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Potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

Judeţean Buzău are obligaţia să prezinte anual un raport de activitate care să 
sintetizeze principalele realizări şi acţiuni ale autorităţii publice judeţene pentru 

îndeplinirea competenţelor sale legale. 

Raportul anual al autorităţii publice judeţene reprezintă o modalitate de a 
informa cetăţenii judeţului despre îndeplinirea obiectivelor acestei autorităţi 

publice locale şi de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul administraţiei 
publice judeţene.  

În structura acestui raport au fost incluse şi rapoartele sintetice pentru 
anul 2021 ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Buzău, cuprinzând activităţi stabilite în realizarea obiectivelor cuprinse 
în Programele de activitate aprobate pentru anul precedent de către autoritatea 

publică judeţeană deliberativă. 
Principalele domenii de raportare reprezintă, în egală măsură, obiective 

ale politicilor publice aparţinând atât Consiliului Judeţean Buzău, cât şi 
instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sa.  

 
 

 

A. ACTIVITATEA DELIBERATIVĂ A CONSILIULUI JUDEŢEAN ŞI 
RELAŢIA CU CETĂŢENII  

 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să 
stabilească regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea 

transparenţei decizionale în cadrul acestora. 
În baza art. 12 din același act normativ, Consiliul Judeţean Buzău 

întocmește anual raportul privind transparenţa decizională, raport la care au 
acces toţi cetăţenii interesaţi şi care este adus la cunoştinţă publică prin 

postarea pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău și prezentare în şedinţa publică a 
acestuia. 

În aplicarea principiului consultării cetăţenilor şi a asociaţiilor legal 

constituite, prevăzut în art. 2 din Legea nr. 52/2003, Preşedintele și 
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Buzău au inițiat în anul 2021 un număr de 

263 proiecte de hotărâri, fiind aduse la cunoştinţă publică prin publicare pe site-
ul Consiliului Judeţean Buzău. 

Totodată, Legea nr. 52/2003 mai prevede și obligativitatea autorităţilor 
administraţiei publice de a transmite proiectele de acte normative către cei care 

le-au solicitat în scris. În acest sens, precizăm faptul că în anul 2021 nicio 
persoană nu a depus cerere. 

În anul 2021 Consiliul Judeţean Buzău s-a întrunit în 24 şedinţe, dintre 
care: 11 ordinare, 5 extraordinare și 8 ședințe extraordinare de îndată a 

Consiliului Județean Buzău. Aceste şedinţe au fost aduse la cunoştinţă publică 
prin postare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Buzău şi prin anunţ în 

mass-media locală. La aceste şedinţe au participat, în calitate de invitaţi, şefi 
de instituţii publice, dar și persoane civile. Mai menționăm că şedinţele s-au 

desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor mass-mediei locale. 
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Conform art. 11 din Legea nr. 52/2003, au fost întocmite minutele de 
desfăşurare a şedinţelor plenului Consiliului Judeţean Buzău din anul 2021 și au 

fost puse la dispoziţia celor interesaţi, dar au fost și publicate pe site-ul 
instituției. 

Urmare faptului că procesul de elaborare a proiectelor de acte normative 
s-a desfăşurat în condiţii de transparenţă şi de legalitate, autoritatea publică 

judeţeană nu a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor 
prezentei legi. 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, 

Compartimentul informații publice şi secretariat ATOP a Judeţului Buzău din 
structura Direcţiei juridice şi administraţie publică locală a Consiliului judeţean, 

înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 49/2002, întocmeşte anual un 

raport al cărui conţinut respectă prevederile legale menţionate. 
 

 
 

B. COMISII DE SPECIALITATE ŞI COMISII CU ROL JURISDICŢIONAL 
 

1. Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău 
 

 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău şi-au desfăşurat 

activitatea conform prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Judeţean Buzău, forma revizuită conform Codului administrativ, 

aprobat prin Hotărârea nr. 77/2020. Acestea s-au întrunit, de regulă, lunar în 
două şedinţe anterioare şedinţelor în plen ale autorităţii județene.  

În exercitarea atribuţiilor stabilite în Regulamentul menționat, comisiile de 

specialitate au colaborat cu Secretarul general al judeţului Buzău şi cu aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău. 

Sintetic, situaţia întâlnirilor Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
județean Buzău în şedinţe, în anul 2021, se prezintă astfel: 

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului (7 membri) – 25 şedinte; 

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi 

de arhitectură (5 membri) – 24 şedinţe; 
3. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură (5 membri) – 24 

şedinţe; 
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

culte, protecţie socială, de tineret, sportive şi de turism (7 membri) – 24 
şedinţe; 

5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti (7 
membri) – 24 şedinţe. 
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2. Comisia pentru Protecţia Copilului Buzău 
 

Comisia pentru Protecţia Copilului Buzău este organizată şi funcţionează 
în baza Hotărârii Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcţionarea 

comisiei pentru protecția copilului, act normativ adoptat în aplicarea Legii nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  
Actul administrativ de înfiinţare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Buzău este Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.126/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, ultimul de acest fel fiind Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.205/2017, prin care Comisiei i-au fost actualizate 
componenţa şi atribuţiile, conform metodologiei prevăzute de cadrul legal.  

Definită de lege ca fiind organ de specialitate fără personalitate juridică al 

Consiliului Judeţean Buzău, cu activitate decizională în materia protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului, Comisia are atribuţii în ceea ce priveşte: 

- încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap;  
- stabilirea de măsuri de protecţie specială a copiilor lipsiţi temporar sau 

definitiv de ocrotire părintească şi a celor care săvârşesc fapte penale dar nu 
răspund penal;  

- eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;  
- soluţionarea plângerilor adresate de copii, în măsura în care soluţionarea 

acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii, etc.; 
- monitorizarea fenomenului abandonului copiilor la nivel judeţean; 

- întocmirea raportului trimestrial privind situaţia copiilor părăsiţi în 
unităţile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în 

risc social şi a activităţii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi 
riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în familie; 

- identificarea localităţilor în care există un număr mare de gravide în risc 

social şi copii părăsiţi în spitale, analiză în urma căreia propune Consiliului 
Judeţean Buzău susţinerea financiară şi metodologică a înfiinţării şi dezvoltării 

de servicii pentru copil şi familie. 
 De asemenea, Comisiei îi revine un rol important în: 

- promovarea drepturilor copilului în toate activităţile pe care le 
întreprinde;  

- informarea părinţilor cu privire la consecinţele plasamentului referitor la 
raporturile pe care urmează să le aibă cu copii, inclusiv asupra drepturilor şi 

obligaţiilor pe care le vor avea faţă de copil pe durata măsurii plasamentului; 
- stabilirea, în condiţiile legii, a cuantumului contribuţiei lunare a părinţilor 

la întreţinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul, etc. 
În activitatea pe care a desfăşurat-o în anul 2021 Comisia pentru Protecţia 

Copilului Buzău lucrând ca organism jurisdicţional a avut obligaţia: 
- să asculte părţile implicate şi interesate în luarea unor măsuri de 

protecţie pentru copiii cu ale căror cazuri a fost sesizată (părinţi, copii, rude ale 

acestora, alţi reprezentanţi legali);  
- să solicite acordul părinţilor cu privire la măsurile de protecţie specială 

pe care le-a dispus faţă de copii;  
- să ţină seama de proiectul planului individualizat de protecţie şi de 

raportul referitor la ancheta psiho-socială a copilului prezentate de specialistul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;  

- să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la copii, 
etc. 
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În perioada supusă raportării, Comisia pentru Protecţia Copilului s-a 
întrunit în 50 de şedinţe şi a adoptat un număr de 2425 hotărâri din care: 1470 

pentru copilul cu handicap (1447 privind eliberarea certificatelor de încadrare în 
grad de handicap și 23 hotărâri privind închis cauza, încetare valabilitate  etc.), 

138 pentru copilul aflat în dificultate socială, 110 pentru asistenţii maternali 
profesionişti și 707 pentru prelungirea valabilității Certificatului de Handicap, 

conform Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României și a Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru copiii ale căror certificate 
de încadrare în grad de handicap își pierd valabilitatea în această perioadă; 

 Ca unic gestionar al măsurilor de protecţie pentru copilul cu handicap, 
Comisia a reuşit în anul 2021 reevaluarea în termen, a unui număr de 1168 de 

certificate de încadrare în grad de handicap, a rezolvat 279 cazuri noi de 

încadrare în grad de handicap și a prelungit valabilitatea unui număr de 707 
certificate de încadrare  în grad de handicap.   

S-a continuat activitatea de monitorizare a reţelei de asistenţi maternali 
profesionişti; pentru un număr de 17 persoane s-a eliberat atestatul de asistent 

maternal profesionist, pentru 78 asistenţi maternali profesionişti s-a reînnoit 
atestatul de asistent maternal profesionist şi s-a acordat viză anuală pentru 122 

asistenţi maternali profesionişti. S-a retras un număr de 13 atestate: 7 cazuri 
pentru faptul că aceștia au renunțat la profesie din motive personale, 5 cazuri 

ca urmare a pensionării și un caz ca urmare a decesului asistentului maternal 
profesionist.         

Comisia şi-a exercitat în continuare rolul de consiliere a copilului şi a 
familiei naturale în situaţii de criză, de sprijinire a acestora, cu implicarea directă 

şi imediată a serviciilor specializate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău în colaborare cu autorităţile locale de 

domiciliu al celor vizaţi, în special pe linia monitorizării. 

În acest sens, s-a constatat că unele autorităţi publice locale nu stăpânesc 
situaţia concretă din teritoriu şi că este nevoie de o mai mare implicare a 

acestora în ce priveşte  acordarea serviciilor cu caracter primar şi de colaborare 
în cazurile de dificultate socială.  

Deoarece, s-au înregistrat probleme în ceea ce priveşte reintegrarea 
copiilor în familia naturală este nevoie de o mai mare implicare a autorităţilor 

publice locale în activitatea de monitorizare postintegrare care, conform legii 
este realizată de către asistenţii sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău, în colaborare cu autorităţile publice locale, 
prin lucrătorul social comunitar angajat al primăriei şi prin Comitetul local de 

sprijin acolo unde acesta există.  
Tot pe acest palier al colaborării cu autorităţile publice locale, CPC 

sesizează nevoia unui număr mai mare de centre de zi în comunităţile locale, 
care să preia şi astfel, să prevină separarea copilului de familia naturală. 

De aceea, se va insista şi în viitor pe eficientizarea colaborării cu instituţiile 

şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul protecţiei drepturilor copilului 
(primari, consilii locale, Inspectoratul judeţean şcolar, Autoritatea de sănătate 

publică, Centrul judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională, Inspectoratul 
judeţean de poliţie Buzău) astfel încât să fie posibile intervenţiile autorităţilor 

publice locale şi ale serviciilor specializate din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în cazurile urgente, prin 

identificarea de soluţii concrete şi eficiente de acţiune. 
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Totodată, Comisia pentru Protecţia Copilului a identificat, urmare analizei 
cazurilor cu care a fost sesizată în anul 2021 şi necesitatea ca Serviciul public 

specializat al judeţului – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului – să dezvolte noi servicii pe care să le pună la dispoziţia beneficiarilor 

cum sunt cele specializate pentru copilul cu handicap (centre de consiliere şi 
sprijin pentru părinţi şi copii, de terapii mai ales în cazul copilului cu tuburări de 

spectru autist), pentru copilul cu tulburări comportamentale, etc.; să diversifice 
şi să crească calitatea acelor servicii care se adresează copilului care a săvârşit 

fapte penale dar nu răspunde penal, precum şi a celor care se adresează 
tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani şi ne referim în mod concret la serviciile 

de tip vocaţional; să dezvolte serviciile de consiliere în special consilierea 
psihologică astfel, ca la încetarea măsurii de protecţie, beneficiarul acesteia să 

fie în câştig şi nu în pierdere. 

Analizând activitatea Comisiei pentru protecţia copilului Buzău se poate 
trage concluzia că aceasta şi-a dus la îndeplinire atribuţiile prevăzute de lege în 

condiţii de eficienţă şi operativitate: 
- a respectat mandatul dat de către Consiliul judeţean Buzău;  a contribuit 

la realizarea sau derularea obiectivelor operaţionale cuprinse în Strategia 
judeţeană aprobată, inclusiv în parteneriat cu celelalte instituţii abilitate; 

- a contribuit la înlăturarea prejudecăţilor şi a mentalităţilor atât a 
instituţiilor şi autorităţilor, cât şi a părinţilor, copiilor şi cadrelor didactice legate 

de învăţământul special integrat;  
- a asigurat primirea/expedierea documentelor de la/către beneficiari pe 

perioada stării de urgență și de alertă, respectând astfel măsurile de prevenire 
a infecției cu virusul SARS-COV-2; 

- şi-a adus propria contribuţie la mai buna definire a direcţiilor de acţiune 
a activităţii de asistenţă socială din judeţ etc. 

 

 
 

3. Comisia Judeţeană de Evaluare a  
Persoanelor Adulte cu Handicap 

 
În baza prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și ale Hotărârii Guvernului 

nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea 
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (C.E.P.A.H.) a fost 

aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Buzău și componența acesteia, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Buzău nr.71/30.03.2011. Componența Comisiei a fost 
actualizată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 165/29.08.2019. 

În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului 
Buzău a fost înființat Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu 

Handicap în conformitate cu prevederile art. 88 din Legea nr. 448/2006. 

Serviciul are o relație de colaborare permanentă cu compartimentul 
Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, precum și 

cu C.E.P.A.H., în vederea respectării termenelor legale de soluționare a cererilor 
depuse.  

Comisia, ca organ de specialitate în subordinea Consiliului Judeţean 
Buzău, are activitate decizională în domeniul încadrării în grad de handicap 

pentru adulţi. 
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Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap are următoarea 
componenţă: 

a. Dr. Coleașă Valentin - presedinte, medic specialist în expertiza medicală 
şi recuperarea capacităţii de muncă, absolvent de cursuri de management în 

domeniul socio-medical; 
b. Dr. Mihailă Mădălina - medic, specialist în medicină generală; 

c. Alixandrica Ștefania - reprezentant desemnat al organizaţiilor 
neguvernamentale autorizate, care desfășoară activităţi și în beneficiul 

persoanelor cu handicap; 
d. Vlade Ana - Maria,  psiholog; 

e. Cambeșteanu Denisa Mihaela, asistent social. 
Pe parcursul anului 2021, Comisia a îndeplinit următoarele atribuţii: 

- analiza documentaţiei pentru încadrarea în grad și tip de handicap; 

- evaluarea persoanei şi întocmirea programului individual de reabilitare 
si integrare socială, ce cuprinde acţiunile medicale, educaţionale/profesionale şi 

activităţi servicii/sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea şi 
integrarea socială a persoanei cu handicap; 

- evaluarea și reajustarea programului individual de reabilitare și integrare 
socială la sfârșitul perioadei pentru care a fost realizat sau ori de câte ori a fost 

nevoie; 
- emiterea certificatelor de încadrare a persoanei într-o categorie şi grad 

de handicap; 
- eliberarea certificatelor de orientare profesională; 

- eliberarea de decizii de admitere/prelungire în centre de specialitate 
aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău; 
- eliberarea de decizii privind încetarea acordării de servicii sociale. 

 În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un 

grad de handicap, Comisia de Evaluare analizează dosarul întocmit de Serviciul 
de Evaluare Complexă pentru Persoane Adulte cu Handicap. 

În cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului a 
fost înfiinţat Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

in conformitate cu prevederile art. 88 din Legea nr. 448/2006. 
De asemenea, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcţionare a 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Buzău prin Hotărîrea 
Consiliului Judeţean Buzău nr. 67/30.05.2008. În conformitate cu prevederile 

amintite mai-sus, Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu 
Handicap are o relaţie de colaborare permanentă cu compartimentul 

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, precum şi 
cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în vederea respectării 

termenelor legale de soluţionare a cererilor depuse. 
Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele: 

a) cerere-tip de evaluare complexă; 

b) copie documente de identitate; 
c) documente medicale (referat privind situaţia medicală prezentă, 

întocmit de medicul specialist, scrisoare medicală-tip completată de medicul de 
familie, numai în situaţia primei prezentări la Serviciul de Evaluare Complexă, 

investigaţii paraclinice solicitate de Serviciul de Evaluare Complexă. 
d) anchetă socială, efectuată de serviciul specializat din cadrul Primăriei, 

în a cărei rază işi are domiciliul sau resedinţa persoana solicitantă.  
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Serviciul de Evaluare Complexă evaluează persoana din punct de vedere 
medico-psiho-social şi întocmeşte raportul de evaluare complexă, cu 

propunerea de încadrare în grad de handicap. 
Comisia analizează documentaţia şi stabileste încadrarea în grad și tip de 

handicap.  
În anul 2021 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Buzău 

a evaluat un număr total de 7074 persoane. Dintre acestea, un număr de 5565  
persoane s-au prezentat la Comisie pentru reevaluare, iar un număr de 1509  

persoane au fost cazuri noi.  
Comparând numărul persoanelor evaluate în anul 2021 (7074 persoane)  

cu anul 2020 (6663 persoane) se constată o creștere a numărului total de 
persoane evaluate în 2021, cu 411 persoane.  

Cazurile reevaluate în 2021 (5565), fiind mai multe cu 320 persoane faţă 

de 2020 (5245),  
Dosarele noi evaluate în anul 2021 (1509), fiind mai multe cu 91 față de 

2020 (1418). 
Începând cu luna Martie, conform prevederilor art.39 din Decretul 

nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în 
contextul epidemiologic de COVID-19 și având în vedere și Hotărârea 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 4/10.03.2020, Dispoziția 
metodologică nr. 7876/DPDC/et/23.03.2020, a fost prelungită valabilitatea unui 

număr de 1270 de Certificate de încadrare în grad de handicap, după cum 
urmează: 

1. Ianuarie – 100 Certificate; 
2. Februarie – 61 Certificate; 

3. Martie – 92 Certificate; 
4. Aprilie – 111 Certificate; 

5. Mai – 112 Certificate; 

6. Iunie – 77 Certificate; 
7. Iulie – 101 Certificate; 

8. August – 121 Certificate; 
9. Septembrie – 131 Certificate; 

10. Octombrie - 96 Certificate; 
11.  Noiembrie – 125 Certificate; 

12.  Decembrie – 143 Certificate. 
Pe parcursul anului 2021, în urma solicitărilor scrise depuse la 

secretariatul Comisiei de Evaluare, a fost eliberat un Certificat de Încadrare în 
grad de handicap în vederea aplicării prevederilor art.58 din Legea 

nr.263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În anul 2021 din cele persoane 1509 ce au solicitat pentru prima dată 
evaluare la Comisie: 

- 119 persoane au fost preluate de la Comisia pentru Protecţia Copilului 

(cu 36 cazuri mai multe față de 2020);  
- 13 persoane au fost încadrate în gradul ușor de handicap (același număr 

de cazuri ca și în anul 2020);  
- 53 persoane au primit certificate de respingere pentru încadrare în 

categorie şi grad de handicap (cu 18 persoane mai puține față de anul 2020), 
fiind considerate persoane bolnave şi nu persoane cu handicap, în conformitate 

cu Ordinul nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico - psihosociale 
pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap. 
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Din cele 5565 cazuri care s-au prezentat la reevaluarea anuală, 14 cazuri 
au primit certificate de respingere, fiind considerate persoane bolnave şi nu 

persoane cu handicap, în conformitate cu Ordinul nr. 762/1.992/2007 pentru 
aprobarea criteriilor medico - psihosociale pe baza carora se stabilește 

încadrarea  în grad de handicap. 
Din totalul de evaluări efectuate în anul 2021 de către C.E.P.A.H. – Buzău, 

cele 7074 cazuri au primit următoarele încadrări:  
-1570  persoane au fost încadrate în gradul grav de handicap (cu 174 

cazuri mai multe decât în 2020), după cum urmează:  
 1392 persoane au fost încadrate în gradul grav cu asistent personal, 

   178 persoane au fost încadrate în gradul grav fără asistent 
personal; 

-4185 persoane au fost încadrate în gradul accentuat de handicap (cu 234 

cazuri mai multe decât în 2020);  
-1224 persoane au fost încadrate în gradul mediu de handicap (cu 19 

cazuri mai multe decât în 2020);  
-   28 persoane au fost încadrate în gradul uşor de handicap (cu 11 cazuri 

mai putine decât în 2020);  
- restul de 67 persoane au fost respinse (cu 11 cazuri mai puține decât în 

2020);  
Din cele 67 dosare respinse: 

  - 14 dosare - care au primit respingere, au fost dosare vechi (reevaluare) 
  - 53 dosare – care au primit respingere, au fost dosare noi (evaluare). 

