
 
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea promovării proiectului „Operațiuni de 
urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de 
COVID-19 la nivelul județului Buzău” finanțat din Fondul 

de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)  
 
 
 

         Consiliul Județean Buzău, 

         Având în vedere  

- referatul Președintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 5510/24.03.2022; 

- raportul Direcției de Dezvoltare Regională, înregistrat sub  
nr. 5510/24.03.2022; 

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

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 76/2020 
pentru aprobarea Planului de măsuri implementat de Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în aplicarea 
prevederilor Ordonanței militare nr. 8/2020; 

- prevederile Decretului nr. 195/2020 al Președintelui României privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 

-  prevederile Ordinului nr. 831/2020 privind măsurile pentru 
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru 
asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de 
securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea 
stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19;   

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 812/13.11.2019, privind 
utilizarea fondurilor alocate României din Fondul de Solidaritate al 
Uniunii Europene (FSUE) -decontare cheltuieli eligibile aferente 
pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma 
catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020; 

 



 

 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
și  combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „d”, alin. (5) lit. „b” şi art. 182 alin.(1) 
din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. 1. Se aprobă promovarea proiectului „Operațiuni de urgență 

și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 la nivelul 
județului Buzău”, finanțat din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 
(FSUE) - decontare cheltuieli eligibile aferente pentru finanțarea 
operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de 
COVID-19 în România la începutul anului 2020, prevăzut în sinteză, în anexa 
nr. 1.  

 
Art. 2. Se aprobă Cererea de rambursare a cheltuielilor eligibile 

aferente proiectului menționat la art. 1, prevăzută în Anexa nr. 2. 

 
Art. 3. Se aprobă Acordul de implementare al proiectului prevăzut in 

Anexa nr. 3. 
  

           Art. 4. (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
                         (2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean 
Buzău să semneze acordul de implementare, precum și toate documentele 
necesare implementării proiectului. 
 

                 (3) Prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean 
Buzău se constituie unitatea de implementare și monitorizare a proiectului. 

 
     Art. 5. Direcția Economică, Direcția de Dezvoltare Regională, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Spitalul Județean 
de Urgență  și celelalte direcții din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Buzău vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Art. 6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

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

 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
 

                              CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 
 
                      MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 75 
BUZĂU, 31  MARTIE 2022 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”,- abţineri. 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la HCJ nr. 75/2022 

 

DESCRIEREA ACȚIUNILOR PROIECTULUI „Operațiuni de urgență și de 
recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 la nivelul județului 

Buzău” 

 

I. Acțiuni derulate de Consiliul Județean Buzău 

Având în vedere specificul acțiunilor eligibile, UAT Județul Buzău a realizat următoarele 
acțiuni pentru recuperarea în urma catastrofei cauzate de COVID-19 la nivelul Județului 
Buzău: 

1. asistența medicală (pct. 5, (1), i, din Acordul de Implementare) - Contractul de 
prestări servicii nr. 17.872/15.12.2020 (încheiat între SC COMAD SRL si CONSILIUL 
JUDEȚEAN BUZĂU) – servicii de cazare și masă pentru studenții voluntari repartizați la 
Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru combatere Covid-19 

Conform contractului nr. 17.872/15.12.2020, serviciile prestate au fost următoarele: 
servicii cazare (230/lei/noapte/camera single) și servicii masă (57 lei/persoană mic dejun 
+ prânz sau cină, 2 mese pe zi) pentru studenții voluntari. 

 

2. salubrizarea clădirilor și a instalațiilor (pct. 5, (1), ii din Acordul de Implementare)  
Contractele de prestări servicii nr. 35/4577/13.03.2020 si 63/5346/01.04.2020 
(încheiate între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău și RER Sud SA)  - 
servicii de dezinfecție  

     Serviciile de dezinfecție au avut ca obiect combaterea virusului Sars-CoV-2 din 
clădirea Consiliului Județean Buzău, pentru o perioadă de 60 de zile (4 prestații, câte una 
pe săptămână, timp de 4 săptămâni).  

     Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății, conform documentelor 
atașate (Aviz nr. 898BIO/02-04/05.14 și Fișa cu date de Securitate). 

        

II. Acțiuni derulate de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului din Buzău 
 

1. Asigurarea de echipamentele, inclusiv echipamentele individuale de protecție și 
dispozitivele medicale (pct. 5, (1), i, ii. din Acordul de Implementare), pentru   beneficiarii 
serviciilor de asistență socială din județ  

In cadrul acestei actiuni au fost achizitionate: 
- 173 cutii mănuși unică folosință din vinil nepudrate nesterile 100 buc/cutie;  
- 25 bucăți saltele de 1 persoană, 25 bucăți pleduri de 1 persoană. și a 25 bucăți 

perne;  
- 1000 cutii teste rapide coronavirus, COVID-19 ANTIGEN AG (set 25 buc) 

imunocromatografic de la furnizorul S.C. MEDPLAZA HEALTH S.R.L.;   
-  23 kituri test rapid standard Q COVID 19 AG de la furnizorul S.C. RANPACIP 

COMPANY S.R.L.,  
- 8 buc. LAMPA UV 36 W;  
- 40 buc. viziere de protecție FACE SHIELD  



- 150 buc. FFP3 masca de filtrare a particulelor model LT2020-AP3 
- 2925 buc. teste covid-19 SARS COV2 ANTIGEN nazofaringian rapid inclusiv tulpina 

DELTA 
 

2. Operatiuni de salubrizare a cl[dirilor și instalațiilor (pct. 5, (2), ii, din Acordul 
de  Implementare) 

În cadrul acestei acțiuni au fost achiziționate:  
 
- 439 litri FLIPPY-dezifectant de maini-1L-AVIZ BIOCID ;  
- 284 cutii BICLOSOL dezinfectant-300 tablete; 
- servicii de dezinfectie anti-Covid-19 cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății. 

