATORI 2020 
VENITURI TOTALE - iNCASARI NETE 198.186. 560 
a) CONTRACTE INCHEIATE CU CJAS BUZAU 151. 791. 235 
b) CONTRACTE INCHEIATE CU DSP BUZAU 30.062.076 
c) CONTRACTE INCHEIATE CU INML 4.885.000 
d) SUBVENTII CONSILIUL JUDETEAN 5.760.966 
e) FONDURI MINISTERUL SANATATII PENTRU INVESTITII 2.870.000 
f ) VENITURI PROPRII 2.263.218 
q) SPONSORIZARI 492.469 
h) Alte sume (retete medicale personal contractual, 61.596 
recuperari sume UE) 

Sumele primite de la CJAS Buzau reprezinta ca pondere 76,59°/o din totalul 
veniturilor Spitalului Judetean de Urgenta Buzau. 

Se observa ca in anul 2020 veniturile realizate din contractele cu Casa de 
Sanatate au scazut in ceea ce prive~te serviciile medicale, cauzat de scaderea 
adresabilitatii la nivel de spital, ca efect al restrictii lor de internare instituite pe 
perioada starii de urgenta ~i apoi de alerta, In contextul pandemiei cu SARS
COV-2. 

0 cre~tere 'insemnata au inregistrat-o subventiile primite prin CJAS Buzau 
aferente cre~terilor salariale ca urmare a punerii in aplicare a prevederilor Legii 
153/2017 ~i ale H.G. nr.153/2018 cu modificarile ulterioare, ce a permis 
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majorarea cu caracter temporar a marimii concrete a sporului pentru conditii de 
munca personalului medical implicat in diagnosticarea ~i tratarea pacientilor cu 
COVID 19, astfel incat acestea reprezinta 47,82°/o din totalul sumelor primite ca 
urmare a contractelor incheiate cu CJAS Buzau. 

Programele de sanatate au crescut in anul 2020 fata de anul 2019 - cu 
suma de 247.986 lei datorat in principal cre~terii numarului de pacienti In cadrul 
programelor de oncologie ~i hemofilie. 

Sumele incasate prin Directia de Sanatate Publica Buzau pentru UPU ~I 
programe de sanatate au crescut ca urmare a finantarii cre~terilor salariale, dar 
$i a cre~terii consumurilor de materia le inregistrate in cadrul acestor structuri. 

Sumele primite prin intermediul Consiliului Jude~ean Buzau reprezinta ca 
pondere 2,91°/o din totalul veniturilor Spitalului Judetean de Urgenta Buzau. 

Acestea au fast utilizate prioritar pentru achitarea facturilor de utilitati !;ii 
servicii §i pentru achitarea contravalorii chiriei :;;i utilitatilor pentru locuintele a 
20 de medici nou incadrati in Spitalul Judetean de Urgenta Buzau. 

Cu sprijinul Consiliului Judetean Buzau $i al Ministerului Sanatatii, in suma 
totala de 4.430. 966 lei pentru investitii, s-a achizitionat aparatura medicala, 
astfel: 

- s-a dotat sectia ATI cu 4 ventilatoare mecanice, 1 ventilator transport $i 
31 monitoare functii vitale. 

- a fost achizitionat un sterilizator nou cu o capacitate de 900 litri; 
- s-au achizitionat 7 containere pentru cazarea pacientilor suspecti 

COVID-19; 
- s-a achizitionat aparatura oftalmologie (echograf, tonometru cu 

pahimetru ~i autokeratorefractometru). 
De asemenea, s-au primit pentru dotarea blocului operator, prin proiectul 

demarat de catre Consiliul Judetean Buzau, aparatura medicala In valoare de 
1.514.138 lei, constand in truse chirurgicale, masa de operatie ortopedie $i un 
aparat de chirurgie oftalmica. Prin sprijinul oferit de catre Consiliul Judetean, 
pentru prevenirea ;-;I combaterea efectelor pandemiei de coronavirus, s-a primit 
aparatura medicala in valoare de 257.551 lei pentru sectiile UPU $1 ATI constand 
in 4 videolaringoscoape, 4 monitoare functii vitale, aparate de dezlnfectie ~i 
purificare aer. 

* 
* * 

Acest raport a urmarit sa prezinte o sinteza a activitatilor desfa~urate de 
Consiliul Judetean Buzau in anul 2020, in concordanta cu atributiile stabilite prin 
lege, in Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Judetean Buzau 
§i in Regulamentul de organizare ~i functionare a aparatulul de specialitate al 
Consiliului Judetean Buzau. 

Pe perioada instituirii starii de alerta au fost elaborate $i aprobate Planuri 
de Masuri atat la nivelul Consiliului judetean cat $i la institutiile din subordine ~I 
au fost intensificate procedurile de igienizare a suprafetelor ~i a spatiilor de 
birouri, fiind astfel create circuite separate pentru personal. 
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Avand in vedere pandemia de COVID 19 ce s-a intins pe tot parcursul 
anului 2020, activitatile desra~urate pe tot parcursul anului de Consiliul Judetean 
Buzau au implicat asumarea raspunderii tuturor membrilor autoritatii publice 
judetene, astfel ca politicile publice sa corespunda exigentelor cetatenilor in 
ceea ce prive~te numarul ~i, mai ales, calitatea serviciilor asigurate de 
administratia publica judeteana. 

CONSILIUL JUDEJEAN BUZAU 
Bd. N. Balcescu, nr. 48, jude~ul Buzau 
Cod po~tal: 120260 
Telefon: 0238/414112, 0238/727988 
Fax: 0238/725507, 0238/714198 
E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro, public.relations@cjbuzau.ro 
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