Conform Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 51 din 30 iunie 2017 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, art. 31 alineatul (5) și 

ale art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu  handicap, republicată, cu actualizările ulterioare, se modifică și 

va avea următorul cuprins: „Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot 

fi contestate de către titularii acestora în termen de 30 zile calendaristice de la 
comunicare, în instanța de contencios administrativ competența, potrivit Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru”, 

în anul 2021 au fost contestate în instanță un număr de 21 Certificate de 
Încadrare în Grad de Handicap eliberate de C.E.P.A.H. Buzău. 

Urmarea acestui fapt, au fost soluționate cauzele în contencios 
administrativ și fiscal formulate și au fost emise hotărâri  a acțiunilor formulate 

de reclamanți (cu drept de recurs) pentru un număr de 7 cazuri rămase din 
2020 și pentru un număr de 19 dosare au fost soluționate și emise Hotărâri de 

instanță pentru anul 2021. În favoarea reclamanților au fost emise 2 hotărâri 
judecătorești, restul de 17 de hotărâri au fost respinse ca fiind neîntemeiate sau 

perimate. 
Pe parcursul anului 2021, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap a eliberat Decizii de admitere internare/prelungire/încetare internare 

în Centre Publice Rezidenţiale, după cum urmează:     
 Numărul total de Decizii eliberate: 48, din care:  

         - Decizii de admitere/prelungire în centre publice rezidenţiale: 16; 
         - Decizii privind încetarea acordării de servicii sociale: 18; 

         - Pentru o cerere de accesare de servicii medico-psihosociale s-a 
emis Decizie de respingere cu următoarea motivare: ”lipsa locuri” conform 

adreselor primite de la Centrele aflate în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 
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Pentru un număr de 13 cereri au fost emise decizii de transfer (încetare-
admitere) în cadrul Centrelor specializate de acordare de servicii sociale din 

subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.                                                                                                                                                                                               
În urma analizei activităţii pentru anul 2021 a Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap, considerăm că aceasta şi-a îndeplinit eficient 
şi operativ atribuţiile legale, dezvoltând de asemenea bune relaţii de colaborare 

cu instituţiile competente în domeniu. 
 

 
 

C. ACTIVITĂŢI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
ŞI SOCIALĂ A JUDEŢULUI 

 

1. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI 
PRIVAT AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 
 

Domeniul public al judeţului Buzău, atestat prin Hotărârea Guvernului 

nr.1348/2001, este constituit dintr-un număr de 60 imobile care sunt 
administrate de către Consiliul Judeţean Buzău, de alte instituţii sau date în 

folosinţa gratuită a altor instituţii ori concesionate, după cum urmează: 

- 36 imobile sunt date în administrarea unor instituţii publice din judeţ, 
respectiv: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Biblioteca 

Judeţeană, Muzeul Judeţean, Spitalul Judeţean de Urgență, A.J.O.F.M. Buzău, 
Serviciul de Ambulanță, Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău; 

- 6 imobile sunt date în folosinţa gratuită unor instituţii publice din judeţ; 
- 17 imobile sunt în administrarea directă a Consiliului Judeţean Buzău; 

- 1 imobil este concesionat. 
S-au dat în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean și 

Instituției Prefectului -Județul Buzău anumite spații din cadrul Complexului de 
Servicii nr. 2, strada Simila nr. 19, în vederea funcționării Serviciului comunitar 

regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Buzău respectiv, 
pentru servicii/activități specifice ale poliției. 

Au fost finalizate documentațiile tehnico-economice privind următoarele 
investiții: 

- Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență 

Buzău - faza Proiect Tehnic de Execuție (PTE). Documentația este în curs de 
pregătire pentru trimiterea către finanțator – A.D.R. S-E Brăila; 

- Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de 
Urgență Buzău, în contextul pandemiei de COVID-19, faza Studiu de 

fezabilitate;  
- „Eficientizarea energetică a clădirii administrative C3 din incinta 

imobilului situat în municipiul Buzău, Bdul N. Bălcescu, nr. 48” revizuirea 
documentatiei economice-faza Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de 

Intervenție (întocmită în anul 2020), conform prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr. 15/2021. 

În cursul anului 2021, au fost continuate lucrările de execuție pentru 
următoarele obiective de investiții: 

 „Construire sală multifuncțională cu gradene și funcțiuni conexe 
pentru persoanele cu dizabilități” cu finanțare prin Compania Națională de 

Investiții și au fost achiziționate/demarate lucrările pentru asigurarea utilităților; 
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 „Eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă Buzău”- Municipiul Buzău, Strada Horticolei nr. 56, cu finanțare prin 

POR 2014-2020; 
 ”Construire Bază sportivă proiect tip II (nevăzători)-Liceul Special 

pentru Deficienți de Vedere Buzău, Municipiul Buzău, Strada Horticolei nr. 52, a 
fost inclus în Lista sinteză a obiectivelor de investiții - C.N.I. și au fost obținute 

certificate de urbanism și avizele aferente acestuia; 
 ”Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în 

Municipiul Buzău, B-dul. N. Bălcescu nr. 40, în vederea înființării ”Centrului 
Muzeal I.C. Brătianu” cu finanțare prin POR 2014-2020. 

În cursul anului 2021 au fost finalizate următoarele investiții: 

 Lucrările de execuție privind ”Eficientizarea energetică a clădirii 
Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cu 

finanțare prin POR 2014-2020; 
 Lucrările de execuție privind amenajare teren - curte interioară ca 

urmare realizării investiției ”Construcție modulară de tip container cu funcțiunea 
de Centrul Militar Județean, strada Bistriței nr. 45, Buzău”, cu finanțare din 

fonduri proprii; 
 Lucrările de realizare a branșamentelor la utilități (apă, canal și 

energie electrică) pentru clădirea care va avea funcțiunea de Centru Muzeal I.C. 
Brătianu, situat în Municipiul Buzău, B-dul. N. Bălcescu, nr. 40; 

 Lucrările de executie privind ”Desființare corp C3 și C4, situat în 

Județul Buzău, Municipiul Buzău, str. Transilvaniei nr.403”, cu finanțare din 
fonduri proprii. 

A fost depusă cererea de finanțare la Agentia Fondului de Mediu pentru 

obiectivul ”Eficientizarea energetică a clădirii administrative C3 din incinta 

imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr. 48”. 

A fost depusă cererea de finanțare la A.D.R. S-E Brăila, pentru POR privind 

obiectivul Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean 

de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.  

 

 
2. DOMENIUL ACHIZIŢII PUBLICE 

 
Prin intermediul Serviciului Achiziții Publice și Contracte din cadrul 

Consiliului Județean Buzău, au fost perfectate în cursul anului bugetar 2021 un 
număr total de 127 de acorduri-cadru / contracte, în urma derulării procedurilor 

de achiziție publică de produse, servicii sau lucrări, finanțate atât de la bugetul 
propriu al județului, cât și din fonduri europene. 

În funcție de natura achiziției, putem enumera după cum urmează: 

 Achiziții de produse – 58 contracte, 
 Achiziții de servicii  –  47 contracte, 

 Achiziții de lucrări   –  18 contracte. 
Din punct de vedere al procedurilor de achiziție publică aplicate în vederea 

atribuirii acestor contracte, distingem: 
 Licitații deschise: 77 de proceduri, 

 Negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare – 3 
proceduri, 

 Proceduri simplificate online: 3 proceduri. 
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De asemenea, au fost realizate 44 de achiziții directe care s-au finalizat 
prin perfectarea unui contract de achiziție publică, de regulă, prin publicarea de 

anunțuri publicitare pentru achiziții directe sau identificarea ofertelor în catalog 
pe platforma SICAP. 

Prin utilizarea SICAP s-a asigurat respectarea prevederilor legale, 
procedurile de achiziție publică derulându-se, de regulă, online. 

 
 
 

3. GESTIONAREA SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ 

 
 

Pentru îndeplinirea obiectivului: Asigurarea şi coordonarea elaborării 
Strategiei județene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice prin respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, s-a desfășurat procedura specifică 

elaborării Strategiei judeţene privind dezvoltarea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice pentru perioada 2021 – 2027. La începutul anului 2021 au fost 

transmise către UAT-uri și operatorii regionali adrese prin care s-a solicitat 
completarea anexelor privind situația actuală și planurile multianuale aferente 

fiecărui serviciu comunitar de utilități publice. În baza datelor colectate a fost 

elaborată și propusă Strategia județeană privind accelerarea dezvoltării  
serviciilor comunitare de utilităţi publice, Buzău 2021 – 2027 și supusă etapei 

de consultare publică. 
Proiectul de Strategie privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilităţi publice a Județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027 a fost aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 166/26.08.2021. 

În ceea ce privește Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Buzău 
- forma actualizată, elaborate în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 
completările ulterioare, așa cum este stipulat în „Ghidul practic al planificării de 

mediu”, elaborat de către Ministerul Mediului și Pădurilor și aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.39/2019, activitatea specifică a 

constituit-o monitorizarea semestrială, împreună cu alte autorităţi publice 
judeţene şi locale, a implementării măsurilor/acţiunilor cuprinse în  plan. 

În vederea conformării cu prevederile art. 21, alin. (2) lit. a) din Legea 

nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a prevederilor H.G. 
nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate 

a aerului, planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a 
calității aerului, Consiliul Judeţean Buzău a aprobat prin Hotărârea nr. 103/2020 

Planul de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie 
(PM10 și PM25), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), 

plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot 
(NO2/NOx) pentru judeţul Buzău. Activitatea specifică o constituite 

monitorizarea anuală a stadiului realizării măsurilor cuprinse în  plan, împreună 
cu alte autorităţi publice judeţene şi locale, în vederea întocmirii raportului anual 

cu privire la stadiul realizării măsurilor. În baza centralizării datelor colectate a 
fost întocmit Raportul pe anul 2020 și aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 21/28.02.2021. Raportul anual a fost transmis către Agenția 
pentru protecția mediului și Garda națională de mediu- Comisariatul județean 

Buzău. 
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În vederea îndeplinirii obiectivului „Coordonarea procesului în cazul 
proiectelor de investiţii publice ce necesită o abordare judeţeană sau care 

înglobează oraşe şi/sau zone rurale şi colaborează cu agenţiile de dezvoltare 
regionale în cazul proiectelor cu abordare regională şi asistarea operatorilor şi 

autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere a 
fondurilor pentru investiţii”, principalele activităţi desfăşurate au fost: 

  acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate în vederea obţinerii 
finanţării din fonduri UE şi implementarea proiectelor: 

- “Consolidare, restaurare şi dotare Biblioteca Judeţeană “Vasile        
Voiculescu” Buzău”;  

- “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de 
Urgență Buzău”. 

  acordarea de consultanţă de specialitate şi îndrumarea personalului din 

primării şi instituţii subordonate: 
- acordarea de consultanță și asistență de specialitate în vederea realizării 

obiectivului Lucrări de desființare “Construcție parazitară anexă C2 pentru 
realizarea proiectului “Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană 

“Vasile Voiculescu” Buzău, situată în municipiul Buzău, Bulevardul Unirii nr. 88; 
-  acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate operatorului 

Compania de Apă ce are în concesiune Sistemul de alimentare cu apă a 
comunelor situate pe Valea Slănicului. 

În anul 2021, în cadrul celor 10 ședințe ale Consiliului Tehnico - Economic 
au fost examinate documentaţii tehnico-economice şi s-au emis 22 avize 

tehnico-economice (s-a asigurat pregătirea, desfăşurarea lucrărilor şedinţelor, 
consemnarea obiecţiunilor, analizarea documentaţiilor şi elaborarea avizelor 

CTE).  
S-a actualizat baza de date şi Registrul Electronic al Proceselor-verbale/ 

avizelor CTE. 

În cursul anului 2021 s-a realizat inventarierea elementelor de natura 
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Consiliului 

Judeţean Buzău şi s-a întocmit procesul verbal de inventariere pentru imobilizări 
corporale și titluri de participare (clădiri și drumuri) ce aparţin domeniului public 

al judeţului. 
Activitatea Biroului de consiliere pentru persoane fizice și juridice și de 

verificare a documentațiilor necesare în vederea obținerii avizelor și 
autorizațiilor pentru facilitarea realizării investițiilor finanțate din fonduri 

europene, guvernamentale și locale, înființat în conformitate cu Ordinul 
Prefectului Județului Buzău nr. 129/16.02.2018, a fost suspendată din cauza 

condițiilor impuse de pandemia de COVID-19. 
 

 
 

4. ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC RUTIER DE PERSOANE  

PRIN SERVICII REGULATE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN 
 

1. Serviciul public de transport rutier de persoane 
a) Programul de transport 

Serviciul de transport public rutier judeţean de persoane prin curse 
regulate la nivelul Judeţului Buzău s-a desfăşurat în anul 2021 în baza 

Programului Judeţean de transport, cu valabilitate începând cu 01.05.2013, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 238/2012, modificată prin 

Hotărârile Consiliului Judeţean Buzău nr. 48/2016 și respectiv nr. 238/2016, 
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prelungit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 96/2020 până la data de 
31.12.2021, în baza art. 66 din Odonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2020 

și prorogat termenul până la data de 31.12.2022, în conformitate cu prevederile 
art. LI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.130/2021. 

 
 

b) Contracte de delegare a gestiunii 

Serviciul de transport public rutier de persoane prin curse regulate s-a 

desfășurat în anul 2021 în baza a 36 de contracte de delegare încheiate cu un 
număr de 32 de operatori de transport, pe un număr de 86 de trasee județene. 

În conformitate cu prevederile art. LI din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 130/2021 s-au încheiat acte adiționale pentru prelungirea 

contractelor de delegare până la data de 31.12.2022. 

 
 

c) Proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale 

În decursul anului 2021, Biroul de Transport Public a organizat două 
proceduri de atribuire – Negociere fără invitaţie prealabilă la procedura 

concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru 

următoarele trasee, la care s-au înregistrat cereri de renunțare la licența de 
traseu sau la care operatorii de transport nu au mai fost de acord cu prelungirea 

valabilității contractelor de delegare. 
- cod 003 Buzău Autogara Sud – Ulmeni – Pietroasele;  

- cod 004 Buzău Autogara Sud – Merei – Vispeşti;  
- cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca;  

- cod 031 Buzău Autogara Marghiloman – Săgeata;  

- cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvăneşti; 
- cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru;  

- cod 113 Pătârlagele – Colţi. 
 

 
d) Licențe de traseu 

În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) lit.p) din Legea nr. 92/2007 
a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrative-teritoriale, 

cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Buzău aprobă prin 
hotărâre atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate.  
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 23/2021 s-a prelungit 

traseul cod 006 Buzău – Merei – Năeni, până în localitatea Fințești. 
Astfel, prin Hotărârile Consiliului Județean nr. 22/2021, nr. 23/2021 și 

nr.148/2021 s-au aprobat atribuirea licențelor de traseu pentru 8 trasee 

județene. 
S-au eliberat licențele de traseu de către Biroul de transport public , după 

cum urmează: 
- pe traseul cod 003 Buzău Autogara Sud – Ulmeni – Pietroasele 

operatorului de transport SC TRANSRODICA SLR, i s-a eliberat licența de traseu 
LT nr. 007; 
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- pe traseul cod 004 Buzău Autogara Sud – Merei – Vispești operatorului 
de transport SC TRANSRODICA SRL, i s-a eliberat licențele de traseu LT              

nr. 008;  
- pe traseul cod 004 Buzău Autogara Sud – Merei – Fințești operatorului de 

transport SC NCA & LASCU SRL, i s-a eliberat licențele de traseu LT  nr. 010;  
- pe traseul cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca operatorului 

de transport SC TRANS EXPRES SRL, i s-au eliberat licența de traseu LT nr. 011; 
LT nr. 011/1; 

- pe traseul cod 031 Buzău Autogara Marghiloman – Săgeata operatorului 
de transport SC TRANS EXPRES SRL, i s-a eliberat licența de traseu LT nr. 012;  

- pe traseul cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvănești 
operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL, i s-a eliberat licența de traseu 

LT nr. 013; 

- pe traseul cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru, operatorului de 
transport SC TRANSRODICA SRL, i s-a eliberat licența de traseu LT nr. 009; 

- pe traseul cod 113 Pătârlagele - Colți, operatorului de transport SC 
TRANS LAURIANA SRL, i s-a eliberat licența de traseu LT nr. 005. 

 
 

2.  Monitorizarea modului de efectuare a serviciului de transport 
public judeţean de persoane  

a) Sesizări 
 În perioada analizată s-au înregistrat un număr de 17 sesizări cu privire 

la modul de desfăşurare a serviciului judeţean de transport, respectiv:  
        - 3 (trei) de la utilizatorii finali;  

        - 5 (cinci) de la Primării din Județul Buzău; 
        - 3 (trei) de la societăți comerciale din Județul Buzău; 

        - 3 (trei) de la Licee din Județul Buzău; 
        - 1 (una) de la Asociația Transportatorilor Județeni Buzău; 

        - 1 (una) de la Consiliul Concurenței; 

        - 1(una) de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 

Răspunsurile la sesizările formulate  au fost comunicate în termenul legal. 
Se constată o scădere a numărului de sesizări adresate de către utilizatorii 

finali, față de anul precedent. 
 

b) Activitatea de control 

 Controlul modului de executare a serviciului de transport public judeţean 

de persoane s-a concretizat prin efectuarea de controale în trafic de către 
membrii Biroului de transport public, împreună cu agenţii Serviciului Poliţiei 

Rutiere Buzău și inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. - Biroul județean Buzău. 
 A fost efectuat un control, care a fost evidenţiat prin completarea unui 

formular de control, Raport de control, cod F-DAPI-18 și o notă de control. 
     
c) Măsuri luate în conformitate cu competenţa legală 

În legătură cu constatările efectuate în activitatea de control, Biroul de 

transport public din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Buzău a luat 
următoarele măsuri: 

- 2 convocări la sediul Consiliului Judeţean Buzău a unui număr de 2  
operatori de transport la care s-au înregistrat deficienţe, precum şi transmiterea 

în scris a deficienţelor constatate în vederea remedierii acestora; 
- un avertisment pentru un operator de transport. 
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3. Organizarea procedurii de achiziție sectorială a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public 

Documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de transport persoane se întocmește de autoritatea de transport și se 

aprobă prin hotărâre a autorității locale competente, în conformitate cu 
prevederile art. 231, alin. (1), (2) și (6) din Legea nr. 92/2007. 

Consiliul Județean Buzău a aprobat prin Hotărârea nr. 256/2021 
documentația de a tribuire a contractelor de delegare a gestiunii și cuprinde 

următoarele: 
a) programul de transport și lista stațiilor aferentă traseelor cuprinse în 

programul de transport județean;  
b) formularele tipizate, care să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei 

şi a documentelor care o însoţesc;  

c) criteriile de calificare şi selecţie a ofertelor;  
d) criteriul de atribuire a contractului;  

e) factorii de evaluare și grila de punctaj;  
f) modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului;  

g) valoarea estimată a contractului;  
h) instrucțiuni către ofertanți;  

i) caietul de sarcini privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport persoane. 

 
 

 
5. GESTIONAREA BUGETULUI JUDEŢULUI BUZĂU 

 

 

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Buzău, Direcţia Economică este structura din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Buzău prin intermediul căreia autoritatea 
publică judeţeană asigură: 

- elaborarea şi fundamentarea bugetului propriu al judeţului în condiţii de 
echilibru bugetar la termenele și potrivit prevederilor legale; 

- gestionarea patrimoniului, corespunzător îndeplinirii obiectivelor 
Consiliului Judeţean Buzău; 

- gestionarea și urmărirea încasărilor veniturilor proprii; 
- organizarea inventarierii anuală a bunurilor din patrimoniul județului; 

- organizarea activității de control financiar preventiv propriu; 
- îndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern managerial; 
- evidența contabilă a patrimoniului public și privat al Consiliului județean. 