 
 
 

III. Acțiuni derulate de Spitalul Județean de Urgență Buzău  
 

1. Asigurarea de echipamentele, inclusiv echipamentele individuale de protecție 
și dispozitivele medicale (pct. 5, (1), i, ii. din Acordul de Implementare), pentru   
beneficiarii serviciilor de asistență socială din județ  

   
- Viziere – 24542 bucăți;   
- Halate ranforsate sterile și nesterile – 1500 buc;  
- Halate medicale de unică folosință – 48000 buc;  
- Măști respiratorii de protecție  (FFP2 si FFP3) – 12500 bucati; 
- Măști chirurgicale cu elastic/legături – 115800 buc; 
- Bonete – 26000 buc; 
- Mănusi examinare – 532000 buc; 
- Combinezoane de protecție -3400 buc; 
- Oxigen medical -  
- Container triaj bolnavi COVID  
- Lucrari de amenajare cale de acces si spatiu izolare si supraveghere paciente 

COVID 19-UPU 
- Lucrari de amenajare sistem de protectie cu usi PVC,la sectia infectioase 
- Lucrari de executie sistem de protejare a personalului medical la intrarea/iesirea 

din containerele pentru paciente COVID19 
- Lucrari de executie zona de asteptare si protectioe paciente sectia oncologie din 

structura metalica si copertina poliplan 
- Lucrari de reabilitare si extindere partiala a instalatiei de oxigen medicinal la 

sectia ATI 
- Lucrari de realizare spatiu dezechipare a personalului medical la intrarea/iesirea 

din pavilionul COVID 19 sectia TBC I SI II 
- Lucrari de realizare spatiu dezechipare a personalului medical la intrarea/iesirea 

din pavilionul COVID 19 sectia medicina interna 
- Lucrari de realizare spatiu dezechipare a personalului medical la intrarea/iesirea 

din pavilionul COVID 19 sectia ATI 
- Lucrari de execuzona de asteptare paciente suspecti COVID 19 din structura 

metalica  si copertina 
- Lucrari de racordare la reteaua de energie eléctrica a containerelor pentru trierea 

bolnavilor COVID 19 
- Sistem de igienizare recirculant 18MV/CM2;14 m3/ora 
- Lampi bactericide – 8 buc.   

 



1. Container triaj bolnavi COVID  

Achizitionarea unui container pentru trierea și izolarea pacienților inainte de internare, precum si diagnosticarea 
cu infectia COVID-19, avand in vedere ca initial timpul pentru diagnosticare era de 1-2 zile. In aceste 
compartimente se efectuarea testarea, bolnavii erau monitorizati pana la sosirea rezultatelor de la DSP. Dupa 
primirea rezultatelor, in functie de acesta, pacientii erau directionati pe canale septice distincte, septic/aseptic 
in UPU in vederea acordarii asistentei medicale de urgenta.  

2. Container triaj bolnavi COVID  
Achizitionarea a 6 containere  pentru trierea și izolarea pacienților inainte de internare, precum si 
diagnosticarea cu infectia COVID-19, avand in vedere ca initial timpul pentru diagnosticare era de 1-2 
zile. In aceste compartimente se efectuarea testarea, bolnavii erau monitorizati pana la sosirea 
rezultatelor de la DSP. Dupa primirea rezultatelor, in functie de acesta, pacientii erau directionati pe 
canale septice distincte, septic/aseptic in UPU in vederea acordarii asistentei medicale de urgenta.
  
 

3. Lucrari de amenajare  cale de acces si spatiu izolare si supraveghere paciente COVID 19-upu  
S-au executat lucrări in vederea realizării accesul in izolatorul pentru pacienti covid. Deasemeni s-au 
efectuat lucrari pentru amenajarea unui spatiu distinct pentru supravegherea pacientilor depistati in 
faza de evaluare purtatori a i virusului SARS COV 2 
  

4. Lucrari de amenajare sistem de protectie cu usi PVC,la sectia infectioase  

 La solicitarea sectiei boli infectioase (sectie desemnata pentru tratarea pacientilor infectati cu virusul 
Sars Cov 2) s-a amenajat un spatiu izolat destinat depozitarii sarurilor din cadrul sectiei pentru bolnavii covid 
si a materialelor infectate provenite de la bolnavii infectati cu sars-cov-2 pentru a fi respectate circuitele 
septice si aseptice, in contextul COVID  19. 

5. Lucrari de amenajare izolator paciente Covid 19-Sectia ATI si Bloc operator 
In cadrul sectiei ATI in contextul crizei generate de pandemia sars-cov-2 s-a impus amenajarea unui 
izolator pentru pacientii bolnavi de COVID, atat pentru tratarea pentru a ceasta infectie, cat si a 
pacientilor infectati cu sars-cov-2 care au suferit interventii chirurgicale sau care provin de la alte sectii 
si necesita internarea in sectia ATI  
  

6. Lucrari de executie sistem de protejare a personalului medical la intrarea/iesirea din containerele 
pentru paciente COVID19 
In vederea trierii bolnavilor prezentati la UPU pentru depistarea acelor bolnavi infectati cu virusul sars-
cov 2 la nivelul SJU Buzau au fost achizitionate un numar de 7 containere de izolare. In vederea protectiei 
personalului medical la intrarea-iesirea din aceste containere s-a impus executia unui sistem din 
structura metalica si copertina poliplan.   