Pentru elaborarea bugetului propriu al Consiliului Județean pe anul 2021 
au fost analizate proiectele de buget ale instituțiilor din subordinea Județului 

Buzău, respectiv: instituțiile de cultură (Muzeul Județean, Centru de Cultură și 

Artă, Biblioteca ”Vasile Voiculescu”, Teatru Dramatic „George Ciprian”), de 
asistență socială (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului), 

școlile speciale (Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Liceul Tehnologic 
Special pentru Copii cu Deficienți Audutive, Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

Buzău, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat, Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională), Direcția județeană de evidență a 

persoanelor, Spitalul Județean de Urgență. De asemenea, s-a analizat necesarul 
de fonduri pentru Centru Militar Județean și Inspectorarul Județean de Urgență. 
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Proiectul de buget a fost elaborat şi aprobat urmărindu-se asigurarea de  resurse 
financiare suficiente pentru toate activităţile finanţate din bugetul propriu al 

judeţului cu respectarea Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, a 
Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare.  
În cursul anului 2021, bugetul judeţului a fost elaborat în mai multe etape, 

respectiv bugetul inițial și rectificări. Bugetul propriu inițial s-a aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 55/2021 privind aprobarea bugetului 

județului Buzău pe anul 2021.  
Veniturile bugetului judeţului au fost stabilite în sumă totală de 474.834 

mii lei, din care 196.821 mii lei reprezintă venituri pentru secțiunea de 
funcționare și 278.013 mii lei reprezintă venituri pentru secțiunea de dezvoltare. 

Veniturile bugetului județului Buzău sunt constituite din: venituri proprii 

(impozite şi taxe, alte venituri fiscale şi nefiscale), cote şi sume defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat (impozit pe venit şi TVA), subvenţii de la 

bugetul de stat, sume de la UE şi bugetul de stat pentru proiecte finanţate din 
FEN (inclusiv sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori), sumele 

excedentului din anii precedenţi pentru acoperirea golului de casă a secţiunii de 
dezvoltare şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare și dezvoltare 

Cheltuielile bugetului judeţului în anul 2021 au fost stabilite, inițial, în 
sumă de 474.835 mii lei, din care 278.014 mii lei reprezintă cheltuieli pentru 

secţiunea de funcţionare şi 196.821 mii lei cheltuieli pentru secţiunea de 
dezvoltare. 

Pe parcursul anului, bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Buzău a 
suferit 9 rectificări aprobate prin hotărâri de Consiliu Județean. Ultima rectificare 

a bugetului propriu s-a făcut pentru următoarele sume: 
- venituri 472.641 mii lei (din care 206.406 mii lei venituri pentru 

secțiunea de funcționare și 266.235 mii lei venituri pentru secțiunea de 

dezvoltare); 
- cheltuieli 528.038 mii lei (din care 206.406 mii lei cheltuielile secțiunii 

de funcționare și 321.632 mii lei cheltuielile secțiunii de dezvoltare). 
Potrivit contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului în anul 2021, 

pe secţiuni, s-a constatat:  
- veniturile secțiunii de funcţionare au fost în suma de 204.440 mii lei 

(203.100 mii lei Trezoreria Buzău și 1.340 mii lei Trezoreria Râmnicu Sărat), iar 

cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2021 din secţiunea de funcţionare au 

fost în suma de 183.876 mii lei, înregistrându-se un excedent în sumă de 20.564 

mii lei; 

- veniturile secțiunii de dezvoltare au fost în suma de 139.546 mii lei, iar 

cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2021 din secţiunea de dezvoltare au 

fost în sumă de 155.367 mii lei, înregistrându-se un deficit în sumă 15.821 mii  

lei.  

În această situaţie, acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare s-a 

realizat prin Dispoziția Președintelui Consuliului județean Buzău privind 

aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe anul 2021 din excedentului anilor 

precedenţi al bugetului propriu al judeţului Buzău, iar excedentul secţiunii de 

funcţionare se va prelua în contul de excedent al bugetului local şi se va 

repartiza prin hotărâre a Consiliului Județean Buzău în anul 2022 cu respectarea 

prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor Ordinului 
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Ministerului Finanțelor nr. 1.536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021. 

Excedentul care se va repartiza în anul 2022 prin hotărâre a Consiliului 

Județean Buzău este de 60.150 mii lei. 

De-a lungul anului 2021 și bugetele unităților subordonate au suferit 

rectificări. 

Execuţia bugetară s-a efectuat cu respectarea standardelor internaţionale 

de contabilitate, în baza normelor interne şi a Ordinului MF nr. 1792/2002 (cu 

modificările și completările ulterioare), astfel încât angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata s-au realizat cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

Urmare prevederilor Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 

2021, ale Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și  ale 

Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean Buzău a 

repartizat sume către unitățile administrativ - teritoriale din Județul Buzău 

pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală (prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 53/2021). 

În ceea ce privește accesarea programelor cu finanțare nerambursabilă, 

totalul încasărilor pentru obiectivele cu finanţare europeană nerambursabilă pe 

anul 2021 a fost în sumă de 34.746 mii lei (3.848 mii lei reprezentând subvenții 

de la bugetul statului către bugetele locale pentru susținerea proiectelor și 

30.898 mii lei reprezentând sume primite de la UE/ alți donatori). 

La capitolul drumuri judeţene, în anul 2021: 

- s-au efectuat lucrări pentru reparaţii şi întreţinere și deszăpezire în 

valoare de 16.680 mii lei; 

- s-au efectuat lucrările pentru modernizarea și reabilitarea unor drumuri 

județene, valoarea acestor lucrări fiind de 134.754 mii lei. 

În condițiile speciale ale anului 2021, pe fondul pandemiei de COVID-19 

au avut loc o serie de activități: 

- au fost aprobate și derulate proiecte pe fonduri europene în vederea 

gestionării crizei sanitare; 

- au fost decontate cheltuieli aferente serviciilor de cazare și masă pentru 

medici angajați ai Spitalului Județean cât și pentru studenții voluntari, 

repartizați la Spitalul Județean.  

În calitatea sa de partener în cadrul unor programe și proiecte (Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, Asociația Națională a Autorității 

Teritorială de Ordine Publică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Monteoru 

Sud- Est Situații Urgență Constanța, Uniunea Națională a Consiliilor Județene 

din România, Asociația Directorilor Economici și Contabililor din județele din 

România, Grupuri de acțiune locală, Asociația de dezvoltare intercomunitară 

Progaz Buzău 2020) Consiliul Județean Buzău a alocat suma de 2.850 mii lei 

inițial, ulterior 2.992 mii lei, din care s-au cheltuit efectiv 2.822 mii lei. 

Consiliul Județean Buzău a participat financiar și la organizarea unor 

activități culturale și științifice, proiecte educaționale: Zilele Chișinăului, Buzău 
Internațional Arts Festival, Festivalul Măgura Art 2021, Ziua Aviației. 
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În cadrul Direcței Economice din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Buzău este organizată și activitatea de control financiar preventiv 

propriu. Această activitate constă în verificarea sistematică a operațiunilor din 
punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele și destinația 

creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz. Având în vedere 
modificările legislative din domeniu, din anul 2017 (Ordinul Ministrului  

Finanțelor Publice nr. 2332/2017), operațiunile supuse contolului financiar 
preventiv propriu sunt: 

- deschiderea, repartizarea, retragerea și modificarea creditelor bugetare; 
- angajamente legale din care rezultă obligații de plată; 

- ordonanțarea cheltuielilor; 
- concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor 

din patrimoniul instituțiilor publice, 

- alte operațiuni. 
Pe parcursul anului 2021 nu s-a înregistrat niciun refuz la viza de control 

financiar preventiv. 
Toate cheltuielile au fost angajate și ordonanțate la plată cu respectarea 

prevederilor legale, după o temeinică analiză a necesității și oportunității 
efectuării acestora. 

În perioada octombrie – decembrie 2021 s-a realizat inventarierea 
elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, lucrărilor şi 

serviciilor în curs de execuţie sau neterminate, terenurilor şi drumurilor judeţene 
aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean Buzău în anul 2021. 

Din punct de vedere financiar - contabil, s-a organizat evidenţa contabilă 
pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare a creditelor bugetare deschise, a 

angajamentelor legale şi a plăţilor efectuate în baza angajamentelor legale, s-a 
urmărit alimentarea conturilor de cheltuieli şi efectuarea cheltuielilor conform 

bugetului aprobat, s-au întocmit ordine de plată către trezorerie, dispoziții de 

încasare/plată, s-a urmărit primirea la timp a extraselor de cont şi s-a efectuat 
verificarea lor pe baza documentelor justificative, s-a condus evidenţa contabilă 

a cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, asigurându-se 
încadrarea lor corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. S-au întocmit dări 

de seamă contabile şi statistice specifice, la termenele stabilite. Nu s-au 
înregistrat nerespectări de termene şi încălcări ale legislaţiei specifice. 

În anul 2021 au fost asigurate condiţiile necesare implementării şi 
dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul Consiliului Judeţean 

Buzău, s-au întocmit situațiile centralizatoare prevăzute în Anexele Ordinului 
nr.600/2018, inclusiv Raportul anual, s-au implementat noi proceduri și s-au 

actualizat proceduri deja implementate. 
 

 
 

6. PROIECTE PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI LOCALĂ 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse şi asumate în domeniul dezvoltării 
regionale şi locale, în anul 2021 s-au implementat şi monitorizat o serie de 

proiecte, astfel: 
 

a. PROIECTE IMPLEMENTATE ȘI FINALIZATE ÎN ANUL 2021 

 1. Titlul proiectului: ”ASIGURAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI DE 
PROTECȚIE MEDICALĂ PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU 

PENTRU GESTIONAREA CRIZEI SANITARE COVID-19”. SMIS 138373. Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020  
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 Axa Prioritară Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19,  

 Obiectivul Specific Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19; 

Valoare totală din contractual de finanțare: 809.356,97 lei 

Valoare totală finală: 786.508,25 lei. 

Durata de implementare a proiectului: 01.02.2020 – 31.07.2021. 

Stadiul proiectului: finalizat.  

 

 2. Titlul proiectului: ”ASIGURAREA DE ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DE 
PROTECȚIE PENTRU PERSONALUL ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ FURNIZATE DE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DIN BUZĂU PENTRU GESTIONAREA CRIZEI 

SANITARE COVID-19”. SMIS  139506. Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014 – 2020,  

  Axa Prioritară Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19, 

  Obiectivul Specific  Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19; cod SMIS 2014+ 139506 

Valoare totală din contractual de finanțare: 13.970.066,23 lei 

Valoare totală finală: 4.992.710.37 lei. 

Durata de implementare a proiectului: 01.02.2020 – 31.08.2021. 

Stadiul proiectului: finalizat. 

 

 3. Titlul proiectului: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII DERMATO 
VENERICE-COMPARTIMENT AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU”. 

SMIS 110704. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020. 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 

de carbon.  Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuintelor. 
Valoare proiect: 2.030.136.51 lei 

Durata de implementare a proiectului: 18.04.2018-31.08.2021 
Stadiul proiectului: finalizat.  

 

 
b. PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE ÎN ANUL 2021 
 

 1. Titlul proiectului: “RESTAURAREA, CONSERVAREA ŞI MODERNIZAREA 

IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, B-DUL NICOLAE BĂLCESCU NR. 
40, ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII CENTRULUI MUZEAL I.C. BRĂTIANU”. SMIS  

116513. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia 
şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – 

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural. 

Valoare proiect: 20.407.536,04 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 21.08.2017-30.09.2022. 

Stadiul proiectului: În implementare. 
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 2.  Titlul proiectului: ”STIMULAREA MOBILITĂŢII LA NIVEL REGIONAL 
PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE TRANSPORT PE 

TRONSONUL LIMITĂ JUDEŢ BRĂILA - ROBEASCA – VADU PAŞII (E85)”. SMIS 
108721. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 

Axa prioritară 6  Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă 
regională,  

Prioritatea de investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale. 
Valoare proiect: 120.080.275,28 lei. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin 

modernizarea drumurilor județene. 

Obiectivul specific al proiectului îl constituie modernizarea unui tronson de 
36,68 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în zona 

limită județ Brăila - Robeasca – Vadu Pașii – E85, județul Buzău. 
Durata de implementare a proiectului: 01.10.2015 – 30.11.2022.  

Stadiul proiectului: În implementare. 
 

3.Titlul proiectului: CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI DOTARE BIBLIOTECĂ 
JUDEŢEANĂ “VASILE VOICULESCU” BUZĂU. SMIS 116518 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 
Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia 

şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.  
Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi 

dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 
Valoare proiect: 18.467.853,04 lei. 

Durata de implementare a proiectului: 12.03.2018 – 31.12.2023. 

Stadiul proiectului: În implementare. 
 

 4. Titlul proiectului: “MODERNIZARE DJ 203K, KM 38+000 – 75+000, 
MARĂCINENI – PODU MUNCII, JUDEȚUL BUZĂU”. SMIS 124872. PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 
Axa prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă 

regională,  
Prioritatea de investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin 

conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, 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- 31.12.2022. 
Stadiul proiectului: În implementare. 

 

 5. Titlul proiectului: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CENTRULUI 
ŞCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ  BUZĂU CSEI”. SMIS 117684. PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 
Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 

de carbon. 
Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor. 
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Valoare proiect: 3.181.081,69 lei. 

Durata de implementare a proiectului: 04.02.2019 – 31.05.2022 

Stadiul proiectului: În implementare. 

 

 6. Titlul proiectului: “EXTINDEREA ŞI DOTAREA UNITĂŢII DE PRIMIRE 

URGENŢE A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU”. SMIS 119587. 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 
Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.  

Obiectivul specific 8.2 Imbunătăţirea calităţii şi a eficienţei spitaliceşti de 
urgenţă operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe. 

Valoare proiect: 22.829.293,27 lei. 
Durata de implementare a proiectului: 01.12.2015 - 31.10.2022 (se va 

inainta propunere de prelungire a duratei de implementare a proiectului până la 
data de 31.12.2023). 

Stadiul proiectului: În implementare. 

 

 7. Titlul proiectului: “DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE 

INTEGRAT SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU”. SMIS 126730. 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale. 

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și 
de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de comunități. Operațiunea A – Ambulatorii.  
Valoare estimată proiect: 10.722.977,67 lei. 

Durata de implementare a proiectului: 22.07.2019 – 31.05.2022. 
Stadiul proiectului: În implementare. 

 
8. Titlul proiectului: “PLANIFICARE STRATEGICĂ, SIMPLIFICARE 

ADMINISTRATIVĂ ȘI OPTIMIZARE A UNOR SERVICII PENTRU CETĂȚENI, LA 
NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU”. SMIS 136038. PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 - 2020   
Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi 

transparente. 
Valoare proiect: 3.872.633.00 lei. 

Durata de implementare a proiectului: 18.05.2020 – 17.06.2022. 

Stadiul proiectului: În implementare. 
 

 
c. PROIECTE ÎN PREGăTIRE / PROMOVATE ȘI ÎN CURS DE 

EVALUARE 
1. Titlul proiectului: “AMENAJAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNCĂRCARE/ 

REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN JUDEȚUL BUZĂU” 
ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: staţii reîncărcare pentru vehicule 

electrice în localităţi. 
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Valoare proiect: 4.000.000,00 lei  

Obiectiv general: Îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice. 

Durata de implementare a proiectului: 18 luni de la data depunerii primei 

cereri de avans/deconectare. 

Stadiul proiectului: în pregătire. 

 

2. Titlul proiectului: „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII 
ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, 

B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 48”. ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU 

MEDIU,  
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă 

a energiei în clădirile publice 
Valoare proiect: 10.094.996,84 lei. 

Obiectivul general:  

Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea 

consumului anual de energie primară şi promovarea utilizării surselor 
regenerabile de energie / modernizarea clădirilor publice, prin finanţarea de 

activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei 
energetice a acestora 

Durata de implementare a proiectului: 18 luni de la prima cerere de 

decontare.  
Stadiul proiectului: Depus la data de 22.09.2021 la Agentia Fondului de 

Mediu. 

 

3. Titlul proiectului: „CONSOLIDAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE DE LA 
NIVELUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU, ÎN CONTEXTUL 

PANDEMIEI CAUZATE DE COVID-19”. PROGRAM OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 – 2020  

 Axa Prioritară Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19. 
 Obiectiv Specific  Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19.  
 Durata de implementare a proiectului: 19 luni.  

Stadiul proiectului: Depus la data de 20 octombrie 2021. 

 

 

e. PROIECTE ÎN PARTENERIAT CU ALTE JUDEȚE DIN REGIUNEA DE 

DEZVOLTARE SUD – EST SAU CU ALTE ENTITĂȚI PUBLICE/PRIVATE DIN 

ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE 

  Titlul proiectului: “SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU 

PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-
2027 PE DOMENIILE: INFRASTRUCTURA RUTIERĂ DE INTERES JUDEȚEAN, 

INCLUSIV VARIANTE OCOLITOARE ȘI/SAU DRUMURI DE LEGĂTURĂ, 
INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE DE TURISM, INCLUSIV OBIECTIVELE 

DE PATRIMONIU CU POTENȚIAL TURISTIC, CENTRE DE AGREMENT/BAZE 
TURISTICE (TABERE ȘCOLARE)”. PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENȚĂ 

TEHNICĂ 2014 – 2020. 
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Axa prioritară 1. Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și 
implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind 

aceste fonduri. 
Valoare proiect: 1.526.889,00 lei. 

Obiectivul general constă în pregătirea de proiecte mature pentru 
perioada de programare 2021-2027 la  nivelul regiunii Sud-Est. 

 Durata de implementare a proiectului: 4.08.2021- 31.12.2022  
Stadiul proiectului: în implementare. 

 
 

 f. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ CU ALTE UNITĂŢI 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE, SUB FORMĂ DE PARTENERIATE ŞI 

ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ, DESFĂŞURATĂ ÎN 

ANUL 2021; 

Pentru elaborarea/ implementarea/ managementul și asigurarea 

durabilității proiectelor în parteneriat au fost adoptate: 
 - Acordul de parteneriat aprobat prin adoptarea hotărârilor Consiliulului 

Județean Buzău nr. 139/2020, nr. 150/2020, respectiv 198/2020 privind 
aprobarea formei actualizate 2 a fișei proiectului „Stimularea mobilităţii la nivel 

regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul 
Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”, încheiat între Consiliul Jud. Buzău 

și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în vederea pregătirii 

documentației tehnico-economice a investiției „Stimularea mobilităţii la nivel 
regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul 

Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău” în cadrul proiectului ”Sprijin la 
nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutieră de interes județean, 
inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii 

publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre 
de agrement/baze turistice (tabere școlare)”. 

Acordul a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău 
nr.17/28.01.2021 pentru aprobarea formei actualizate a Acordului de 

parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-
Est încheiat în vederea realizării documentației tehnico-economice aferente 

investiției ”Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea 
infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, 

judeţul Buzău”, respectiv HCJ nr. 131/30.06.2021 pentru aprobarea Actului 

Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în vederea realizării documentației 

tehnico-economice aferente investiției ” Stimularea mobilităţii la nivel regional 
prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă 

– Plaiul Nucului, judeţul Buzău”. 
- Protocolul de implementare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr. 200/2021, încheiat între Consiliul Județean Buzău și Spitalul Județean 
de Urgență Buzău, pentru aprobarea promovării proiectului „Consolidarea 

infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19” propus în cadrul POIM 2014 - 2020, 

Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 
de COVID-19, Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19, Cod Apel: POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților 
în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale. 
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g. MENȚINERE ȘI DEZVOLTARE RELAȚII DE INFORMARE, 
COLABORARE ȘI PROMOVARE CU ORGANIZAȚII CARE POT DEVENI 

CANALE DE ACCESARE A FONDURILOR EXTERNE 
 

Prin scrisoarea de suport transmisă Institutului de Geografie al Academiei 
Române în 07.03.2019, județul Buzău a dobândit calitatea de stakeholder în 

proiectul european de cercetare intitulat Social and innovative platform on 
cultural tourism and its potential on towards deepening Europeanisation (SPOT) 

(finanțat prin Programul Horizon 2020). În cadrul acestui proiect arealul carpatic 
și subcarpatic al Județului Buzău a fost propus ca studiu de caz. 

SPOT este un proiect cu o durată de 3 ani, finanțat de UE în cadrul 
Programului Orizont 2020, având drept principal obiectiv studiul problemelor 

legate de turismul cultural. Consorțiul este format din 15 parteneri din 14 țări 

din Europa și Israel. O astfel de echipă diversă va putea contribui cu o gamă 
largă de cunoștințe, inovații și idei, inclusiv printr-o strânsă cooperare cu 

stakehoderii de la nivel local, regional sau național. Turismul cultural s-a 
concentrat în mod tradițional pe vizitarea muzeelor și a galeriilor de artă, însă, 

modelul nostru de turism cultural vizează o lărgire considerabilă a practicii 
turistice care reflectă cel mai bine modelele de călătorie ale secolului XXI și 

revoluția digitală a turismului, ca mod de accesare a culturii. 
Proiectul SPOT își propune să dezvolte o nouă abordare pentru a înțelege 

turismul cultural și a răspunde problemelor cu care se confruntă acesta, precum 
și pentru a promova dezvoltarea zonelor defavorizate. Va fi prima încercare de 

a surprinde acest concept lărgit de turism cultural la nivel internațional și 
comparative, la nivelul Europei. În același timp, acesta va explora formele 

emergente de turism cultural, identificând oportunități și dezvoltând strategii 
care să permită comunităților locale să obțină beneficii prin valorificarea 

patrimoniului cultural valoros. SPOT va implica mediul academic și stakeholderii 

în elaborarea de propuneri de politici și va generaliza lecțiile învățate printr-un 
Instrument de Inovare pentru a sprijini factorii de decizie și practicienii. 

 

h. ALTE ACTIVITĂȚI DIN COMPETENȚA CONSILIULUI JUDEȚEAN 
BUZĂU GESTIONATE DE DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

MONITORIZARE – ELABORARE PROGRAME – STRATEGII 
 

În vederea constituirii bazei de date pentru elaborarea Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2021-2027 au fost 

colectate date de la UAT-urile din Județul Buzău, de la instituțiile subordonate 

și cele descentralizate. 
În luna mai 2021 a fost finalizată și aprobată, prin Hotărârea Consiliului 

Județean 97/27.05.2021, ”Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 
pentru perioada 2021-2027 și Planul Strategic Instituțional 2021-

2022”. Aceasta a fost realizată în cadrul proiectului „Planificare strategică, 
simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul 

județului Buzău – cod SIPOCA 794/MySMIS 136038” – proiect finanțat din POCA 
2014-2020, Axa Prioritară 2 – Administrație Publică și sistem judiciar accesibile 

și transparente, OS2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari 

în concordanță cu SCAP. 
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https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-kQjSaSedJFzcjBCREMXVnmjbfa_keJbUNd6E1FKGpxQP38YY6_kPq-Kl68wH4F0rhZf3eZmWerQTNjA6n3kYqxh-J5C6LyUnkpuuSevalNc/messages/@.id==AD_4YmEi4SFiXIDJTwe4kBD8iIA/content/parts/@.id==2/refresh?appid=YMailNorrin&ymreqid=af3c9569-8223-3dd1-1caa-23000c01b200
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MONITORIZAREA STRATEGIILOR 
A fost elaborat Raportul de monitorizare a implementării Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2014 – 2020, aferent 
semestrului II 2020 (nr. 5988/05.04.2021).  

Monitorizarea a urmărit realizarea obiectivelor propuse în contextul 
acțiunilor prestabilite începând cu anul 2014 și până la data de 31.12.2020. În 

acest scop au fost trimise adrese către UAT-urile din județul Buzău și Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. Au fost primite 

rapoartele a 79 de localități, din totalul de 87 de la nivelul județului, rapoarte 
incluse în Raportul de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare și a Planului de 

Acțiuni ale Județului Buzău 2014 – 2020. 
 

 

ACORDAREA DE CONSULTANŢĂ  
În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 s-a acordat consultanţă consiliilor 

locale din judeţ, s-au realizat 12 înregistrări în fişele de acordare a consultanţei 
şi au fost completate 10 fişe de satisfacere a clientului extern.  

 
 

ACTIVITATEA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE 

În anul 2021, s-a derulat o activitate intensă pe linia stabilirii, dar și a 

cultivării relațiilor deja stabilite cu instituțiile și organismele europene 
reprezentative, cum ar fi Adunarea Regiunilor Europene (ARE) și 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). 

 

ADUNAREA REGIUNILOR EUROPENE 

În calitate de membru în cadrul Biroului Politic al Adunării Regiunilor 

Europene (ARE), Președintele Consiliului Județean Buzău a participat direct sau 

prin reprezentant în toate acțiunile și întâlnirile on-line ale Adunării Generale 
ARE și ale Biroului Politic al ARE, contribuind astfel la progresul substanțial al 

relațiilor interinstituționale și la consolidarea rolului Biroului Politic al ARE în 
susținerea intereselor legitime ale regiunilor, precum și pentru oferirea 

oportunităților membrilor ARE de a se reuni pentru a dezvolta poziții comune și 
pentru a influența politicile Uniunii Europene. 

În acest fel, ARE a pledat pentru un pachet de redresare cu instrumente 
și programe noi și consolidate pentru a sprijini regiunile în abordarea impactului 

crizei COVID-19. Pe 4 martie 2021, s-a participat la un webinar cu tema „Planuri 
naționale de redresare și reziliență: lucrând împreună într-un parteneriat 

reînnoit cu regiunile”, în colaborare cu Guvernul Cataloniei. Evenimentul a 
reflectat asupra rolului autorităților regionale în formarea și implementarea 

proiectelor și reformelor naționale de investiții și a stimulat dezbaterea cu privire 
la modul de implicare mai eficientă a guvernelor regionale în proiectarea și 

implementarea Planurilor naționale de redresare și reziliență. 

De asemenea, prin intermediul ARE s-a continuat activitatea de lucru în 
parteneriat cu Comitetul European al Regiunilor și alte asociații europene de 

regiuni și orașe din # CohesionAlliance. În acest context, votul și opiniile noastre 
au contribuit la consultarea cu privire la pregătirea pachetului de extindere al 

Comisiei Europene pentru anul 2021, condus de Direcția Generală pentru 
Negocieri de Vecinătate și Extindere a Comisiei Europene.  
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De asemenea, prin activitatea desfășurată s-a contribuit la adoptarea 
Declarației intitulată „Locul regiunilor în arhitectura Uniunii Europene în 

contextul Conferinței privind viitorul Europei” pe baza opiniilor și a voturilor 
tuturor președinților parlamentelor regionale și ai regiunilor membre. 

În ultimul trimestru al anului 2021, s-a participat și la atelierul de lucru 
pe tema „Generarea egalității în regiunile Europei” în cadrul Săptămânii 

europene a regiunilor și orașelor, care și-a propus să găsească modalitățile de 
eliminare a barierelor care împiedică femeile să participe mai activ la procesul 

politic și să exploreze ce pot face politicienii aleși la nivel local în regiunile lor 
pentru a încuraja mai multe femei și, în special, tinerele să ia parte la procesul 

democratic. 
Ca parte a relațiilor Consiliului Județean Buzău cu instituțiile UE, s-a 

participat on-line la o serie de întâlniri la nivel înalt cu comisarul pentru coeziune 

și reforme, Elisa Ferreira, comisarul pentru economie, Paulo Gentiloni și 
comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi.  

Pe tot parcursul anului 2021 s-au stabilit diverse contacte și schimburi de 
opinii cu cabinetele vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene pentru „O 

Europă pregătită pentru era digitală și concurență”, Margrethe Vestager și 
vicepreședintele pentru Democrație și Demografie, Dubravka Šuica, precum și 

cu membrii Parlamentului European. 
Tot prin intermediul ARE, s-a continuat colaborarea îndeaproape cu 

Congresul autorităților locale și regionale al Consiliului Europei pentru a 
promova dezvoltarea în continuare a bunei guvernări și a democrației la nivel 

local și regional și pentru a aduce permanent în discuție problemele cu care se 
confruntă regiunilor din Europa. 

 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 

Pe parcursul anului, prin intermediul ARE, a existat o implicarea activă în 

colaborarea, cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 
participând la cea de-a doua întâlnire pilot a grupului de experți privind 

guvernanța pe mai multe niveluri și investiții publice pentru dezvoltare regională 
din aprilie 2021, precum și la cea de-a patra sesiune a Comitetului pentru 

politicii de dezvoltare regională, inclusiv lansarea Perspectivelor regionale OCDE 
2021 privind reziliența regiunilor rurale și urbane în criza COVID-19 și tranziția 

către emisiile  zero de gaze cu efect de seră. 
Astfel, în contextul unei abordări teritoriale a ODD-urilor (Obiective de 

Dezvoltare Durabilă), în perioada 28-29 iunie 2021, s-a participat la cea de-a 
patra masă rotundă a OCDE privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. 

 
 

7. URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

În cadrul Serviciului urbanism, autorizări şi planificare teritorială, din 

aparatul de specialite al consiliului județean, în anul 2021 au fost înregistrate 

215 de certificate de urbanism, din care au fost emise un număr de 166. 

 Dintre acestea: 11 cereri de certificate de urbanism au fost înregistrate la 

avize de structură, 52 cereri de certificate de urbanism au fost scutite de taxă, 

114 certificate de urbanism au fost înregistrate în anul 2021 cu taxă, beneficiarii 

au renunţat la 5 certificate de urbanism, 30 certificate de urbanism au fost 

restituite, 3 certificate de urbanism au fost înregistrate în 2022. Pentru 114 de 

certificate de urbanism s-a încasat suma de 5.089 lei. 
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În cadrul Serviciului urbanism, autorizări şi planificare teritorială, în anul 

2021 au fost înregistrate 107 autorizaţii de construire/desfiinţare, după cum 

urmează: 2 autorizaţii de construire au fost restituite, 2 autorizaţii de construire 

au fost înregistrate la avize de structură, 6 autorizaţii de construire au fost 

anulate, 5 autorizaţii de construire sunt cu adresă de completare. 

 Din cele 92 autorizaţii de construire/desfiinţare eliberate: 

- 15 autorizaţii de construire/desfiinţare sunt scutite de taxă conform art. 

476 din Legea nr. 227/2015.  

- 77 autorizaţii de construire/desfiinţare eliberate pentru investiţii private. 

În total pe parcursul anului a fost încasată suma de 148.160,15 lei. 

Pentru regularizările de taxe pentru autorizaţii de construire în 2021, a 

fost încasată suma de 130.113,41 lei. 

S-au încheiat 71 procese verbale de recepţie în anul 2021.  

S-au efectuat acţiuni de control şi monitorizare organizate pentru 

verificarea respectării disciplinei în construcţii, în urma cărora au fost încheiate 

un număr de 30 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 

în valoare de 106.000 lei. 

 S-au eliberat un număr de 313 avize de structură la certificate de 

urbanism din care: 

 - 101 avize de structură la certificate de urbanism sunt scutite de taxă 

conform art. 476 din Legea nr. 227/2015 (sistem distribuţie gaze naturale 7, 

şcoală+sală sport+cămin cultural+capelă 38, apă-canal 16, modernizări 

drumuri locale și drumuri judeţene 16, piaţă agroalimentară 4, modernizare 

iluminat 9, decolmatare lacuri 2, actualizare PUG 4, poduri+podeţe+punţi 5). 

 - 212 avize de structură la certificate de urbanism eliberate pentru 

investiţii private (desfiinţare 22, comunicaţii electronice 42, hale producţie+ 

spaţii comerciale 33, locuinţe 13, energie electrică 5, ferme+anexe gospodăreşti 

18, exploatare aggregate + foraje apă 27, panouri fotovoltaice + eoliene 8, 

spălătorii auto + atelier auto 10, operaţiuni notariale 4, spaţii turistice 17, staţie 

betoane+bazine separatoare 10, gaze 3). 

Suma totală încasată pentru avizele de structură la certificate de urbanism 

fiind de 6.360 lei. 

Pentru cele 123 avize de structură la autorizaţii de construire pentru 2021 

eliberate a fost încasată suma de 3.550 lei. 

În anul 2021 membrii Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea 

teritoriului s-au întâlnit în 13 şedinţe. 

 Au mai fost eliberate 32 avize ale Arhitectului şef pentru care nu au fost 

percepute taxe, conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 256/2016, iar 

pentru cele 34 avize de oportunitate eliberate a fost încasată suma de 1.360 lei. 

În anul 2021 două Unităţi administrative-teritoriale au încheiat convenţii 

de colaborare cu Consiliul Judeţean Buzău și tot două U.A.T.-uri au încheiat 

convenţie de prestări servicii -  Anexa I, care au în aparatul de specialitate 

angajaţi funcţionari cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului 

şi autorizării executării lucrărilor. 
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S-a transmis lunar la Inspectoratul judeţean în Construcţii Buzău – 

Compartimentul de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor de construcţii 

situaţia certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare; - 

Direcţia economică şi Compartimentul baze de date şi administrare website 

official. 

 

 
 

8. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TURISMULUI 

 
 

În cursul anului 2021, activitatea Serviciului promovare şi dezvoltare a 
turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi mass-media s-a 

desfăşurat conform Planului de obiective generale stabilite şi anume: 
- Îmbunătăţirea permanentă a activităţii proprii a autorităţii administraţiei 

publice în raport cu obiectivele de dezvoltare economică şi socială a judeţului. 
Promovarea potenţialului Turistic al judeţului Buzău pe plan naţional şi 

internaţional şi asigurarea relaţiei Consiliului Judeţean Buzău cu mass-media; 
- Realizarea şi aprobarea „Strategiei de Dezvoltare şi Promovare a  

Turismului din judeţul Buzău pentru perioada 2021-2030”;  
- Colaborare eficientă cu instituţii, organizaţii şi asociaţii profesionale din 

domeniul turismului, relaţiilor internaţionale şi mass-media; 
- Realizare de parteneriate şi implicarea societăţii civile în procesul de 

dezvoltare a judeţului Buzău şi Dezvoltarea competenţelor profesionale şi 

perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici şi a personalului contractual în 
domeniile în care Consiliul Judeţean are atribuţii, inclusiv în domeniul 

managementului calităţii. 
Aceste obiective au fost îndeplinite după cum urmează: 

- Ca urmare a depunerii documentaţiei pentru obţinerea statutului de 
Geoparc UNESCO, pentru Geoparcul „Ţinutul Buzăului”, a fost organizată vizita 

efectuată de evaluatorii internaţionali acreditaţi, iar în decembrie 2021, Comisia 
UNESCO a decis recomandarea acestuia pentru a deveni Geoparc Global 

UNESCO în 2022; 
- A fost demarată procedura de realizare a «Strategiei Integrată de 

Dezvoltare şi Promovare a Turismului din judeţul Buzău 2021 – 2030» care se 
află în curs de elaborare, cu un partener extern; 

- În anul 2021, Judeţul Buzău a participat la Târgul de Turism al României 
desfăşurat în format on-line, în perioada 18 – 21 februarie 2021, organizat de 

către Romexpo Bucureşti. Pentru acest eveniment, a fost realizat spotul de 

promovare a județului Buzău pentru difuzarea acestuia în cadrul TTR, precum şi 
bannerele pentru standul Consiliului Județean Buzău, descrierea atracțiilor și a 

obiectivelor turistice din județul Buzău; 
- A fost actualizat Registrul-Inventar al Resurselor şi Patrimoniului Turistic 

din judeţul Buzău – fiind completat cu datele noi şi Lista Documentelor din 
Registrul-Inventar al Resurselor şi Patrimoniului Turistic din judeţul Buzău ce 

necesită actualizare anuală;  
- Au fost elaborate şi întocmite Fişe de Inventariere pentru obiective 

turistice – atât pentru resurse turistice antropice, cât şi pentru resurse turistice 
naturale din județul Buzău; 
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- A fost realizat conceptul «Descoperă Buzăul» ca formă de promovare a 
atracţiilor turistice buzoiene în mediul on-line. S-au creat conturile oficiale de 

Facebook și Instagram „Descoperă Buzăul” şi a fost demarat proiectul pentru 
implementarea aplicaţiei mobile „Descoperă Buzăul” pe platformele IOS și 

Android; 
- Au fost retipărite materiale de promovare: broşurile „Vulcanii Noroioşi”, 

„Vestigiile Rupestre” şi  „Ţinutul Buzăului”; 
- S-au organizat acțiuni de ecologizare pe Valea Sibiciului, în parteneriat 

cu Aluniş Art Center și Asociaţia Societatea Exploratorilor și Călătorilor; 
- A fost încheiat un Acord de parteneriat între Consiliul Județean Buzău și 

Asociația „Călător prin România” în vederea realizării unor proiecte comune de 
promovare a obiectivelor turistice din județul Buzău – instalarea de plăcuţe QR 

la principalele obiective turistice din judeţul Buzău; 

- Amplasarea, în colaborare cu Asociația Societatea Exploratorilor și 
Călătorilor, a unor stâlpi reflectorizanţi în următoarele locaţii: pe Vârful 

Bocârnea din Munții Siriu, pe Vârful Tehărău, pe Vârful Zboiu, Vârful Cămăruţei. 
- Au fost refăcute marcajele turistice, în colaborare cu Asociația Societatea 

Exploratorilor și Călătorilor și J.C. Zenit Cislău, de pe traseul turistic Fântâna 
Hoților – Mănăstirea Ciolanu; 

- A fost întocmită documentația și s-a obținut recunoașterea a două rute 
cultural-turistice dezvoltate pe plan regional de către Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului: ruta „Drumul pietrei și al cramelor din județul 
Buzău” şi ruta „Muzee şi Colecţii Buzoiene”; 

- S-a participat la întrunirea organizată la nivel regional în parteneriat cu 
Institutul de Geografie al Academiei Române din cadrul Proiectului Horizon 2020 

Social and innovative Platform On Cultural Tourism and its potential towards 
deepening Europeanisation (SPOT); 

- A fost completată cu rute cultural turistice rubrica “Atracţii Turistice” din 

cadrul site-ului Consiliului Judeţean Buzău (www.cjbuzau.ro) unde sunt 
publicate materiale de promovare a principalelor atracţii turistice din judeţul 

Buzău; 
- Relaţia cu mass-media a constat în organizarea de întâlniri, interviuri ale 

conducerii instituţiei, realizarea de comunicate de presă; 
- Au fost revizuite fişele de post în conformitate cu prevederile legislaţiei 

în domeniul controlului managerial intern, securităţii şi sănătăţii în muncă; 
- A fost actualizat Registrul Riscurilor cu plan şi instrumente de control.  

 
 

 
 

E. FURNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE  
INTERES JUDEŢEAN 

 

 
Consiliul Judeţean Buzău a asigurat în anul 2021, prin instituţiile ți 

serviciile publice de sub autoritatea sa, furnizarea serviciilor în domeniile 
evidenţei persoanei, asistenţei sociale, protecţiei copilului, sănătății, educaţiei 

şi culturii, în concordanţă cu obiectivele stabilite, oportunităţile de dezvoltare 
sectorială şi, în mod constant, ca răspuns la comanda socială comunitară 

identificată şi asumată. 
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1. EVIDENŢA PERSOANEI 
 

În anul 2021, activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor a 
fost planificată să se desfășoare în sensul îndeplinirii principalelor obiective 

propuse în Planul anual de măsuri și acțiuni nr. 4059 din 18 decembrie 2020, 
aprobat de conducerea Consiliului Județean Buzău.  

 Cu toate acestea, având în vedere menținerea situației pandemice 
determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 cât și continuarea 

măsurilor speciale ca urmare instituirii, succesiv, a stării de alertă, am fost 
obligați să reconsiderăm desfășurarea în timp a acțiunilor planificate, respectiv 

suspendarea unora sau reprogramarea acestora, după caz. 
Astfel, în perioada de referință și conform prevederilor legale în materie 

au fost executate numai 33 controale ale activităților pe linie de stare civilă și 

evidența persoanelor desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 
din județ. 