7.Lucrari de executie zona de asteptare si protectioe paciente sectia oncologie din structura metalica si 
copertina poliplan 

Avand in vedere contextul epidemiologic generat de pandemia coronavirus, accesul pacientilor in incinta 
Ambulatorului Oncologie a fost restrictionat. Pentru protejarea acestei categorii de bolnavi extrem de 
vulnerabile, s-a impus amenajarea in curtea ambulatorului a unei zone de asteptare a pacientilor si de acces a 
acestora din exterior la zona de investigatie medicala care a fost amenajata astfel incat să se poata face 
investigarea pacientilor fara pericol de infectare atat a personalului, cat si pentru pacienti.   

8. Lucrari de reabilitare si extindere partiala a instalatiei de oxigen medicinal la sectia ATI 



In contextul pandemiei sars cov 2, s-a impus amenajarea la sectia ATI a unor izolatoare complete si 
complexe pentru pacientii infectati cu sars cov 2. Pentru aceste si incinte s-a impus realizarea unei 
instalatii de oxigen medicinal absolut necesar acestei categorii de pacienti.   
 

9. Lucrari de realizare spatiu dezechipare a personalului medical la intrarea/iesirea din pavilionul COVID 
19 sectia TBC I SI II 
In contextul pandemiei covid, din cele doua pavililoane de la nivelul sectiei TBC, s-a impus ca unul din 
ele cu numar de 60 de paturi sa fie afectat exclusiv pentru pacientii bolnavii infectati cu sars-cov-2. in 
aceasta situatie s-a impus realizarea unui spatiu special pentru echiparea si dezechiparea personalului 
medical la intrarea -iesirea pavilionului covid.   
 

10. Lucrari de realizare spatiu dezechipare a personalului medical la intrarea/iesirea din pavilionul COVID 
19 sectia medicina interna  
 
In contextul pandemiei covid, s-a amenajat un spatiu exclusiv pentru pacientii bolnavii infectati cu sars-
cov-2 la sectia interne. in aceasta situatie s-a impus realizarea unui spatiu special pentru echiparea si 
dezechiparea personalului medical la intrarea -iesirea spatiului covid.  
 

11. Lucrari de realizare recompartimentare pentru bolnavii infectati COVID 19 in sectia ATI   
In contextul pandemiei covid, in sectia ATI s-a impus amenajarea unor spatii distincte pentru bonavii 
infectati cu sars-cov 2, pe de o parte pacientii infectati care erau tratati de infectia in sine, si pe de alta 
parte bolnavi infectati cu sars cov 2 care suferisera interventii chirurgicale si trebuiau sa continue terapia 
in sectia ATI. 
 

12. Lucrari de exe cu - zona de asteptare paciente suspecti COVID 19 din structura metalica  si copertina
  
in contextul pandemiei accesul pacientilor in UPU a fost restrictionat complet. In aceasta situație si in 
conditiile intemperiilor de tot felul (ploaie, zapada, soare, etc) s-a impus realizarea unei zone de 
asteptare a pacientilor suspecti covid in afara zonei de pericol din incinta spitalului. Aceasta zona de 
asteptare s-a impus a fi realizata din structura metalica si copertina poliplan.  
 
 
 

13. Lucrari de racordare la reteaua de energie eléctrica a containerelor pentru trierea bolnavilor COVID 19
  
In vederea trierii bolnavilor prezentati la UPU pentru depistarea acelor bolnavi infectati cu virusul sars-
cov 2 la nivelul SJU Buzau au fost achizitionate un numar de 7 containere de izolare. Pentru aceste 
containere trebuia asigurat minimul de microclimat pentru pacientii suspecti covid (lumina, caldura) si 
minimul de utilitati pentru personalul medical si pacienti.(apa, energie electrica, canalizare). Pentru 
acest lucru s-a impus realizarea unei retele electrice racordarea containerelor la energia electrica.
  

14.Sistem de igienizare recirculant 18MV/CM2;14 m3/ora   

15. Lampa bactericida germicidala ultraviolete UV-C 60W (2x30W) stativ mobil reflector   

16. Lampa bactericida germicidala ultraviolete UV-C 60W (2x30W) stativ mobil reflector inox telecomanda
   

17. Lampa bactericida germicidala ultraviolete UV-C Osram/Philips 1 x 55W stativ mobil reflector inox  



18. LAMPA BACTERICIDA UV 30W prindere PERETE DEZINFECTIE AER (cu grila) in prezenta factorului uman
   

19. LAMPA BACTERICIDA CU ULTRAVIOLETE 55 W PRINDERE PE PERETE CU TUB UV (varianta cu grila economic)
  

in contextul pandemiei In vederea reducerii riscului de infectare a personalului medical care inevitabil in aceste 
circumstante intra in contact atat cu pacienti confirmati a fi infectati cu virusul Sars cov 2, cat si cu pacienti care 
desi nu erau confirmati, puteau fi infectati, fara ca acestia sa stie, și avand in vedere mobilitate apersonalului 
medical si a pacientilor la nivelul sectiilor, compartimentelor din spital, s-a impus achizitionarea de sisteme de 
purificare a aerului cu ultraviolete. 
  

 

 

 

 

 



       Anexa nr. 2 la HCJ nr. ……………………….. 
 
 
UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ. JUDEȚUL BUZĂU 
 

         
Nr...............din ...................... 