Serviciul de stare civilă a efectuat controlul anual de fond la un număr de 
21 primării (2 municipii, 3 orașe și 16 comune), prilej cu care au fost verificate 

în total un număr de 12572 acte de stare civilă, din care 4509 acte de naştere, 
1780 acte de căsătorie și 6283 acte de deces, urmărindu-se gestiunea și modul 

de eliberare a certificatelor și extraselor multilingve, modul de înregistrare a 
actelor şi faptelor de stare civilă, modul de operare şi comunicare a menţiunilor, 

transmiterea comunicărilor de naștere și de modificare, transmiterea 
borderourilor privind persoanele decedate și a situaţiei indicatorilor specifici, 

asigurarea securităţii documentelor etc. De asemenea, au fost verificate și 30 
de dosare privind constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților, de către 

ofițerii de stare civilă. 
Integrarea României în Uniunea Europeană a creat noi posibilităţi 

cetăţenilor români în privinţa libertăţii de circulaţie şi a dreptului de şedere pe 

teritoriul Uniunii, acest fapt determinând în mod firesc producerea unor acte şi 
fapte de stare civilă care îi privesc în special pe cetăţenii români din spaţiul 

comunitar, dar nu numai, sens în care numărul solicitărilor de transcrieri a 
continuat să rămână ridicat. Astfel, în anul 2021 s-a acordat avizul pentru 2788 

dosare de transcrieri ale certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de 
autoritățile străine, înregistrându-se o creștere cu 73 la sută față de anul 

precedent.  
În perioada analizată s-a acordat avizul conform pentru un număr de 242 

înregistrări tardive ale nașterii, în conformitate cu art. 142, alin. (1) din Legea 
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
Pentru îndreptarea erorilor materiale din unele rubrici ale actelor de stare 

civilă au fost avizate 93 de solicitări de rectificare primite de la unităţile 
administrativ-teritoriale, acordându-se o atenție deosebită verificării modului de 

întocmire a dosarelor astfel încât acestea să fie complete, să conțină acte 

doveditoare, iar referatul să aibă o motivație justificată. 
Au fost instrumentate 34 de dosare de schimbare pe cale administrativă 

a numelui de familie sau/şi prenumelui, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei  Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice, cu completările și modificările 
ulterioare, fiind emise de către Președintele Consiliului Județean Buzău 24 

dispoziţii de admitere și una de respingere. Un număr de 9 dosare au fost 
restituite pentru completare sau din cauza unor neconcordanțe între motivul 

invocat de solicitant și referatul întocmit de ofițerul de stare civilă. 
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De asemenea, s-au înaintat spre soluţionare la D.E.P.A.B.D. cereri 
referitoare la eliberarea certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul 

Național de Evidență a Persoanelor, pentru un număr de 15 persoane. 
Prin intermediul instituției noastre au fost alocate 26 de numere de 

certificate de divorț pe cale administrativă la solicitarea primăriilor din județ. 
În perioada analizată au fost înregistrate 16240 comunicări de menţiuni și 

au fost înscrise pe marginea actelor de stare civilă din registrele - ex. II un 
număr de 12186 mențiuni. 

În cursul anului 2021 a fost efectuată predarea – primirea gestiunii de 
stare civilă, în prezența unui reprezentant al instituției noastre la un număr de 

8 primării, prilej cu care s-a efectuat și o instruire a ofițerilor de stare civilă 
delegați nou desemnați, cu privire la principalele acte normative care 

reglementează activitatea de profil. 

La solicitarea ofițerilor de stare civilă delegați s-au identificat soluții de 
rezolvare a unor spețe deosebite cu care aceștia s-au confruntat, iar activitatea 

de instruire, consiliere și – atunci când a fost cazul – chiar monitorizarea 
acestora în privința respectării termenelor de soluționare a măsurilor dispuse la 

control,  a fost o preocupare constantă a serviciului de resort. 
Au fost efectuate 5 controale tematice la unitățile sanitare și de protecție 

socială, obiectivele prioritare constând în prevenirea abandonului nou-
născutului în maternități și spitale (secții de pediatrie), respectiv în punerea în 

legalitate cu acte de stare civilă și/sau cu acte de identitate a minorilor și/sau a 
persoanelor adulte instituționalizate. Cu acest prilej au fost verificate 

certificatele de stare civilă, termenul de valabilitate al actelor de identitate și 
după caz, cel al vizei de reședință pentru un număr de 198 de beneficiari de 

servicii sociale, minori sau persoane cu dizabilități, instituționalizate.  
Activitatea de evidenţă a persoanelor s-a concretizat în coordonarea și 

îndrumarea celor zece servicii locale organizate, efectuându-se – conform 

reprogramării – un număr de 12 controale metodologice, urmărindu-se 
verificarea modului în care sunt cunoscute, aplicate și respectate prevederile 

specifice domeniului de evidență a persoanelor, instrucțiunile și procedurile 
elaborate. 

La nivelul judeţului au fost luate în evidenţă 4881 persoane, au fost 
eliberate 40114 acte de identitate, din care 38941 cărţi de identitate şi 1173 

cărţi provizorii de identitate; au fost efectuate 27763 schimbări de domiciliu şi 
au fost aplicate 3499 menţiuni privind stabilirea reşedinţei. 

Potrivit atribuțiilor conferite de lege, au fost soluționate cereri având ca 
obiect furnizarea de date cu caracter personal, cu respectarea Regulamentului 

General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, fiind efectuate în acest scop un 
număr de 11475 verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor. 

Din iniţiativa serviciilor publice şi în colaborare cu primăriile au fost 
întreprinse 41 acţiuni de deplasare cu staţia mobilă pentru a facilita accesul 

cetăţenilor la preschimbarea documentelor de identitate, fiind puse în legalitate 

461 persoane. De asemenea, la solicitarea unor persoane netransportabile, au 
fost efectuate 176 deplasări punctuale punându-se în legalitate 219 persoane. 

O atenţie deosebită s-a acordat și soluționării celor 67 cereri pentru 
eliberarea actelor de identitate la solicitarea persoanelor prin intermediul 

Consulatelor sau Ambasadelor României din străinătate, cât și actualizării 
evidenței operative prin implementarea unui număr de 106 comunicări 

judecătorești.      
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Un aspect pozitiv în activitatea funcţionarilor implicaţi în domeniul de 
evidenţă a persoanelor este faptul că nici în anul 2021 nu s-au înregistrat cu 

tentative de substituire de persoană. 
Ori de câte ori s-a impus, D.J.E.P. Buzău a acordat sprijin de specialitate 

serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor în vederea 
rezolvării unor lucrări/cereri primite spre competentă soluționare, iar în 

colaborare cu B.J.A.B.D.E.P. Buzău s-au găsit soluții optime pentru remedierea 
impedimentelor de ordin tehnic. 

Pe linia resurselor umane s-a acţionat pentru asigurarea eficienței 
activității personalului de specialitate, atât prin perfecționarea acestuia cât și 

prin actualizarea fișelor de post cu atribuții specifice, date sau aptitudini 
necesare a fi deținute în vederea realizării sarcinilor de serviciu.   

O pondere semnificativă în activitatea acestui compartiment o constituie 

evidenţa poliţiştilor şi a personalului detaşat la serviciile publice comunitare de 
evidenţa persoanelor organizate în judeţul Buzău, cu privire la modificările 

intervenite în situaţia acestora şi colaborarea permanentă cu D.E.P.A.B.D. în 
ceea ce priveşte salarizarea şi celelalte drepturi acordate.  

Având în vedere volumul mare de activități în cadrul unor structuri 
funcționale ale Direcției, s-a reușit ocuparea a două funcții publice de execuție 

prin modificarea raportului de serviciu a unor persoane cu expertiza necesară 
pentru a face față exigențelor cerute de fișa postului ocupat. 

În perioada 21 aprilie – 21 mai 2021 sub aspectul auditului, ordonat de 
Preşedintele Consiliului judeţean, s-a realizat evaluarea Sistemului de prevenire 

a corupției. Misiunea de audit a concluzionat faptul că în perioada supusă 
verificării, la nivelul direcţiei există toate procedurile specifice și nu s-au 

înregistrat încălcări ale prevederilor legale în materie. 
În considerarea noilor prevederi și proceduri privind strategia de 

combatere a corupției, a fost desemnat un nou funcționar public în calitate de 

consilier etic care a procedat la primirea, înregistrarea, postarea pe site-ul 
instituției și păstrarea declarațiilor de avere și de interese cât și înrolarea 

deponenților acestora conform manualului de instrucțiuni e-DAI. 
În ceea ce priveşte segmentul financiar-contabil, Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor i-a fost alocată suma de 2.050.000 lei prin Hotărârea 
Consiliului Județean Buzău nr. 56/2021, ca buget inițial, iar prin Hotărârea 

Consiliului Județean Buzău nr. 135/2021 bugetul a fost majorat cu suma de 
20.000 lei la secțiunea dezvoltare. Printr-o atentă gestionare a resurselor 

financiare și materiale s-a asigurat realizarea obiectivelor propuse și buna 
funcționare a instituției, reușindu-se încadrarea în sumele alocate şi chiar 

economisirea la capitolul cheltuieli curente. 
Compartimentul  juridic – contencios şi secretariat a desfăşurat activităţi 

de avizare pentru legalitate a celor 38 acte administrative emise de către 
directorul executiv, a celor 12 contracte de prestări servicii ori de altă natură 

încheiate sau reînnoite. De asemenea, au fost întocmite rapoartele anuale 

privind modul de soluționare a celor 68 petiții/sesizări înregistrate la nivelul 
direcției, cât și a celor 2 solicitări primite conform Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public. Prin componenta de registratură şi 
secretariat au fost gestionate și procesate documentele primite sau produse de 

instituţie care se evidenţiază prin înregistrarea a 11051 de lucrări – (o creștere 
cu 70,6 % față de anul 2020). 

Instrucţiunile, circularele şi recomandările concentrate în cele 179 de 
radiograme primite prin mesagerie criptată, precum şi 280 lucrări transmise prin 

poşta Serviciului Român de Informații, de la Direcţia pentru Evidenţa 
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Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date au fost transmise la toate unităţile 
administrativ - teritoriale şi respectiv, celor implicaţi în activităţi de profil 

(compartimentul resurse umane şi salarizare/financiar-contabil, biroul de 
evidenţă, serviciul de stare civilă etc). 

Biroul logistică-administrativ a asigurat aprovizionarea cu imprimate 
necesare bunei desfăşurări a activităţilor de stare civilă şi evidenţă a persoanelor 

la nivelul tuturor primăriilor şi serviciilor publice comunitare aflate în coordonare 
desi, instituția abilitată din cadrul Ministerului Administrației și Internelor nu a 

avut capacitatea de a furniza constant cantitatea de materiale solicitată, punând 
direcția în situația de a efectua cheltuieli financiare suplimentare.                

De asemenea, s-a avut permanent în vedere derularea programului de 
achiziţii pe anul 2021, aprobat în luna aprilie și actualizat în luna decembrie, 

astfel încât să se completeze necesarul de aparatură şi asigurarea diverselor 

servicii produse ori lucrări, activitate ce s-a concretizat în efectuarea a 72 
proceduri prin SICAP, în valoare totală de 65.865 lei.  

În perioada 15 octombrie – 10 decembrie 2021 sub aspectul auditului, 
ordonat de conducerea Consiliului judeţean, s-a realizat evaluarea activității de 

achiziții publice efectuată de entitatea noastră. 
Misiunea de audit a concluzionat faptul că în perioada supusă verificării, 

la nivelul direcţiei există procedurile specific, iar recomandările auditorului au 
fost implementate. 

Conform normelor de protecţia muncii s-a urmărit efectuarea 
instructajului la locul de muncă şi a celui periodic în materie de sănătate şi 

securitate în muncă, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I. 
Activitatea Compartimentului informatică a avut în vedere permanenta 

colaborare cu specialiştii din cadrul BJABDEP, STS sau Serviciul de comunicaţii 
al I.P.J. Buzău pentru asigurarea accesului la bazele de date ale M.A.I. În acest 

scop au fost supravegheate suitele de securitate pe toate cele 27 de computere 

din dotarea direcţiei astfel încât să răspundă normelor de securitate specifice. 
Având în vedere fluxul şi volumul de informaţii pe care DJEP Buzău le 

gestionează au fost operate programe de mentenanţă, securitate, backup şi 
update dar şi operaţiuni, atunci când a fost cazul, de verificare şi reparare atât 

software cât şi hardware. 
Nu în ultimul rând, cu o frecvenţă bilunară, a fost asigurată mentenanţa 

şi actualizarea site-ului oficial al instituţiei. 

 
 

2. ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI  
PROTECŢIA COPILULUI LA NIVEL JUDEŢEAN  

 

 
În cursul anului 2021 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău a funcționat după organigrama aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Buzău nr. 179/17.09.2020 și a gestionat un număr de 68 

de structuri funcţionale, dintre care: 38 instituţii rezidenţiale de protecţie (2 
centre de tip rezidenţial pentru copil, 12 apartamente, 9 case de tip familial, 1 

centru de primire în regim de urgenţă pentru copii, 1 centru maternal, 1 centru 
destinat victimelor violenţei domestice, 1 locuință protejată pentru victimele 

violenței domestice, 4 servicii de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu 
handicap, 3 locuinţe minim protejate – apartamente - pentru persoane adulte 

cu handicap, 3 cămine pentru persoane vârstnice, 1 centru medico-social), 3 
centre de zi și recuperare pentru copii cu dizabilități, 1 centru de recuperare prin 
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consiliere și sprijin pentru părinți și copii, 26 compartimente, birouri şi servicii. 
Acestora li se adaugă reţeaua de 208 asistenţi maternali profesionişti. 

Prin intermediul acestor structuri, instituția a furnizat servicii în cursul 
anului 2021 pentru un număr de 22.481 beneficiari (copii și adulți). 

 
 

PROIECTE, PROGRAME ȘI ACȚIUNI PENTRU FURNIZAREA 
SERVICIILOR SPECIFICE ÎN ANUL 2021 

1. Proiecte, campanii, colaborări 
Proiecte aflate în implementare la nivelul anului 2021: 

1. proiectul cu titlul „Casă nouă, în drumul spre acasă”, depus în cadrul 
POR 2014-2020/8/8.3/8.1/C grup vulnerabil copii, pentru restructurarea 

C.R.C.H. nr. 9 Buzău prin construirea a două case tip duplex familial și înființarea 

unui Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități; 
2. proiectul cu titlul „Un pas spre comunitate”, depus în cadrul PIN 2018, 

sesiunea 2 „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre 
respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea 
instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, pentru construirea 

a 4 locuințe protejate și înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilități în municipiul Rm. Sărat. 

3. proiectul cu titlul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor”,  în calitate de partener al A.N.D.P.D.C.A., în cadrul POCU, AP 4/ PI 

9.iv/ OS 4.5 & 4.14 – „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, 
prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” în valoare de 48.317.327,77 lei 

(buget alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 
din totalul bugetului proiectului) ce are ca obiectiv creșterea calității sistemului 

de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, 

prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de 
competențe al profesioniștilor din sistem; 

4. proiectul cu titlul „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță”, în 
calitate de partener al A.N.E.S., depus în cadrul POCU/465/4/4/Reducerea 

numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 
servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate 

nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale, ce are ca și obiectiv 
îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii 

și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea 
unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport 

și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de 
protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind 

prevenirea și combaterea violenței domestice; 
5. proiectul cu titlul „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, depus în 

cadrul POCU/476/4/18 Operațiune compozită OS 4.12, 4.13, cu scopul asigurării 

tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul 
comunității, pentru copiii beneficiari de măsură de protecție în cadrul C.R.C.H. 

nr. 9 Buzău; 
6. proiectul cu titlul „Anticameră pentru viață”, depus în cadrul 

POCU/738/4/20/ operațiunea compozită OS 4.12, OS 4.13, ce are ca și obiectiv 
întărirea capacității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău de a furniza programe de servicii integrate de sprijin pentru susținerea 
procesului de tranzitie al copiilor/tinerilor, de la sistemul instituționalizat la 
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servicii la nivelul comunității, prin Serviciul de integrare socio-profesională și 
vocațională din structura sa; 

7. proiectul cu titlul „Asigurarea de echipamente și materiale de protecție 
pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate 

de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru 
gestionarea crizei sanitare COVID-19” depus în cadrul POIM/819/9/1 

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1 pentru 
consolidarea capacității de răspuns în timp util și eficient a sistemului medical 

din județul Buzău la criza COVID-19; 
8. continuarea implementării proiectului cu titlul „VIP – PLUS „Voluntariat 

– Initiative – Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor 
din comunitatile vulnerabile”, în calitate de partener al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița (PP), Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Mures și Asociației Centrul de Resurse și Informare 

pentru Profesiuni Sociale, depus în cadrul apelului Creșterea incluziunii și 
abilitarea romilor, finanțat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021; 

9. proiectul cu titlul “ÎMPREUNĂ – suport comunitar pentru persoanele 
adulte cu dizabilități“, depus în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea 

sărăciei și creșterea incluziunii romilor- Apelul nr 4 - Dezvoltare locală” ce are 
ca și obiectiv dezvoltarea, în aria de implementare a proiectului, de servicii 

sociale integrate pentru persoanele cu dizabilități, care să contribuie la creșterea 
accesului persoanelor din grupul țintă principal la servicii adaptate nevoilor 

individuale și la creșterea nivelului de satisfacție a grupului țintă cu privire la 
calitatea serviciilor (aria de implementare a proiectului este formată din 4 UAT-

uri cu populație mai mică de 20.000 de locuitori din județul Buzău).  
La nivelul anului 2021 au continuat protocoalele de colaborare cu 

Organizaţia Concordia Ploieşti și Fundaţia Lumina Brăila pentru derularea de 

activităţi comune în vederea facilitării integrării socio-profesionale a copiilor/ 
tinerilor care au beneficiat de măsură de protecţie specială și cu Fundația Blue 

Heron, pe baza protocolului care are ca și obiect oferirirea de suport financiar și 
moral bursierilor Fundației, tineri proveniți din sistemul de protecție 

D.G.A.S.P.C. Buzău. 
 

2. Informații privind activitatea în domeniul protecției și 
promovării drepturilor copilului 

Referitor la copiii care au fost supuși neglijărilor materiale, afective şi 
educaţionale (cu periclitarea sănătăţii şi siguranţei și cu impact negativ major 

asupra evoluției lor), s-a impus stabilirea unor măsuri de protecţie sau facilitarea 
accesului la servicii tip centru de zi și de recuperare.  

Pentru aceste segment de activitate, prezentăm următorii indicatori la 
data de 31.12.2021: 

Număr total de copii în servicii de zi, rezidenţiale și de tip familial: 1213, 

din care: 
- număr copii aflaţi în plasament la rude sau alte familii: 354, din care 270 

la rude până la gradul IV inclusiv și 84 la alte persoane/familii; pe parcursul 
anului 2021 au fost înregistrate 39 cazuri noi și 59 de revocări/încetări; au fost 

instituite 9 tutele; 
- număr copii aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti: 321; 

pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate 79 intrări noi și 58 de ieșiri (31 
adopție, 14 reintegrări în familie, 2 plasamente la familiale, 11 înlocuiri de 

măsuri în centre rezidențiale); 
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- număr copii aflaţi în serviciile de tip rezidenţial: 334, din care 162 copii 
cu handicap, 172 în dificultate socială; 179 intrări/195 ieșiri; 

- număr copii cu dizabilități aflaţi în centrele de zi şi de recuperare: 204. 
Număr copii menţinuţi în familia naturală, beneficiari de servicii de 

prevenire/consiliere: 366, din care 103 cazuri active la 31.12.2021. 
Principalii indicatori privind copiii aflaţi în situaţii de risc în propriile familii: 

- la nivelul Compartimentului Telefonul Copilului pentru semnalarea 
cazurilor de urgenţă au fost înregistrate şi instrumentate un număr total de 924 

sesizări pentru un număr de 886 copii; dintre acestea s-au confirmat pentru 523 
de copii (pentru 149 copii s-au instituit măsuri de protecție în regim de urgentă); 

sesizările confirmate se împart pe următoarele categorii de abuz:  4 – abuz fizic; 
159 – abuz emoţional; 59 – abuz sexual; 296 - neglijare (10 părăsiţi în unităţile 

spitaliceşti confirmați); 2 – exploatare pentru comitere de infracţiuni; 1 – 

exploatare prin muncă, 2 – exploatare sexuală. 
- 8 sesizări pentru 8 copii aflaţi în situaţie de repatriere/migraţie/ 

monitorizare post-repatriere/trafic de persoane; 
- 106 sesizări pentru un număr de 85 de copii care au săvârşit fapte de 

natură penală, pentru care nu răspund penal, dintre care 25 copii sunt 
recidivişti; 

- 88 de sesizări ale poliţiei, privind participarea la audierea a 88 de minori; 
- 24 cupluri mama - copil au beneficiat de serviciile Centrului Maternal; 

- 65 de persoane (44 copii şi 21 adulți) au beneficiat de rezidență în cadrul 
Centrului de Recuperare pentru Victimele Violenţei în Familie; 

- 8 persoane au beneficiat de rezidență în cadrul VENUS – locuință 
protejată pentru victimele violenței domestice. 