 
 
 
 
 

CERERE DE RAMBURSARE / FINANŢARE 
 
 
UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ. JUDEȚUL BUZĂU, reprezentată de NEAGU PETRE 

EMANOIL, Președinte consiliu județean, solicită rambursarea sumei totale de 

2,688,550.25 LEI, echivalentul a 544,318.07 EURO (1 Euro = 4,9393 Lei din Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene pentru operaţiunile de urgență și de recuperare în urma 

catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020. Cheltuielile au fost 

efectuate pentru obiectivul „Operațiuni de urgență și de recuperare în urma catastrofei 

cauzate de COVID-19 la nivelul Județului Buzău”, afectat de COVID-19. 

Suma considerată eligibilă pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene va fi 

transferată din contul  Autorităţii de Implementare  în următorul cont special  al unității 

administrativ-teritoriale Județul Buzău. 

 
 

UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ. JUDEȚUL BUZĂU,  

PREŞEDINTE,  

NEAGU PETRE EMANOIL  

 

(Semnătură)………………………………………………… 

                                                

 

 

 

 

 



  
 

Anexa nr. 3 la HCJ Buzău nr. 75/2022 

 
ACORD  DE IMPLEMENTARE 

 
 

Preambul 
 
 

În baza Deciziei Comisiei Europene C(2021) 6565/2.9.2021 de acordare a unei contribuții 
financiare din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru finanțarea operațiunilor de 
urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul 
anului 2020,  
în baza Hotărârii de Guvern nr. 812/2019 privind utilizarea fondurilor alocate României din 
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, 
precum şi 
în baza Acordului de implementare subsidiar nr. 4, încheiat între Secretariatul General a 
Guvernului prin intermediul Direcţiei Coordonare Politici şi Priorități, în calitate de Autoritate 
Coordonatoare şi de Management a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) şi 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, și Administrației, în calitate de Autoritate de 
Implementare a FSUE,  
 

se încheie prezentul  
 

ACORD DE IMPLEMENTARE  
 
 

Articolul 1 - Definiţii şi interpretări 
 

1.   Acordul de Implementare subsidiar nr. 4 (AIS nr. 4) este Acordul încheiat între 
Secretariatul General al Guvernului prin Direcţia Coordonare Politici şi Programe, în calitate 
de Autoritate Coordonatoare şi de Management a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene 
(FSUE) şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate 
de Implementare a FSUE. 
 

2. Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE (ACM-FSUE) este structura de 
specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, fără personalitate juridică, cu 
rol de autoritate de management pentru FSUE, având rolul de a coordona întreaga activitate 
de implementare a FSUE şi de a efectua plăţile aferente cheltuielilor eligibile. 
 

3. Autoritatea de implementare (AI-FSUE) este instituţia desemnată prin Decizia Comisiei 
Europene C(2021) 6565/2.9.2021 de acordare a unei contribuții financiare din Fondul de 
Solidaritate al Uniunii Europene pentru finanţarea operaţiunilor de urgenţă și de recuperare 
în urma catastrofei cauzate de Covid-19 în România la începutul anului 2020, respectiv 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.  
 

4. Unitatea de Implementare (UI-FSUE) este structura de specialitate din cadrul Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, fără personalitate juridică, care asigură 
derularea ajutorului financiar nerambursabil acordat din FSUE, structură constituită prin 
Ordinul de ministru nr. 1566/2021 privind componența echipei UI-FSUE. 

 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ               

JUDEȚUL BUZĂU 

 
Autoritate de Implementare a FSUE 

              
                                    Beneficiar final FSUE 
 



  
 

5. Operaţiuni eligibile reprezintă acele tipuri și categorii de operațiuni de urgență și de 
recuperare prevăzute în Decizia Comisiei Europene C(2021) 6565/2.9.2021, aflate în 
responsabilitatea MDLPA și care pot fi decontate/finanţate din FSUE, respectiv:  
 

(1) asistența medicală, inclusiv medicamentele, echipamentele (inclusiv echipamentele 
individuale de protecție) și dispozitivele medicale, costurile aferente asistenței medicale sau 
infrastructurii de protecție civilă, analizele de laborator și dezvoltarea, achiziționarea și 
administrarea vaccinurilor:   

i. asistență medicală, inclusiv medicamente, vaccinuri, echipamente și dispozitive 
medicale, costuri aferente asistenței medicale sau infrastructurii de protecție civilă, 
analize de laborator  

ii. echipament individual de protecție  
(2) sprijin pentru menținerea în activitate a personalului medical și a personalului altor 
servicii de urgență, inclusiv costurile aferente cu personalul suplimentar; controale sanitare; 
salubrizarea clădirilor și a instalațiilor:   

i. sprijin pentru menținerea în funcțiune a personalului medical și a altor servicii de 
urgență, inclusiv costurile suplimentare cu personalul aferente  

ii. salubrizarea clădirilor și a instalațiilor, inclusiv controalele sanitare necesare  
(3) asistență specială acordată populației și grupurilor vulnerabile (de exemplu, pachete de 
alimente, adăposturi, sprijin suplimentar pentru persoanele cu handicap, izolate sau 
persoanele cu riscuri deosebite)    

i. asistență specială acordată populației și grupurilor  
(4) consolidarea pregătirii, a capacității de planificare, a comunicării, a evaluării și 
gestionării riscurilor, strict legate de urgența sanitară și de limitarea acesteia:   

i. consolidarea capacității de planificare a pregătirii, comunicarea, evaluarea și 
gestionarea riscurilor   

(5) alte costuri extraordinare (carantină, izolare, ordine publică):   

i. carantină, izolare, ordine publică  
 

6. Beneficiarul Final este unitatea administrativ-teritorială (UAT) căreia i se decontează/ 
finanţează din FSUE cheltuielile efectuate cu oricare dintre tipurile de operațiuni eligibile 
prevăzute la art. 1 pct. 5 din prezentul Acord, pentru finanțarea operațiunilor de urgență 
și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 
2020, pe baza documentaţiei depuse la Autoritatea de Implementare.  

 

Articolul 2 - Obiectul Acordului de implementare  
 

(1) Obiectul prezentului Acord de implementare, denumit în contiunare Acord, constă în  
stabilirea cadrului legal, economico-financiar şi administrativ de alocare a FSUE, de către 
Autoritatea de Implementare, prin intermediul Unităţii de Implementare.  
(2) Scopul Acordului este acela de a stabili responsabilităţile şi obligaţiile Autorităţii de 
Implementare, precum şi pe cele ale Beneficiarului Final al FSUE. 
 

Articolul 3  - Părţi semnatare 
Părțile Acordului sunt: 
 

(1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de 
Implementare, reprezentată de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei; 
(2) Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău - în calitate de Beneficiar Final - 
reprezentat de Președintele Consiliului Județean Buzău.  
 



  
Articolul 4 – Durata Acordului de implementare 
 

(1) Prezentul Acord  intră în vigoare la data semnării de către părţi şi va fi valabil până la 
încheierea asistenței din FSUE, acordată de către Comisia Europeană prin Decizia C(2021) 
6565/2.9.2021. 
(2) Beneficiarul Final semnează două exemplare din prezentul Acord, pe care le transmite 
către Autoritatea de Implementare - Unitatea de Implementare a FSUE, însoţite de dosarul de 
operațiuni. 
(3) După înregistrarea Acordului la nivelul Unităţii de Implementare, un exemplar al acestuia 
se transmite Beneficiarului Final, cu semnătura reprezentantului Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 
 

Articolul 5 – Responsabilităţi şi obligaţii ale Autorităţii de Implementare 
 

(1) Autoritatea de Implementare deţine responsabilitatea implementării financiare a FSUE, în 
conformitate cu prevederile Acordului de Implementare Subsidiar nr. 4, ale Deciziei Comisiei 
Europene C(2021) 6565/2.9.2021, ale Regulamentului FSUE și legislației naționale 
subsecvente. 
(2) Autoritatea de Implementare își asumă răspunderea pentru gestionarea și controlul 
financiar al operațiunilor finanțate din fond, menţionate la art. 1.5. 
(3) Autoritatea de Implementare solicită Beneficiarului Final, pentru fiecare proiect depus, 
următoarele documente: 

• Cererea de Finanţare / Rambursare, completată conform Anexei 1;  
• Declaraţia  pe propria răspundere, completată conform Anexei nr. 2. 
• Documentele justificative pentru accesarea FSUE, conform  Anexei nr. 3 – OPIS. 

(4) Autoritatea de Implementare răspunde de eficienţa şi corectitudinea managementului şi 
a procesului de implementare a FSUE, prin: 

a) verificarea, analizarea şi evaluarea proiectelor transmise de Beneficiarii Finali din 
punct de vedere al eligibilităţii operaţiunilor şi cheltuielilor solicitate spre 
decontare/finanţare; 

b) înaintarea spre decontare, către ACM FSUE, a proiectelor declarate eligibile; 
c) solicitarea de informaţii suplimentare de la Beneficiarul Final în vederea completării 

documentaţiei depuse de către acesta, dacă este cazul;   
d) respingerea la plată a cheltuielile care nu îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate, 

cu înştiinţarea în scris a Beneficiarului Final;  
e) verificarea respectării legislaţiei naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice 

pentru proiectele depuse spre finanţare/decontare din FSUE. 
(5) Autoritatea de Implementare poate efectua controale inopinate sau anunţate, din proprie 
iniţiativă sau la solicitarea Autorităţii Coordonatoare şi de Management FSUE, la sediul 
Beneficiarului Final, pentru verificarea operaţiunilor finanţate din FSUE şi pentru asigurarea 
unei protecţii eficiente a interesului financiar al Uniunii Europene. 
(6)  Autoritatea de Implementare va efectua plata către Beneficiarul Final în termen de  5 
zile lucrătoare de la data intrării fondurilor în contul special destinat FSUE. 
(7) Sumele aferente cheltuielilor considerate eligibile pentru FSUE vor fi recalculate de către 
Autoritatea de Implementare, din moneda naţională în moneda europeană, pe baza cursului 
de schimb 1 Euro = 4,9393 Lei. 

 

Articolul 6   -   Responsabilităţile  Beneficiarului  final 
 

(1) Beneficiarul final răspunde de legalitatea şi corectitudinea tuturor informaţiilor 
economice, financiare şi administrative conţinute în documentele justificative prezentate în 
dosarele proiectelor înaintate spre decontare/finanţare către Autoritatea de Implementare, 
precum şi de respectarea legislaţiei naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice.      