Principalii indicatori, în anul 2021, în domeniul adopţii şi postadopţii sunt:  
- 47 de atestate de familie adoptatoare; 

- 138 de deschideri procedura adopţie internă;  

- 23 acţiuni de încredinţare în vederea adopţiei, toate fiind investite cu 
formulă executorie; 

- 32 acţiuni de încuviinţare a adopţiei, finalizate cu sentinţe definitive; 
- 33 copii în monitorizare post-adopție. 

Principalii indicatori privind integrarea socio-profesională a tinerilor:  
- 70 de copii/tineri au participat la consiliere vocaţională şi module de 

abilitare pentru viaţă independentă; 
- 35 tineri au fost plasați pe piața muncii; 

- 14 tineri au beneficiat de orientare şcolară și universitară; 
- 10 aplicații burse ”Blue Heron” 4 burse și 5 mentorate, 11 burse active; 

- 150 tineri au participat la activități de prevenire, derulate trimestrial, în 
colaborare cu IPJ Buzău și A.N.A. 

 
3. Informații privind persoanele cu dizabilități 

Număr total de persoane încadrate în grad de handicap, aflate în evidența 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău la sfârşitul 
anului 2021: 18.999, din care aflate în familie 18.421 (16386 persoane adulte 

cu handicap și 2035 copii cu handicap). 
În evidența Serviciului Evidență, Plată și Prestații Sociale au intrat, un 

număr de 1693 dosare noi ale persoanelor încadrate în grad de handicap, din 
care 254 dosare noi pentru copii cu handicap, 1439 dosare noi pentru adulţi cu 

handicap. 
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Număr total de bilete pentru transportul interurban eliberate: 50475 bilete 
pentru persoanele cu handicap (copii şi adulţi) şi pentru însoţitorii sau asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap; 
Număr total de legitimații pentru transport urban eliberate pentru 

persoanele cu handicap sau asistenții personali ai acestora: 1792; 
Număr total de cereri însoțite de actele necesare înaintate de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău către 
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale pentru acordarea de 

roviniete: 1839. 
În cadrul proiectului ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu 

dizabilități” implementat de A.N.D.P.D.C.A., în anul 2021 Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a transmis 60 cereri privind 

acordarea voucherului pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive 

și tehnologii de acces. Dintre acestea, 39 cereri au fost finalizate cu acordarea 
voucherului, 17 cereri sunt în evaluare, iar 4 cereri au primit notă de respingere. 

Număr total solicitări de evaluare complexă a persoanelor adulte în 
vederea încadrării în grad de handicap: 7240 (1616 cazuri noi, 5624  

reevaluări). Echipele de evaluare din cadrul S.E.C.P.A.H. s-au deplasat la 
domiciliile unui număr de 987 persoane adulte cu dizabilități nedeplasabile în 

vederea efectuării evaluării complexe. 
Număr total solicitări de evaluare complexă a copilului în vederea 

încadrării în grad de handicap: 2177 cazuri, dintre care, 279 cazuri noi, 1168 
reevaluări, 23 cazuri pentru care s-a respins cererea de încadrare în grad de 

handicap/s-a închis cauza și 707 cazuri pentru care s-a prelungit valabilitatea 
certificatului de încadrare conform art. 4, alin. 5 din Legea nr. 55/15 mai 2020. 

 
4. Informații privind persoanele adulte/vârstnice beneficiare de 

servicii de rezidență 

 404 persoane adulte/vârstnice beneficiază de servicii sociale în centrele 
din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău, din care 275 persoane încadrate în grad de handicap; 211 persoane 
beneficiază de servicii în cadrul centrelor de recuperare și reabilitare a 

persoanelor adulte cu handicap și 193 în cadrul căminelor pentru persoane 
vârstnice; 

 în domeniul protecției persoanelor adulte/vârstnice, în cursul anului 
2021 s-au înregistrat 61 cazuri noi și 58 ieșiri din sistem; 

 au fost instrumentate 147 solicitări de instituţionalizare pentru 
persoane adulte/vârstnice, din care 53 persoane au fost admise în unităţi de 

protecţie socială din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău.  

 în baza evaluărilor realizate de echipa pluridisciplinară întocmite la 
nivelul centrelor, s-a realizat un număr de 92 de referate cu propuneri de 

prelungire a perioadelor de instituționalizare pentru persoanele asistate. 

 
EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

Bugetul de venituri și cheltuieli repartizat Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2021 a fost în sumă totală de 

103.566.350 lei pentru sursa A, iar pentru sursa D a fost în sumă de 1.741.200 
lei și a avut următoarele surse de finanțare: alocații din bugetul propriu al 

județului Buzău:41.392.000 lei, sume defalcate din TVA pentru cheltuieli 
descentralizate pentru susținerea sistemului de protectie a copilului și a 

centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap  31.621.000 lei, sume 
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defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate destinate finanțării centrelor 
publice pentru persoane cu handicap 9.049.000 lei, sume defalcate din TVA 

pentru cheltuieli descentralizate destinate finanțării căminelor pentru persoane 
vârstnice 1.912.000 lei, subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea 

drepturile persoanelor cu handicap 1.995.000 lei, subvenții primite de la bugetul 
de stat pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul medical al cabinetelor 

medicale din unitățile de învățământ special și personal medical CAMS 
Pogoanele 1.903.400 lei, subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente 
perioadei de programare 2014-2020 în sumă de 1.922.700 lei, Fondul European 

de Dezvoltare Regională - suma de 3.677.900 lei, Fondul Social European cu o 
sumă de 8.714.400 lei, suma primită de la bugetul de stat pentru acordarea 

stimulentului de risc fiind de 1.378.950 lei.  

 
ALTE ACTIVITĂȚI  

În perioada de referinţă, Serviciul juridic şi contencios a fost sesizat în 
situaţii care presupuneau exercitarea atribuţiilor acestuia. Ca indicatori relevanţi 

pentru cuantificarea acestui segment de activitate menţionăm: s-a obținut 
pronunțare în 282 de dosare/cauze (fiecare dosar referindu-se la unul sau mai 

mulţi copii/tineri) în care au fost investite instanţele judecătoreşti competente 
asupra stabilirii, menţinerii, înlocuirii sau încetării măsurilor de protecţie specială 

a copiilor; s-a realizat reprezentarea juridică în 41 alte cauze de orice natură 
natură (contencios administrativ, civilă, penală, litigii de muncă şi asigurări 

sociale, cauze pentru Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și  
Comisia pentru protectia copilului, etc.) aflate pe rolul instanţelor, parchetelor 

sau celorlalte autorităţi cu competenţe jurisdicţionale; demersuri administrative 
în 9 cazuri pentru obținerea duplicatului certificatului de naștere. 

În decursul anului 2021 principalii indicatori privind procedurile de 

atribuire a contractelor de achiziție publică au fost: 8 proceduri simplificate 
online pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 

și proiecte derulate pe fonduri nerambursabile (PIN, POCU, POR, PN) la nivelul 
instituției având o valoare totală  (fără TVA)  de 1.486.778,73 lei; 2 proceduri 

de licitatie deschisă online (Acord-cadru), pentru achiziția de produse, 
contractele subsecvente atribuite având o valoare totală (fără TVA) de 

710.689,28 lei. Valoarea totală anuală în lei fără TVA a cumpărărilor directe 
(online și offline) efectuate de D.G.A.S.P.C. Buzau în lei, repartizată pentru 

fiecare achiziție de produse, servicii și lucrări, a fost de 3.942.170,66 lei. 
Au fost formulate răspunsuri pentru 16 solicitări formulate în temeiul Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și pentru 132 
petiții adresate instituției. 

În cursul anului 2021 instituția a primit 23 vizite de control din partea 
instituțiilor cu atribuții în acest sens (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Buzău, Consiliul de monitorizare a implementării convenției ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități și Inspectoratul de situații de urgență 
Buzău, Direcția Sanitar veterinară Buzău). 

Au fost active 12 contracte de voluntariat pe parcursul anului 2021. 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a 

continuat implementarea măsurilor de gestionare a efectelor pandemiei cu 
SARS-COV2 impuse încă din anul 2020, în baza actelor normative, a dispozițiilor 

metodologice și a recomandărilor instituțiilor abilitate. Astfel, programul și 
activitățile din cadrul structurilor rezidențiale a fost adaptat în funcție de situația 

epidemiologică în scopul protejării beneficiarilor și a personalului. Au fost 
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asigurate materialele igienico-sanitare, testări periodice, teste rapide și/sau 
PCR, fiecare unitate rezidențială menținând o permanentă legătură cu DSP 

Buzău și realizând raportările cazurilor conform instrucțiunilor.  
De asemenea, programul cu publicul al serviciilor de specialitate din 

structură și modul de lucru al acestora a fost adaptat contextului epidemiologic 
prin: programări telefonice, au fost disponibile adrese de e-mail dedicate pentru 

transmiterea online a documentelor și comunicări cu reprezentanții autorităților 
publice locale pentru diseminarea informațiilor privind acest mod de lucru. 

 
 

 
F. CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE 

 

1. MUZEUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 

 În anul 2021 specialiștii Muzeului Județean Buzău au desfășurat diferite 
tipuri de activități de valorificare a patrimoniului în relația cu publicul. Au fost 

organizate expoziții temporare, au fost deschise spații expoziționale 
permanente, au fost susținute prelegeri, au fost efectuate deplasări la diferite 

unități de învățământ de pe teritoriul județului Buzău în cadrul unor programe 
cultural-educative, au fost organizate evenimente de divertisment cultural, au 

fost acceptate și inițiate perteneriate cu alte instituții de profil de pe teritoriul 

României prin care patrimoniului deținut de această instituție a fost valorificat 
la nivel național și internațional, au fost organizate concursuri etc. 
 

Titlul activităţii Perioada Observaţii şi menţiuni 

Ziua Națională a 

Culturii 
15 ianuarie 

1. Conferință de presă în vederea lansării Ofertei cultural-

educative pentru anul 2022 a Muzeului Județean Buzău; 

2. Vernisarea expoziției Descoperiri arheologice 

recente pe teritoriul județului Buzău, campania 

arheologică din anul 2020; 

3. Lansare de carte științifică (6 volume); 

4. Vizitarea gratuită a colecțiilor muzeului 

Hai să dăm mână 

cu mână la 

Muzeul Județean 

ed. a VI-a 

24 ianuarie 
1. Expoziție temporară Alexandru Ioan Cuza și Mica Unire 

2. Vizitarea gratuită a colecțiilor muzeului; 

Museum Bus 
deplasări 

multiple 

Vizitarea gratuită a expozițiilor mobile din cadrul 

proiectului 

 

 

Știri din vremea 

războiului 

 

 

Ianuarie - 

februarie 

Proiect dedicat publicului prin care specialiștii 

muzeului au prezentat lunar informații istorice din 

timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Rubrica 

lunară „Știri din vremea războiului” a redat informații 

despre evenimentele care au avut loc în zona 

Buzăului și în țară, evidențiind aspecte din viața 

privată, socială, economică, militară, școlară, 

sanitară etc. Rubrica a avut în vedere să difuzeze 

informații diverse în vederea creșterii interesului 

publicului pentru cunoașterea istoriei contemporane, 

locală și națională. 

Dragobete vs 

Sfântul Valentin, 

ed. A VI-a 

24 februarie 

1.Vernisajul expoziției temporare Furca de brâu, simbol 

al dragostei la români 

2. Furca de tors – prezentare, invitat dr. Doina Ciobanu 

3. Semnificațiile zilei de Dragobete în cultura 

tradițională românească – prezentare,  muzeograf 

etnografie Raluca Brașoveanu 

4. Vizitarea gratuită a expozițiilor muzeului. 
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Zilele Femeii la 

Muzeul Județean 

Buzău, ed. a V-a 

2-7 martie 

1. vernisajul expoziției temporare Mărțișoare și felicitări 

din perioada comunistă. 

2. prelungirea Expoziției Unexpected Dali 

3. Vizitarea gratuită a expozițiilor de la toate sediile. 

Back to life, 

Back to culture, 

Back to school 

martie-mai 

Serie de ateliere care și-au propus să îi ajute pe elevii din 

județul Buzău să-și gestioneze emoțiile, în contextul 

pandemiei de coronavirus. 

Arta încondeierii 

ouălor 

martie – 

mai 

1.expoziție temporară Arta încondeierii ouălor în zona 

etnografică a Buzăului; 

2.ateliere de încondeiat ouă 

3. Vizitarea gratuită a expozițiilor de la toate sediile. 

Ziua 

Internațională a 

Copilului la 

Muzeul 

Județean Buzău 

1 iunie 

1. vernisajul expoziției temporare ”200 de păpuși 

Arădeanca” 

2. recital al Centrului Județean de Cultură și Artă; 

3. moment Bikers for Kids; 

4.Vizitarea gratuită a expozițiilor de la toate sediile. 

Noaptea 

Internațională a 

Muzeelor 

12 iunie 

1. Escapadă Culturală Internațională Nocturnă; 

2. Bisericile de lemn din Bucovina istorică–

cercetare și conservare; 

3. Spectacol muzică populară  

4. Vizitarea gratuită a expozițiilor de la toate sediile. 

Trofeul ”Dumitru 

Dan”, ed. a III-a 

iunie - 

septembrie 
Serie de brevete pentru ciclismul de anduranță 

Ziua 

Internațională a 

Iei 

iunie 

1. Atelier de cusut motive tradiționale de pe iile din 

zona etnografică a Buzăului 

2. Vizitarea gratuită a expozițiilor de la toate sediile. 

Ziua Imnului 

Național 
26 iunie 

1. audiții publice ale imnurilor de stat ale României 

2. Vizitarea gratuită a expozițiilor de la toate sediile. 

Jocurile Științei. 

Viitorul începe 

azi 

iulie-august 

4 ateliere de robotică: 

- Ozoboți; tehnologie 3D; RV; microscopie; 

 

Poezie pe iarbă august 
Festival nomad de poezie, organizat de Cenaclul literar 

Zidul de Hârtie și Casa de Poezie Light of ink 

Gheorghe Anghel 
septembrie-

octombrie 
Expoziție temporară, personală Gheorghe Anghel 

Tezaure 

Arheologice 

Românești. 

octombrie-

decembrie 

Expoziție comună, coordonată de Muzeul Național de Istorie 

a României 

Ziua Satului 

Românesc,  

ed. a II-a 

octombrie 

1. Expoziție temporară Meșteșugul vopsitului cu elemente 

naturale, între tradițional și contemporan; 

2. Alchimia vegetalului, de la plante la pigmentul textil - 

conf. univ. dr. Daniela Frumușeanu, Universitatea 

Națională de Arte București; 

3. Elemente naturale utilizate în meșteșugul vopsitului 

textilelor în zona etnografică a Buzăului–muzeograf 

Raluca Brașoveanu, Muzeul de Etnografie Vergu-Mănăilă; 

4. Meșteșugul vopsitului cu plante - repere istorice în 

România - dr. Ana Ursescu, meșter Boiangiu 

 

În afara celor menționate mai sus, specialiştii Muzeului Judeţean Buzău 
au participat și la alte activități pe baza parteneriatelor inter-instituționale, dar 

și în cadrul programului MuseumBus. Numărul total al beneficiarilor direcți ai 
activităților Muzeului, în anul 2021, este de 42.387 și au fost înregistrate peste 

179.000 interacțiuni unice în mediul online. Trebuie menționat faptul că pe 

parcursul anului 2021 Muzeul Chihlimbarului Colți a avut suspendată activitatea 
cu publicul ca urmare a creșterii ratei incidenței de infectare cu SARS COV-2 în 

intervalul 15-21 februarie 2021. 
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Cercetare 
Acest domeniu de activitate cuprinde: cercetări arheologice de teren, 

întocmirea de articole și studii de specialitate, rapoarte de cercetare, 
documentări privind subiecte istorice și arheologice, participări la reuniuni cu 

caracter științific. 
- În privința manifestărilor științifice, se înregistrează participarea 

specialiștilor Muzeului la mai multe manifestări naționale și internaționale (22 
participări). 

- Organizarea Sesiunii Naționale Anuale ”Milenii Tezaurizate. Creație și 
spiritualitate”, ed. a XIX-a; 

- Materiale științifice publicate de către cercetătorii și muzeografii din 
cadrul muzeului: 22 publicate – editate de către instituția noastră sau de 

instituții de profil din țară. Publicații: volumul XIII al buletinului Muzeului 

Județean Buzău - Analele Buzăului, Catalogul de Restaurare. Patrimoniul 
cultural a doua viață, vol. II, precum și alte publicații științifice în Biblioteca 

Mousaios (Neo-eneoliticul pe Valea Călmățuiului, autor dr. Daniel Garvăn). De 
asemenea, au mai fost editate pliante și alte materiale de popularizare; 

- Activitatea de cercetare de teren în anul 2021 a însemnat cercetări 
preventive, supravegheri arheologice și cercetări de suprafață, realizate la 

cererea beneficiarilor unor lucrări de construcții sau în vederea întocmirii 
studiilor arheologice necesare pentru actualizarea Planurilor Urbanistice 

Generale ale comunelor de pe raza județului Buzău. Astfel, au fost realizate 47 
de cercetări la cererea beneficiarilor, documentații pentru PUG și altele în lucru. 

Cercetările au servit un dublu scop: îmbogățirea patrimoniului și a bazei 
informaționale referitoare la așezările umane din epocile vechi, precum și 

realizarea de venituri extrabugetare, prin încheierea unor contracte de prestări 
servicii pentru cercetările arheologice realizate în vederea descărcării de sarcină 

arheologică a zonelor cuprinse în proiectele de investiții ale unor dezvoltatori 

privați sau ale statului. 
 

 
Evidența patrimoniului cultural 

Patrimoniul muzeal numără 68.828 bunuri culturale, incluse în colecțiile de 
istorie, arheologie, artă și etnografie. În cursul anului 2021 colecțiile muzeale       

s-au îmbogățit cu bunuri de patrimoniu, provenind din cercetări arheologice 
proprii, achiziții, donații sau predări de bunuri descoperite întâmplător. 

În biblioteca instituției au intrat în perioada raportată, prin schimburi, 
achiziții și donații, un număr de 395 volume, publicate de instituții de profil din 

țară sau din străinătate. Biblioteca muzeului cuprinde în prezent 32.237 titluri, 
procesul de digitalizare fiind încheiat. 

 
 

Conservarea și restaurarea patrimoniului 

Conservarea primară a bunurilor de patrimoniu s-a asigurat permanent, 
prin supravegherea și reglarea microclimatului, verificarea stării de sănătate a 

obiectelor, desprăfuiri și curățări periodice. Atunci când echipamentele și 
sistemele nu au funcționat în parametrii optimi au fost luate toate măsurile 

pentru remedierea situațiilor în timpi cât mai reduși. Pe parcursul anului 2021 
în Laboratoarele de Restaurare ale muzeului au fost restaurate și aplicate măsuri 

de întreținere pentru 271 piese de interes arheologic, istoric și etnografic. 
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Relații cu publicul 
În anul 2021 s-au înregistrat 42.387 vizitatori, reprezentând o creștere 

semnificativă față de anul 2020. Promovarea acțiunilor muzeului s-au realizat 
prin comunicate și conferințe de presă, intervenții în presa scrisă și vorbită (cu 

o medie mai mare de 4 apariții lunare). 
Site-ul instituției (http://www.muzeubuzau.ro/) este actualizat 

săptămânal, iar evenimentele cultural-educative sunt aduse la cunoștința 
publicului inclusiv prin intermediul paginii de Facebook a Muzeului. În anul 2021 

(luna octombrie) pagina de Facebook a instituției a suferit un atac de tip hack, 
moment în care existau 179.318 afișări ale conținutului. Ținând cont că începând 

cu anul 2018 am creat conturi și pe alte rețele de socializare situația pentru anul 
2021 este următoarea: Instagram – 1465 interacțiuni, Twitter – 616 

interacțiuni, YouTube –165.521 interacțiuni/vizualizări. În afara acestor resurse 

virtuale, Muzeul administrează pagina de Facebook a proiectului Ocolul lumii pe 
jos. Povestea celor 497 perechi de opinci, site-ul http: 

//dumitrudan.muzeubuzau.ro/ și site-ul web al centrului de informare turistică 
(http://www.citbuzau.ro/). Activitatea expozițională a fost promovată în special 

în presa locală (ziarele Opinia, Șansa, Viața Buzăului, Observatorul Buzoian, 
News Buzău, Ziua de Buzău, Jurnalul de Buzău, posturile de televiziune Campus 

TV, Focus TV, TV Sat, TV Sud-Est) și națională (informații preluate de Agerpres, 
Mediafax, RADOR, emisiuni, reportaje și știri la Radio România Actualități, Digi 

24). Menționăm și existența paginii Corpul Voluntarilor Muzeul Județean Buzău, 
realizată și întreținută de către Corpul de Voluntari al Muzeului, corp nou 

constituit, cu un număr de 1456 urmăritori. 
 

 
 

2. TEATRUL „GEORGE CIPRIAN” 

 
În anul 2021, starea de alertă din România s-a prelungit, astfel că 

activitatea teatrelor și nu numai, a depins foarte mult de restricțiile luate pentru  
combaterea și limitarea răspândirii virusului Sars Cov 2.  

Au fost perioade când au fost interzise spectacolele de teatru, perioade 
când au funcționat cu 30% din capacitate în cea mai mare parte a anului 

(însemnând aproximativ 70 spectatori în sală) și cu 50% din capacitate 
(însemnând aproximativ 120 locuri). 

Programul cultural al Teatrului „George Ciprian” a fost adaptat în funcţie 
de legislația în vigoare privind măsurile de siguranță pentru combaterea 

răspândirii virusului SARS CoV 2. 
Proiecte ale teatrului, care în anul 2020 au fost realizate special pentru a 

fi difuzate online și au avut premiera online, au fost adaptate pentru a fi jucate 
la scenă cu public, fiind prezentate fizic publicului în anul 2021. La acestea s-au 

mai adăugat încă două producții noi. 

 Programul cultural al teatrului în anul 2021, a mai fost îmbogățit cu reluări 
de spectacole din anii anteriori din repertoriul Teatrului George Ciprian, dar și cu 

spectacole  gazdă sau cu alte evenimente culturale organizate în parteneriat cu 
alte instituții, astfel încât, oferta culturală să acopere diferite segmente de public 

și să asigure diversitate culturală. 
Au fost încheiate 13 parteneriate de succes, cu diferite instituţii județene, 

naționale (cu fonduri AFCN) și internaționale, prin care s-au realizat diferite 
activități culturale. Prin aceste parteneriate au fost prezentate spectacole 

gratuite pentru publicul care nu frecventa neaparăt teatrul (public matur și copii 

http://www.citbuzau.ro/
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din medii defavorizate/licee, școli speciale, etc) conferințe internationale (IETM), 
ateliere, în vederea acoperirii nevoii de cultură a tuturor categoriilor de cetățeni 

ai județului Buzău.  
 

Proiecte, programe și acțiuni specifice în anul 2021: 
I. Programul “RESTITUIRI” 

OMUL CU MÂRȚOAGA, de George Ciprian, adaptare pentru scenă 
Premiera: 05 aprilie  2021 și Premieră online 2020. Spectacol Aniversar - 25 de 

ani de la primul gong la Teatrul George Ciprian.  
 

II. Programul Buzăul în festival 
1. Festivalul BUZĂU/IUBEȘTE/TEATRUL. Din păcate, datorită situației 

generate de pandemie, nici în anul 2021 nu s-a putut organiza festivalul. 

2. -  Festivalul Săptămăna Teatrului Tânăr - Gala tinerilor artişti 
festival  dedicat  tinerelor generaţii  de artişti cu  impact asupra publicului însetat 

de nou. Din fericire, (chiar dacă la limită) organizarea ediției din anul 2021 a 
fost posibilă (capacitate 50% și 30%), iar perioada de desfășurare a fost 29 

septembrie – 03 octombrie 2021. 
 

III. Programul Teatrul – Vector în educație (08 iulie-29 iulie 2021) 
În cadrul acestui program s-au organizat două ateliere pentru dezvoltare 

personală dedicate copiilor și tinerilor între 07 ani și de până la 19 ani.  
1. ATELIERUL DE VORBIRE SCENICĂ (ORATORIE);  

2. ATELIERUL DE ACTORIE. 
Perioada de desfășurare a fost 08 iulie - 29 iulie 2021, iar la finalul 

atelierelor copiii  au primit  diplome de participare.  
Coordonatoarea atelierelor a fost lector univ. dr. Irina Scutariu -  Facultatea de 

Teatru George Enescu din Iași, un coordonator cu experiență, de specialitate și 

cu pregătire pedagogică. 
Atelierele au inclus teme pe grupe de vârstă și adaptate etapelor de 

dezvoltare socială, psihologică, emoțională și cognitivă ale participanților. 
Participarea la aceste ateliere a avut o serie de beneficii pentru copii și tineri, 

sprijinindu-i să-și însușească noi modalități de exprimare și dezvoltare artistică. 

IV. Programul Teatrul Viitorului  

Tele-Encounters: Beyond the Human (în traducere „tele-întâlniri: 
dincolo de om”, sau „dincolo de uman”) Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană 

2020 – 2023. 
În perioada aprilie-mai 2021, echipa proiectului „Tele-Encounters: Beyond 

the Human” a organizat 6 ateliere pentru crearea unor concepte de roboți 

împreună cu adulți și copii din România, Spania și Italia. În fiecare țară au avut 
loc 2 ateliere coordonate de o echipă interdisciplinară formată din regizori de 

teatru, artiști de modelling și animație 3D și experți în robotică. Principala 
întrebare la care am încercat să răspundem cu ajutorul participanților a fost „Ce 

face ca un robot social să fie agreabil sau dezagreabil pentru oameni?”  
O echipă de experți tehnici și artiști de modelling și animație 3D au lucrat 

la un website care conține 6 modele 3D de roboți sociali. Modelele sunt inspirate 
de rezultatele atelierelor. Acestea au fost „aduse la viață” prin animații și 

programe conversaționale cu inteligență artificială. Astfel, utilizatorii online vor 
putea interacționa prin chat cu roboții virtuali. Platforma va fi lansată în anul 

2022. 
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V. PROGRAMUL TERAPIE PRIN COMEDIE 
1. ANIVERSAREA, text Cosmin Pană - PREMIERA: IULIE 2021, Regie: 

Vlad Trifaș, Distribuție: Paula Chirilă, Bogdan Farcaș, Anca Dinicu și Cosmin 
Teodor Pană, Aniversarea este povestea unei zile speciale din viața unei familii 

normale, ziua în care echilibrul firesc al vieții este dat peste cap. Atunci când 
rutina se instalează și viața de cuplu se desfășoară într-un ritm monoton, micile 

dezacorduri dau prilej marilor drame de viață să iasă la suprafață, iar relațiile 
amenință să se destrame. Conflictele care se nasc într-o asemenea situație 

capătă proporții catastrofale, iar singura cale pentru rezolvarea acestora este 
reafirmarea iubirii. 

Rezultatul este o comedie ce se dezvoltă în ritm alert despre micile 
nemulțumiri ce tulbură liniștea a două cupluri normale. 

 

2. SINGUR ÎNTRE LUMI, (Co-producție: Teatrul „George Ciprian”  și 
Teatrul Anton Pann Rm. Vâlcea) PREMIERA: 22 decembrie 2021 

Distribuția: Ștefan Pavel, Bogdan Farcaș, Cosmin Pană, Mihaela Mardare, Bianca 
Cuculici, Reka Szasz, Kostas Mincu, Cătălin Andrei, Tudor Andronic, Alexandru 

Beteringhe. 
Cu un scenariu de-a dreptul surprinzător, tema spectacolului pe care 

autorul piesei o readuce în atenţia publicului, este nemuritoarea iubire. Doar 
personajul principal şi postura de îndrăgostit în care ajunge acesta reprezintă 

un lucru inedit pentru o piesă de teatru. 
  

3. DESPRE IUBIRE SAU AȘA CEVA, de Cosmin Pană 
Spectacol realizat pentru difuzarea în mediul online (2020), iar în anul 

2021, acest spectacol a fost adapat pentru a fi jucat  pe scenă cu spectatori în 
sală.  

Un spectacol de: Vlad Trifaș; Distribuția: Vlad Drăgulin, Ștefan Pavel, 

Cosmin Pană, Paula Chirilă, Bogdan Farcaș, Bianca Cuculici, Anca Dinicu, Raluca 
Cornea și Octavian Costin. Cu acest spectacol s-a participat la Festivalul de la 

Timișoara – septembrie 2021. 
 

VI. Programul Sărbătorim la ..... TEATRU 
- 24 ianuarie 2021 Spectacol realizat special pentru MICA UNIRE difuzat 

gratuit on-line, datorită restricțiilor impuse de pandemia COVID 19. Teatrul 
George Ciprian a pus în scenă primirea delegației unioniste compusă din 

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza și suita sa, cât și a Domnitorului Mihai Viteazul, 
cel care a realizat prima unire a Țărilor Române, precum și a Regelui Ferdinand 

I, cel care a desăvărșit Unirea. În completarea programului au fost difuzate 
gratuit on-line premierele Teatrului G. Ciprian: 

- Ziua Culturii Naționale – Momente artistice on-line, 
- Dragobete (eveniment artistic „De Dragobete la Teatru”) - aniversare 

cupluri casătorite sau născute în data de 24 februarie, căsătorie pentru o zi, etc. 

- Ziua femeii, Ziua Internațională a copilului, 
- De vorbă cu Moș Crăciun  online, (16 – 18 decembrie) proiect prin care, 

timp de trei zile, șase clase/zi copiii din județ, asistați de  profesorii de la clasă, 
au petrecut câte o  jumătate de oră/clasă cu Moș Crăciun. 

Programul cultural al Teatrului, pe lângă proiectele anului 2021 de mai 
sus, s-a completat cu spectacole producție proprie reluate din stagiunile 

anterioare: ”O noapte furtunoasă” - de I.L.Caragiale, Regia Radu Gabriel, ”Conu 
Leonida” - de I.L.Caragiale, regia Radu Gabriel, ”Faza lungă” - de  Ioan Sapdaru, 

regia Octavian Jighirgiu, ”Angajare de clovn” - de Matei Vișniec, regia Daniel 
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Bucur, ”Generația 200” - regia Marina Hanganu, ”Omul cu Mârțoaga”- regia Dan 
Tudor, dar și cu spectacole Gazdă. 

 La Sala Teatrului au fost prezentate: 
- 11 spectacole din producția proprie a Teatrului George Ciprian. La 

acestea s-au adăugat 27 de spectacole  găzduite, 

-  17  Ateliere (copii, adolescenți și seniori).  
Alte activități din competența instituției. 

 Reprezentații online – 34,  
 Turnee: 6 (5 turnee la Onești  și unul la Focșani) – 10 spectacole, 

  O participare la Festivalul Dramaturgiei Românești  din cadrul 
Festivalului European al Spectacolului Timișoara în 04 septembrie 2021, cu 

spectacolul producție a anului 2020, Despre iubire sau așa ceva, text Cosmin 
Pană, regia Vlad Trifaș, 

 În octombrie 2021, TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ, pe canalul TVR 3, a  

difuzat  spectacolul  producție proprie a Teatrului George Ciprian – Angajare de 
clovn - de Matei Vișniec, spectacol preluat pentru a face parte din arhiva 
TVR:http//tvr3.tvr.ro/preniera-tv-angajare-de-clovn-de-matei-visniec_33811.html. 

Proiectele Tele-Encounters (2017-2019) și Tele-Encounters: Beyond the 

Human (2020-2023) au fost selectate ca povești de succes de Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, iar prezentările proiectelor sunt postate pe 

platformaMinisterului:https://oportunitati-ue.gov.ro/category/povesti-de-succes/  

Ambele proiecte au fost prezentate de Marina Hanganu în cadrul 

evenimentului online Financing Info Monday, co-organizat de Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene și Biroul Europa Creativă România în data 

de 30.08.2021. 
Am fost solicitați să participăm cu o prezentare susținută online a 

proiectului Tele-Encounters: Beyond the Human în cadrul evenimentului 
Connective Matrix Panel 4, organizat în cadrul Open Online Theatre Festival 

2021 de compania londoneză Ijad Dance Company. 
Anul 2021 este al doilea an de implementare a noului proiect TELE 

ENCOUNTERS BEYOND THE HUMAN, proiect finantat în proporție de 60% din 
fonduri europene nerambursabile, 40% din fonduri proprii  și care va fi finalizat 

la sfârșitul lunii august 2023. Execuția în aces caz a fost de 84,90%, determinată 

de niște întârzieri justificate în implementare.  
În decembrie 2021 s–a organizat concurs pentru ocuparea a trei posturi 

vacante (regizor tehnic, MASIS și referent de specialitate achiziții) cu angajare 
din data de 03 ianuarie 2022. 

Deși 2021 a fost un an foarte dificil, s-a păstrat o notă de normalitate în 
funcţionarea instituţiei pentru a nu pierde atenția și încrederea spectatorilor și 

mai ales  pentru a menține o imagine națională și internațională favorabilă, cu 
greu câștigată. 

 
 

3. Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 
 

Având rolul de a asigura condiţiile necesare pentru punerea în valoare a 
resurselor din domeniul culturii tradiționale, a creaţiei artistice, în general, 

Centrul Judeţean de Cultură și Artă Buzău şi-a desfăşurat activitatea pe anul 

2021 pornind de la premisa că valorificarea creaţiei populare în activitatea 
cultural-artistică trebuie să fie profund justificată, răspunzând unor noi 

necesităţi existenţiale şi spirituale, ce nu mai pot fi satisfăcute prin simpla 

https://oportunitati-ue.gov.ro/category/povesti-de-succes/
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transmitere a unor producţii artistice mai mult sau mai puţin valoroase sau 
autentice. 

Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău inițiază și desfășoară programe 
de învățământ artistic în domeniul educației permanente, de promovare a 

culturii tradiționale și creației populare, având ca scop: cultivarea artei 
interpretative în domeniile – muzică, arte plastice, coregrafie, artă populară, 

formarea de abilități, deprinderi și competențe practice, ridicarea nivelului 
general de cunoaștere, promovarea și afirmarea realelor talente.  

În îndeplinirea obiectivelor din planul de management în anul 2021 s-a 
urmărit realizarea următoarelor obiective: cercetarea și păstrarea tradiţiei şi 

creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea acestora ca document 
etnocultural; promovarea bunurilor culturii populare tradiţionale și 

contemporane şi integrarea lor ca marcă a identităţii etnoculturale în circuitul 

internaţional de valori; perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor 
culturale în domeniul cunoaşterii, păstrării şi valorificării tradiţiei şi creaţiei 

populare. 
În ceea ce priveşte acţiunile întreprinse în cursul anului 2021 s-au avut în 

vedere manifestările cultural-artistice la nivel judeţean, naţional - serbări 
folclorice, concursuri, festivaluri, târguri; stimularea creativităţii şi talentului prin 

păstrarea şi cultivarea specificului zonal (pregătirea soliştilor, orchestrei şi 
dansatorilor Ansamblului folcloric ”Plaiurile Mioriţei”). Au fost proiecte culturale 

importante, prin natura lor, care nu s-au putut realiza decât parțial din cauza 
restricțiilor cauzate de pandemia de COVID 19.  

Prin programele educaționale pe care le desfășoară în domeniul artelor,  
Școala Populară oferă celor interesați posibilitatea de a-și cultiva aptitudinile 

artistice într-o formă adecvată de învățământ specializat nonformal, deschisă 
tuturor segmentelor sociale, indiferent de vârstă, contribuind la conturarea unui 

orizont artistic complex. Activitatea artistică constituie principala verigă de 

legătură a activității școlare cu cea extrașcolară, devenind parte componentă a 
vieții culturale, cultivând spiritul prin bogăția artelor,  având în același timp o 

deosebită importanță în pregătirea elevilor pentru viața socială.  
Ca formă de învăţământ specializat nonformal în domeniul artei, Școala 

Populară de Arte este concepută ca o alternativă la învăţământul educaţional 
clasic (formal), fiind considerată puntea de trecere către școli cu caracter 

vocațional. 
Procesul de învățământ se desfăşoară conform Normelor didactice și a 

Programelor analitice de predare - învăţare în şcolile populare de arte, elaborate 
de specialişti din cadrul Ministerului Culturii. 

Nu de puține ori, talente remarcabile care au absolvit Școala Populară de 
Arte, s-au îndreptat spre o carieră artistică, împlinindu-și astfel vocația pentru 

artă. 
Evenimentele ce au avut loc în anul 2021:  

Acțiunea Locația 

  Cursuri Școala Populară, cursuri instrumente populare, 

țesut-cusut 

C.J.C.A. 

Activități repetiții orchestră, soliști, dansatori, pregătirea 
programelor artistice pentru evenimentele anului în curs; 

C.J.C.A. 

Expoziție sculptură și pictură Galeriile de Artă 

Expoziție etnografică, colecționari de artă populară – 
Valea Slănicului 

Galeriile de Artă 

Expoziție ”Mărțișorul” Galeriile de Artă 
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Emisiune muzică populară ”Păstrători de tradiții” Etno tv 

Expoziție personală ”Povestea unei culori”- Aura Cosma Teatrul G. Ciprian 

Expoziție ”Tradiție și credință”  Galeriile de Artă 

Expoziție de pictură ”Tradițional”- expun elevii clasei de 
pictură din cadrul serviciului Școala Populară de Arte – 

prof. Elena Mihalache 

Galeriile de Artă 

Emisiune muzica populară ”Rămășag pe folclor” Etno tv 

Expoziție pictură și artă vestimentară Nicoleta Ungureanu Galeriile de Artă 

”Ziua mondială a diversității culturale” Centrul Cultural Al. 

Marghiloman 

Spectacol - Ziua internațională a copilului Muzeul Județean 

Simpozion național ”Trecut istoric românesc. Martori 
culturali și identitari” 

Consiliul Județean 

Program internațional Noaptea Muzeelor Muzeul 

Chihlimbarului Colți 

Expoziție ”Ziua universală a iei” Galeriile de Artă 

Filmări cu ansamblul folcloric ”Plaiurile Mioriței”- 

orchestră, soliști, meșteri populari la Muzeul Casa 
Timpului – Valea Salciei 

Valea Salciei 

Spectacol tradițional – soliști și grupul de fluierași Petrică 
Popescu  

Aluniș 

Proiecții filme românești Aluniș 

Ateliere țesut-cusut, instructor Amelia Papazissu Aluniș 

Proiecții filme românești Aluniș 

Spectacol folcloric – ansamblul folcloric ”Plaiurile Mioriței”- 

soliști, dansatori 

Aluniș 

Festival tradițional de Sfânta Maria Valea Salciei 

Expoziție de pictură ”Clara în culori” Clara Anastasia Posea Galeriile de Artă 

Concert gală 105 ani de la înființarea Armatei a II-a  Platou Dacia 

Spectacol folcloric – soliștii și orchestra Centrului Județean 
de Cultură și Artă Buzău 

Aluniș 

Expoziție de grafică și muzică live ”Utopia” – Andreea 
Zaleschi, Cristi Sîrbescu 

Galeriile de Artă 

Festival ”Zilele Chișinăului la Buzău” Monteoru 

Târgul ”Toamna Buzoiană” Drăgaica 

Expoziție de artă plastică și fotografie ”Viața în pandemie” 

– Cristi Martin, Theodor Tudose 

Galeriile de Artă 

Expoziție ”Menzopolis”- expoziție dedicată lui Florin 
Menzopol 

Galeriile de Artă 

Moment cultural  - parteneriat Garnizoană Teatrul G.C. 