  
În acest scop colaborează cu autorităţile publice locale cu responsabilităţi în domeniu: 
Instituţia Prefectului, Inspectoratul Judeţean pentru Situații de Urgență, etc. 
(2) Beneficiarul final este obligat ca la fiecare cerere de rambursare/finanţare depusă la 
Autoritatea de Implementare să înainteze acesteia toate documentele justificative din care 
să rezulte eligibilitatea cheltuielilor propuse pentru decontare/finanţare din FSUE. 
(3) Beneficiarul Final se asigură şi răspunde de conformitatea copiilor documentelor 
justificative prezentate cu originalele acestora, prin înscrierea, pe fiecare filă a dosarului, a 
următoarelor elemente: textul “conform cu originalul”.  
(4) Beneficiarul final poate depune contestaţie în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
transmiterii scrisorii oficiale de înştiinţare a respingerii dosarului de către Unitatea de 
Implementare. 
(5) Beneficiarul Final are obligaţia de a deschide un cont special la Trezorerie pentru 
viramentele efectuate de Autoritatea de Implementare pentru cheltuielile declarate eligibile 
şi comunică acesteia informaţiile referitoare la identificarea contului, şi a unor sisteme 
separate de evidenţă contabilă a fluxului financiar din grantul FSUE care să permită 
urmărirea înregistrării în contabilitatea Beneficiarilor Finali a tranzacţiilor legate de grantul 
FSUE. Contul se deschide în maxim 5 zile lucrătoare de la data comunicării eligibilităţii 
dosarului de către Autoritatea de Implementare. 
(6) Beneficiarul Final are obligaţia să asigure o evidență contabilă a fluxului financiar din 
grantul FSUE care să permită urmărirea înregistrării în contabilitate a cheltuielilor propuse 
spre decontare din FSUE, de a ţine sisteme separate de evidenţă. Acest aspect poate face 
obiectul verificării în teren realizate de către membrii UI-FSUE care permit identificarea 
tranzacţiilor legate de sumele alocate din FSUE. 
(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării fondurilor în contul Beneficiarului Final, 
acesta are  obligaţia de a transmite Autorităţii de Implementare documentele justificative ale 
transferului bancar (ordin de plată, extras de cont, inclusiv înregistrări contabile) care vor fi 
incluse în dosarul de aplicație ce va fi păstrat la nivelul AI. 
(8) Beneficiarul Final are obligaţia să asigure arhivarea întregii documentaţii aferente 
operațiunilor declarate eligibile pentru decontare/finanţare din FSUE pe o perioadă de 3 ani, de 
la încheierea de către Comisia Europeană a asistenței financiare, nu mai devreme de luna 
octombrie 2026, pentru a putea fi puse la dispoziția organelor de control naționale, a ACM FSUE, 
a Comisiei Europene şi a tuturor autorităţilor de control competente, la solicitarea acestora. 
(9) Beneficiarul Final îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea 
derulării în bune condiţii a ajutorului financiar nerambursabil și pentru a asigura absorbția 
totală a fondurilor alocate, inclusiv prin transmiterea către AI-MDLPA a unor proiecte de 
rezervă, pentru a fi evaluate şi verificate. 
 

Articolul 7 – Destinaţia fondurilor alocate din FSUE 
 

Sumele alocate Beneficiarilor finali din FSUE sunt destinate în exclusivitate acoperirii 
cheltuielilor efectuate de BF conform legislației în vigoare, pentru oricare dintre tipurile de 
operaţiuni eligibile prevăzute al art. 1.5 din prezentul Acord şi trebuie utilizate, în 
conformitate cu Decizia Comisiei Europene C(2021)6565/2.9.2021 de acordare a unei 
contribuții financiare din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru finanțarea 
operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în 
România la începutul anului 2020. 

 

Articolul 8 – Cheltuieli eligibile 
 

(1) Pentru a fi considerate eligibile, costurile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să aibă numai destinaţia prevăzută în Decizia Comisiei Europene C(2021)6565/2.9.2021 

de acordare a unei contribuții financiare din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 
pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de 
COVID-19 în România la începutul anului 2020; 



  
b) să nu fi fost finanţate din alte surse nerambursabile ale Uniunii Europene sau din alte 

surse de finanţare internaţionale nerambursabile;  
c) să nu fi fost efectuate sau acoperite de către o terţă parte şi să nu reprezinte o 

rambursare a daunelor provocate de o terţă parte; 
d) să respecte principiile unei gestiuni financiare eficiente; 
e) să fie necesare realizării unor operaţiuni a căror localizare în spaţiu şi timp este 

cauzată de calamitate; 
f) să respecte perioada de eligibilitate a cheltuielilor aferente operaţiunilor întreprinse 

conform destinaţiei FSUE, solicitate la decontare din FSUE, respectiv începând cu data 
producerii primelor daune (24 februarie 2020); 

g) să respecte prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în efectuarea şi angajarea 
cheltuielilor aferente operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare întreprinse conform 
destinaţiei FSUE, solicitate la decontare din FSUE (fundamentate prin documentele 
justificative specifice, stabilite prin Anexa 3 la prezentului Acord). 
 

(2) Valoarea estimată a costurilor operaţiunilor de urgenţă nu poate depăşi valoarea 
operaţiunilor definite ca imediat necesare şi ca regulă generală nu va acoperi toate costurile 
rezultate în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020.  
(3) Să fie înregistrate în contabilitate şi documentele fiscale ale Beneficiarului Final. 
(4) Să fie identificabile, verificabile şi să fie susţinute de documente justificative originale 
(facturi fiscale, chitanţe fiscale, O.P, cecuri, extrase de cont, declaraţii individuale de 
cheltuieli, bon de predare-transfer restituire, listă de inventariere pentru bunuri depreciate, 
etc.). 
(5) În ceea ce priveşte FSUE, se impune evidenţierea acestuia în conturi distincte, 
destinate exclusiv gestionării în condiţiile stipulate de prezentul Acord. Atât Autoritatea de 
Implementare, cât şi Beneficiarul Final trebuie să ţină sisteme separate de evidenţă contabilă 
care permit identificarea tranzacţiilor legate de împrumutul nerambursabil. La nivelul 
Beneficiarului Final trebuie să existe o evidenţă care să permită identificarea tuturor 
cheltuielilor propuse spre decontare din FSUE. 
 

Articolul 9 - Dobânzi, comisioane, speze bancare şi plăţi 
 

(1) Dobânzile bancare generate de sumele mobilizate din FSUE fac parte integrantă din 
subvenţie şi vor fi utilizate în acelaşi scop şi în aceleaşi condiţii cu acesta. 
(2) Comisioanele şi spezele bancare rezultate din transferul sumelor provenite din FSUE, din 
conturile Autorităţii de Implementare către Beneficiarul Final, vor fi suportate din conturile 
curente ale Autorităţii de Implementare, altele decât cele destinate FSUE. 
 

Articolul 10 - Compensarea sau recuperarea sumelor plătite necuvenit  
 

(1) În situaţia în care au fost decontate din grantul FSUE repartizat Autorităţii de 
Implementare cheltuieli efectuate de Beneficiarul Final, care au fost ulterior declarate 
neeligibile urmare a unei misiuni de audit/control din partea Comisiei Europene sau a unei 
autorităţi competente naţionale: 
a) AI va notifica BF cu privire la cuantumul prejudiciului stabilit şi va solicita fie compensarea 
parţială sau totală, după caz, a impactului financiar cu alte cheltuieli eligibile efectuate de 
acelaşi Beneficiar Final, fie recuperarea prejudiciului; 
b) Beneficiarul Final va sprijini Autoritatea de Implementare în demersurile legale pe care 
aceasta din urmă le întreprinde în vederea compensării impactului financiar sau recuperării 
acestor sume pentru a fi transferate către Autoritatea Coordonatoare şi de Management a 
FSUE. 
c) Autoritatea de Implementare va raporta către Autoritatea Coordonatoare şi de 
Management a FSUE, fără întârziere, toate cazurile suspectate de nereguli şi fraude, precum 
şi toate măsurile aferente, luate de autorităţile naţionale. 



  
d) În cazul în care se constată că anumite cheltuieli eligibile aferente operaţiunilor solicitate 
la decontare au fost ulterior acoperite de un terț, atât AI, cât și BF vor acţiona în 
conformitate cu prevederile menţionate mai sus.  
 
Articolul 11 - Recuperarea sumelor plătite necuvenit 
 

(1)  În situaţia în care au fost plătite din FSUE sume care ulterior se dovedesc a fi plătite în 
mod greşit sau nejustificat, datorită unor nereguli sau fapte de natură penală, Autoritatea de 
Implementare va face toate demersurile legale necesare în vederea recuperării acestor plăţi 
de la  Beneficiarul Final. 
(2) Orice cheltuieli decontate/finanţate din FSUE şi declarate ulterior neeligibile, urmare a 
unei misiuni de audit/control din partea Comisiei Europene sau a unei autorităţi competente  
naţionale, inclusiv a Autorităţii Coordonatoare şi de Management FSUE sau a Autorităţii de 
Implementare MDLPA, vor fi restituite de către Beneficiarul Final, care va suporta toate 
consecinţele ce derivă din legislaţia naţională. 
 

Articolul 12 - Legea aplicabilă 
 

Orice dispute, controverse sau neînţelegeri care decurg din, sau au legătură cu prezentul 
Acord vor fi guvernate, interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia română, 
cu excepţia cazului în care aceasta scuteşte orice prevedere a prezentului Acord de la 
aplicarea legislaţiei române, în favoarea unui act normativ al Comisiei Europene. 
 

Articolul 13  -  Soluţionarea disputelor 
 

(1) Părţile vor face cu bună credinţă toate eforturile pentru rezolvarea în mod amiabil a 
oricărei dispute, controverse sau neînţelegeri între Părţi ce decurg din sau au legătură cu 
prezentul Acord. 
(2) Orice controversă sau revendicare care decurge din sau are legătură cu prezentul Acord, 
din aplicarea sau din interpretarea acestuia, sau este cauzată de o pretinsă încălcare, 
nerespectare sau denaturare a oricăreia dintre prevederile sale, care nu poate fi soluţionată 
în mod amiabil, va fi în mod exclusiv şi definitiv soluţionată prin arbitraj sau pe calea 
instanţelor de judecată. 
 
 

Articolul 14 -  Modificarea acordului 
 

(1)  Prezentul Acord poate fi modificat numai prin acordul scris al părţilor, ori de câte ori 
este necesar, ca urmare a modificării mecanismelor de implementare sau a oricăror alte 
elemente. 
(2) Adiţional, Autoritatea de Implementare poate emite instrucţiuni scrise în aplicarea unor 
prevederi ale prezentului Acord, cu respectarea prevederilor Acordului de Implementare 
subsidiar. 
 

Articolul 15   -  Notificări 
 

Toate notificările, înştiinţările, aprobările, cererile şi orice alte comunicări legate de 
prezentul Acord, dacă nu este altfel prevăzut, trebuie să fie confirmate în scris şi să fie 
trimise personal, prin scrisoare recomandată, fax sau orice alte mijloace care fac posibilă 
probarea primirii acestora de către destinatar, la următoarele adrese: 
 

Pentru Autoritate de Implementare a FSUE: MDLPA,  B-dul Libertății nr. 16, Latura Nord, 
Sector 5, Bucureşti, cu menţiunea “pentru Unitatea de Implementare - FSUE”, 
Pentru Beneficiarul Final: bd. N. Bălcescu nr. 48, Municipiul Buzău, județul Buzău. 
 
 



  
 
 

Articolul 16 – Prevederi finale 
 

(1) Dacă, în orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Acord este declarată ca 
fiind ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, în întregime sau parţial, acea prevedere sau condiţie 
va fi considerată ca nefăcând parte din prezentul Acord şi nu va afecta celelalte prevederi 
ale Acordului care vor rămâne valabile şi aplicabile în măsura maximă permisă de lege. În 
acest scop prevederile prezentului Acord se declară a fi independente. 
(2) Încetarea Acordului se poate produce ca efect al modificării Acordului de Implementare 
subsidiar nr. 4, respectiv desemnării unei alte Autorităţi  de implementare pentru FSUE. 
(3) Părţile au încheiat prezentul Acord în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi ............................ 
 
 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR            UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 
                                                                                          JUDEȚUL BUZĂU 

    PUBLICE ȘI ADMINISTRAŢIEI                    Beneficiar final FSUE     
 

    
Autoritate de Implementare a FSUE                 PREȘEDINTE  

 
 
                                                                          
                                                                    
 
 
 



 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREȘEDINTE  
     Nr. 5510/24.03.2022 
 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea promovării 
proiectului „Operațiuni de urgență și de recuperare în 

urma catastrofei cauzate de COVID-19 la nivelul județului 
Buzău” - propus spre finanțare în cadrul Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)   
 
 

Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor 
deliberativului judeţean cu privire la aprobarea prealabilă a proiectului 
promovat în calitate de beneficiar final în cadrul Fondul de Solidaritate al 
Uniunii Europene (FSUE) - decontare cheltuieli eligibile aferente pentru 
finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei 
cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020.  

Prin proiect se urmărește decontarea cheltuielilor efectuate de UAT 
Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău pentru instituția proprie, pentru 
Centrul Militar Județean, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC) Buzău și pentru  Spitalul Județean de Urgență 
Buzău, în timpul crizei sanitare COVID-19.  

Serviciile și echipamentele achiziționate au contribuit la combaterea 
răspândirii virusului SARS-CoV-2 în rândul personalului instituțiilor 
menționate mai sus.  

În acest mod au fost create premisele evitării aglomerării sistemului 
sanitar cu cazuri de COVID-19 din instituțiile publice județene. 

  Prin proiectul propus se urmărește rambursare cheltuielilor pentru 
achiziții efectuate de la data de 24.02.2020 până la data de 31.03.2022. 

 Lista principalelor activități eligibile ale proiectului este următoarea: 

        1. asistența medicală, inclusiv medicamentele, echipamentele și 
dispozitivele medicale, costurile aferente asistenței medicale sau 
infrastructurii de protecție civilă, analizele de laborator și dezvoltarea, 
achiziționarea și administrarea vaccinurilor; 

       2. sprijin pentru menținerea în activitate a personalului medical și a 
personalului altor servicii de urgență, inclusiv costurile aferente cu personalul 
suplimentar; controale sanitare; salubrizarea clădirilor și a instalațiilor; 

 



 

 

 

 

 

       3.  asistență specială acordată populației și grupurilor vulnerabile; 

       4. consolidarea pregătirii, a capacității de planificare, a comunicării, a 
evaluării și gestionării riscurilor, strict legate de urgența sanitară și de 
limitarea acesteia; 

      5. alte costuri extraordinare (carantină, izolare, ordine publică). 

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 2,688,550.25 Lei, 544,318.07 
euro (1 euro=4,9393 lei). 

Durata de implementare este de la 24.02.2020 până la data de 
31.03.2022    (aprox. 12 luni). 

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

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ        
            Nr. 5511/24.03.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea promovării 
proiectului „Operațiuni de urgență și de recuperare în 

urma catastrofei cauzate de COVID-19 la nivelul județului 
Buzău” - propus spre finanțare în cadrul Fondul de 

Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) 
 
Cererea de rambursare cu titlul „Operațiuni de urgență și de 

recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 la nivelul 
județului Buzău” va fi promovată în cadrul Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene (FSUE)  - decontare cheltuieli eligibile aferente pentru 
finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei 
cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020. 

Conform deciziei Comisiei Europene C(2021) 6565/02.09.2021 a fost 
acordata o contribuție financiară din Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene pentru finanţarea operaţiunilor de urgenţă și de recuperare în urma 
catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020. 

În România, FSUE este derulat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 
812/2019 privind utilizarea fondurilor alocate României din Fondul de 
Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare. 

Autoritatea Coordonatoare și de Management a FSUE (ACM) este 
Guvernul României, prin Secretariatul General, iar Autoritatea de 
Implementare a FSUE este Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. 

Activitățile eligibile ale proiectului au fost realizate pentru asigurarea 
echipamentelor medicale de analiză/protecție necesare în cadrul Centrului 
Militar Județean Buzău, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului si al Spitalului Județean de Urgență Buzău, în vederea combaterii 
infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

Aprobarea acestei cereri de finanțare prezintă avantajul rambursării 
cheltuielilor care au fost efectuate din bugetul Județului Buzău pentru 
prevenirea și combaterea COVID – 19 pentru achiziții derulate de la data de 
24.02.2020 până la dat de 31.03.2022.     
Valoarea eligibilă totală a proiectului: 2,688,550.25  Lei, 544,318.07 euro  
(1 euro=4,9393 lei). 
 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
 

DRAGOȘ COJOCEA 
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