Expoziție Tabăra națională de creație ”Amfora – 
Costinești” 

Galeriile de Artă 

Spectacol - Ziua Națională a României – online Facebook, youtube 

Expoziție etnografică ”Dealul Istrița” Galeriile de Artă 

Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă Consiliul Județean 

Spectacole dedicate sărbătorilor de iarnă Consiliul Județean 

Serbare de Crăciun, profesor Tatiana și Loredana Răduță Teatrul ”George 
Ciprian” 

Filmare soliști vocali, angajați ai Centrului și dansatorii 
ansamblului folcloric ”Plaiurile Mioriței” 

Galeriile de Artă 
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Centrul Judeţean de Cultură şi Artă, instituţie publică având personalitate 
juridică, cu statut de aşezământ de cultură de interes judeţean funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Buzău.  
          Obiectul de activitate al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă are în 

conţinut două segmente prioritare:  
a) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi 

punerea  în  valoare  a  culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural material 
și imaterial; 

b) educaţie permanentă şi formare profesională continuă în afara 
sistemului formal de educaţie, cu profil de învăţământ artistic nonformal şi de 

însuşire a meșteșugurilor tradiţionale. 
Pe de altă parte, a fost promovat prin mijloacele mass-media producţii 

muzical-coregrafice, expozițiile organizate de instituție la Galeriile de Artă, la 

care au participat meșteri populari afiliați Centrului, pictori, sculptori, fotografi. 
Cu ocazia Zilei Internaționale a copilului,  Centrul Județean de Cultură și 

Artă prin elevii Serviciului Școala populară de artă – clasele canto muzică 
populară, în colaborare cu Muzeul Județean, a organizat un recital cultural – 

artistic.   
În cadrul programului internațional ”Noaptea Muzeelor” s-a organizat în 

colaborare cu Muzeul Județean Buzău un recital de muzică populară la sediul 
Muzeului Chihlimbarului de la Colți. 

În perioada iunie-august 2021 s-a încheiat un parteneriat cu Asociația 
Centrul de Cultură Aluniș unde au fost prezentate proiecții de filme românești. 

Aceste proiecții s-au bucurat de un public numeros. Tot în cadrul acestui proiect 
au avut loc ateliere de țesut-cusut sub îndrumarea doamnei instructor Amelia 

Papazissu, tezaur uman viu, promovând tradițiile populare buzoiene. Au fost 
organizate spectacole folclorice cu Ansamblul folcloric ”Plaiurile Mioriței” 

(orchestră, soliști, dansatori), care au vizat revigorarea locurilor turistice 

îmbinând frumusețea ținutului cu folclorul și costumul popular autentic 
românesc. 

Ansamblul folcloric ”Plaiurile Mioriței” a fost invitat de mai multe ori, pe 

parcursul anului 2021, la televiziunea națională Etno Tv. Au avut loc și filmări în 

comuna Valea Salciei, la Muzeul ”Casa timpului”, filmări ce au fost difuzate la 

aceeași televiziune. Au participat soliști, orchestră, dansatori, meșteri, precum 

și grupul de fluierași ”Petrică Popescu”. 

În luna septembrie 2021 Consiliul Județean a organizat la Sărata-

Monteoru prima ediție  a festivalului ”Zilele Chișinăului la Buzău”. Au avut loc pe 
parcursul a două zile concerte de muzică populară  și ușoară cu formații și 

interpreți de renume din Republica Moldova, Ansamblul folcloric ”Plaiurile 
Mioriței” din Buzău,  lansări de carte, expoziții de pictură, costume populare 

tradiționale.  
Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă am realizat, în colaborare cu Consiliul 

Județean Buzău, două spectacole intitulate ”Mai aproape”, desfășurate în Sala 

mare a Consiliului județean, cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere 

a efectelor pandemiei Covid-19. 

Anul s-a încheiat cu ”Alaiul colindătorilor”, acțiune ce s-a desfășurat cu 

participarea ansamblurilor și grupurilor folclorice din Buzău, dar și din comunele 

Mînzălești, Padina și Berca. 
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Din păcate, multe proiecte culturale propuse pentru anul 2021 au fost 

anulate din cauza restricțiilor generate de pandemia de COVID 19. Ne referim 

la serbările folclorice organizate de către primăriile din județul Buzău în 

parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, Festivalul județean de 

muzică ușoară ”Primăvara buzoiană, ediția a VII-a, Festivalul Internațional de 

dansuri folclorice ”Plaiurile Mioriței” și a Târgului Internațional de meșteri 

populari, ediția a VII-a, festival organizat anual de către Centru.  

 

 

 
4. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „VASILE VOICULESCU” 

 
Biblioteca Judeţeană ”V. Voiculescu” Buzău, după 128 ani de funcţionare, 

este parte componentă a sistemului public naţional de biblioteci, ca instituţie 
infodocumentară ce se ocupă cu stocarea şi oferirea spre informare liberă a 

informaţiilor către toate categoriile de public, conform Legii nr. 334/2002 cu 
modificările ulterioare. Acest lucru se subliniază prin considerarea instituţiei ca 

având cea mai îndelungată tradiţie în judeţul Buzău, unde şi-a dovedit utilitatea 
în raport cu comunitatea pe care o deserveşte, atât prin asigurarea accesului 

gratuit la documente pe diferite suporturi (hârtie, electronic, baze de date, 
documente full – text etc.), cât şi prin programul manifestărilor culturale pe care 

îl propune în fiecare an şi prin care marchează anumite aspecte ale valorilor 
culturale locale, naţionale și universale. Prin parteneriate scrise sau implicite, 

prin colaborarea cu instituţii de cultură și educaţie din judeţ, prin serviciile şi 

oferta sa culturală, Biblioteca Judeţeană ”V. Voiculescu” Buzău se implică 
permanent în conturarea unui cadru adecvat evoluţiei intelectuale a tuturor 

categoriilor socio-profesionale din comunitate. 
În cel de-al doilea an, în care întreaga activitate a Bibliotecii a fost 

bulversată din cauza pandemiei de COVID 19, în care peste tot s-au declarat 
”focare de infecţie”, totuşi s-au menţinut deschise cât mai multe dintre serviciile 

dedicate publicului. 
În acest sens, programele şi proiectele cu acţiuni specifice s-au modificat 

şi au suferit schimbări în relaţia cu publicul. Astfel, a trebuit să se modifice 
”Programul de activităţi” şi să se găsească formule de ”adresare” către 

utilizatori, de la distanţă, folosind internetul. Şi, cu toate acestea, programele 
specifice domeniului s-au desfăşurat în trei direcţii: 

         - activităţi culturale de promovare a lecturii, a cărţii, a valorilor culturale 
naţionale şi locale; 

-  constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea 

colecţiilor de cărţi, publicaţii seriale şi a altor tipuri de documente de bibliotecă 
şi a bazelor de date, pentru a facilita organizarea acestora în scop de informare, 

cercetare şi recreere; 
-  asigurarea condiţiilor de siguranţă sanitară în funcţionarea instituţiei şi 

diversificarea mijloacelor de adresare către public sau de acces ale publicului 
către serviciile bibliotecii. 

Astfel, în anul 2021 s-au organizat următoarele activităţi: 
-  cinci lansări de carte în format normal; 

-  şaptesprezece expoziţii; 
-  zece prezentări de carte (on-line); 

-  sesiunea de comunicări şi referate ale elevilor cu tema ,,V. Voiculescu” ; 
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-  opt tururi de bibliotecă cu vizitarea noului spaţiu, cu elevi din diferite 
şcoli; 

-  Şcoala din parc, în parteneriat cu Primăria Buzău, unde în perioada            
28.06.2021-28.07.2021 au participat 766 de vizitatori; 

-  cinci manifestări dedicate aniversării unor evenimente şi personalităţi 
literare; 

-  atelierele de la secţia Împrumut pentru copii (luna august) cu 959 de 
copii; 

-  Tabăra de cartier (Filiala Corp B) cu 329 de vizite; 
-  două concursuri: ,,Isteţul francofon”, dedicat Zilei Internaţionale a 

Francofoniei, cu 503 participanţi şi concursul ,,Bătălia cărţilor”, cu 39 de 
participanţi.      

            În afara acestor manifestări realizate în mod tradiţional, Biblioteca, prin 

compartimentele sale, şi-a manifestat prezenţa în faţa publicului şi on-line. În 
acest fel s-au realizat: 

        - 326 postări pe paginile oficiale de Facebook, în care toate secţiile, 
compartimentele bibliotecii şi-au făcut simţită prezenţa pentru public, prin 

informarea acestuia cu: prezentare de cărţi noi achiziţionate, cărţi sau publicaţii 
de patrimoniu, aniversări de autori, manifestări on-line, concursuri on-line etc.; 

          - aceste postări, despre activităţile Bibliotecii au fost vizionate de către 
507.141 persoane şi au determinat 32.938 reacţii şi comentarii (aprecieri) din 

partea acestora; 
         - numărul de urmăritori ai paginilor noastre a fost în anul 2021 de 3.983 

vizitatori, din care 3.869 ne-au apreciat.  
  Despre activităţile Bibliotecii, în această perioadă, presa locală şi 

naţională a subliniat, pentru public, într-un număr de 15 articole şi emisiuni, 
toate manifestările noastre.  

  Una dintre activităţile noastre, realizate on-line şi unică la nivel naţional, 

la iniţiativa unui voluntar, este Cenaclul Literar ,,V. Voiculescu”. Prin intermediul 
acestuia, periodic am făcut cunoscut publicului, utilizatorilor şi lumii literare, 

operele scriitorilor din Buzău, ale tinerilor creatori, dar şi ale membrilor Uniunii 
Scriitorilor Români, am realizat prezentări de cărţi şi evenimente (aniversări, 

concursuri, comemorări etc.). În urma iniţierii acestei pagini, rezultatele în anul 
2021 au fost următoarele: 

- 52 de postări; 
- 19.829 de persoane au accesat pagina; 

- 24.511 de reacţii: comentarii, distribuiri. 
 Cea de-a doua direcţie, în cadrul programelor Bibliotecii, specifice 

domeniului, este cea legată de dezvoltarea permanentă a fondului de 
documente. Astfel, la finele anului 2021, Biblioteca județeană a ajuns să deţină 

în evidenţe un număr de 327.404 unităţi de bibliotecă, în valoare de 
2.465.571,81 lei. Numai în anul 2021 a fost achiziţionat un număr de 6.058 

unităţi de bibliotecă (cărţi, DVD-uri, CD-uri), în valoare de 177.691,43 lei, din 

care donaţii primite de la persoane (autori sau persoane care ne-au donat cărţi 
din biblioteca personală) 1006 unităţi de bibliotecă în valoare de 12.294,59 lei 

şi periodice 227 unităţi (reviste, ziare legate în colecţii) în valoare de 9.282,53 
lei. 

Tot în această perioadă, prin procesul de inventariere, s-a propus şi au 
fost casate 5 unităţi de bibliotecă în valoare de 33,02 lei. 
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Ca rezultat al activităţilor prezentate, a restricţiilor de participare la 
acestea de către public şi a schimbării accentului spre manifestări on-line, vă 

prezentăm cei mai importanţi indicatori, pe care i-a înregistrat sistemul 
informatizat cu care operează biblioteca: 

-    Total utilizatori înscrişi – 7.515 
-    Total utilizatori activi – 1.347 

-    Total utilizatori noi inscrişi – 1.293 
-    Vizite directe în bibliotecă – 21.847 

-    Număr total documente consultate – 44.869 
-    Număr documente consultate în bibliotecă – 8.045 

-    Număr participanţi la programe si evenimente – 2.650. 
 

 

 
5. CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI  

ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BUZĂU 
 

 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău 

coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi 

serviciile educaţionale oferite de către: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, 

Centrul Logopedic Interşcolar, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, 

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională, precum și serviciile de 

mediere școlară.  

Activitatea CJRAE Buzău se derulează pe următoarele compartimente: 

1. Departamentul de coordonare CJRAE Buzău, 

2. Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, 

3. Centrul Logopedic Interşcolar, 

4. Serviciul de mediere şcolară, 

5. Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară si Profesională. 

La nivelul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică un număr de 

6786 persoane au beneficiat de consiliere individuală, astfel: elevi (preșcolari – 
396, ciclul primar – 824, ciclul gimnazial – 1468, liceal 1574), părinți – 1834 și 

cadre didactice – 690. 
Pentru consiliere de grup au beneficiat: 36 grupuri de preșcolari (un număr 

de 288 copii), 42 grupuri de nivel primar (un număr de 336 elevi), 54 grupuri 

nivel gimnazial (un număr de 672 elevi), 150 nivel liceal (un număr de 1800 
elevi), 52 grupuri părinți (un număr de 378 adulți) și 24 grupuri cadre didactice 

(un număr de 176 cadre didactice). 
Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii au fost 

următoarele: Programe de auto/intercunoaştere/dezvoltare personală, 
Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare 

(se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a 
dificultăților de relaționare, inclusiv pentru copiii cu CES). Centrul Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică a coordonat activitățile centrelor şi cabinetelor 
logopedice interşcolare, activitățile adresate părinților, Managementul 

învăţării/dezvoltare cognitivă/dezvoltarea creativității (se include prevenirea 
eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar), Educaţia pentru un stil 

de viaţă sanogen (se include prevenirea consumului de substanțe cu risc, a 
traficului de ființe). 
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Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică a coordonat activitățile 
centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, activitățile adresate părinților, 

cadrelor didactice, mediatorilor școlari, cât și activitatea serviciului de evaluare 
și orientare școlară și profesională și a comisiei de orientare școlară și 

profesională. Totodată, acest Centru județean a mai desfășurat și activități de 
formare și dezvoltare profesională. 

Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Buzău este 
ordonator terţiar de credite, iar activităţile specifice în anul 2021 au fost 

finanţate din subvenţii de la bugetul județului Buzău, aprobate prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Buzău. 

   

 

6. DOMENIUL SĂNĂTATE 

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU 

 
A. Proiecte, programe şi acţiuni pentru furnizarea serviciilor 

specifice în anul 2021; 

 Programele de furnizare servicii specifice au fost: 
 Cele incluse în contractele de furnizare servicii medicale cu Casa 

Județeană de Asigură de Sănătate Buzău pe spitalizare continuă (acuţi, cronici), 

spitalizare de zi, investigaţii paraclinice (CT, RMN, investigatii radiologice), 
ambulator; 

 Protocoale de colaborare şi transfer interdisciplinar cu spitalele: Săpoca, 
Nehoiu, Râmnicul Sărat, Smeeni, Spitalul CFR, Vintilă Vodă, Sf. Sava; 

 Protocoale ale Serviciului de Medicină Legală cu Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie privind expertize neuropsihiatrice, autopsii, determinări toxicologice, 

alcoolemii, expertiză cu examinarea de persoane şi cu Ministerul Justiţiei pentru 
expertize pe bază de documente medicale şi punere sub interdicţie; 

 În anul 2021 s-a derulat contractul de furnizări servicii paraclinice în 
regim externalizat cu S.C. MEDCENTER S.R.L. – furnizor analize de laborator; 

 
B. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021  

  

Situația sumelor încasate în anul 2021, pe surse de finanțare, se prezintă astfel:
                            lei 

 

Sumele primite de la Casa Județeană de Asigură de Sănătate Buzău 

reprezintă ca pondere 79,61% din totalul veniturilor Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Buzău. 

 
 

INDICATORI 2021 

VENITURI TOTALE – ÎNCASĂRI NETE 226.380.622 

a) CONTRACTE ÎNCHEIATE CU CJAS BUZĂU 180.217.221 

b) CONTRACTE INCHEIATE CU DSP BUZĂU 33.247.853 

c) CONTRACTE ÎNCHEIATE CU INML  5.132.000 

d) SUBVENTII CONSILIUL JUDETEAN  3.500.000 

e) FONDURI MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PENTRU INVESTITII 0 

f) VENITURI PROPRII 1.887.961 

g) SPONSORIZĂRI 697.450 

h) Alte sume (rețete medicale personal contractual, chirii, 

recuperări sume UE) 

1.698.137 
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În anul 2021 veniturile realizate din contractele cu Casa Județeană de 

Asigură de Sănătate Buzău au crescut în ceea ce privește serviciile medicale, 
datorită faptului că decontarea s-a făcut la nivelul cheltuielii efective. 

Consumurile înregistrate de Spitalul Județean de Urgență Buzău în 2021 au 
înregistrat creșteri foarte mari în contextul pandemiei de COVID 19 pe toate 

elementele de cheltuială, dar mai ales în ceea ce privește medicamentele și 
materialele sanitare. 

 O creștere însemnată au înregistrat-o subvențiile primite prin Casa 
Județeană de Asigură de Sănătate Buzău aferente creșterilor salariale ca urmare 

a punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 153/2017 și Hotărârii Guvernului nr. 
153/2018 cu modificările ulterioare, ce a permis majorarea cu caracter temporar 

a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă personalului medical 

implicat în diagnosticarea și tratarea pacienților cu COVID 19, astfel încât 
acestea reprezintă 46,31% din totalul sumelor primite ca urmare a contractelor 

încheiate cu Casa Județeană de Asigură de Sănătate Buzău. 
Programele de sănătate au crescut în anul 2021 față de anul 2020 – cu 

suma de 1.571.097 lei, fapt datorat în principal creșterii numărului de pacienți 
în cadrul programelor de oncologie și hemofilie. 

Sumele încasate prin Direcția de Sănătate Publică Buzău pentru Unitatea 
de Primiri Urgențe și programe de sănătate au crescut ca urmare a finanțării 

creșterilor salariale, dar și a creșterii consumurilor de materiale  înregistrate în 
cadrul acestor structuri. 

 Sumele primite prin intermediul Consiliului Judeţean Buzău reprezintă ca 
pondere 1.55% din totalul veniturilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.  

Acestea au fost utilizate prioritar pentru achitarea facturilor de utilităţi și 
servicii şi pentru achitarea contravalorii chiriei și utilităților pentru locuințele a 

22 de  medici nou încadrați în Spitalul Județean de Urgență Buzău.  

Cu sprijinul Consiliului Județean Buzău, în sumă totală de 1.000.000 lei 
pentru investiții, s-au achiziționat următoarele: 

- o autoutilitară pentru transport materiale între secțiile exterioare ale 
spitalului; 

- o autoutilitară pentru serviciul de medicină legală; 
- un sistem de endoscopie superioară și inferioară de înaltă performanță 

pentru secția de gastroenterologie; 
- a fost achiziționată o mașină de spălat industrială cu barieră igienică la 

maternitate; 
- în contextul pandemiei de Covid-19, au fost achiziționate 5 

concentratoare de oxigen și s-au montat senzori de oxygen. 
De asemenea, s-au primit pentru dotarea ambulatoriului, prin proiectul 

demarat de către Consiliul Județean Buzău, aparatură medicală și mobilier în 
valoare totală  de 960.637 lei.  

În anul 2021, comparativ cu anul precedent, plățile au crescut atât în ceea 

ce privește cheltuielile de personal, cât și la capitolul ”Bunuri și servicii”, în 
contextul epidemiei de COVID 19. S-au înregistrat și sume recuperate din 

concediile medicale aferente anului 2020, sume foarte mari comparative cu anii 
precedenți, cauzate de numărul crescut de concedii medicale provocate de 

infecția cu SARS-COV-2. 
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Soldul furnizorilor înregistrat la finele anului 2021 a scăzut față de anul 
precedent, de la 18.788 mii lei la 13.597 mii lei, datorită unei mai bune finanțări 

de la Casa Județeană de Asigură de Sănătate Buzău, la nivelul cheltuielilor 
efective realizate de-a lungul anului, dar și a recuperării de la Casa de Sănătate 

a unor sume însemnate aferente concediilor medicale plătite personalului în anul 
2020. De asemeni și plățile restante au scăzut comparativ cu anul 2020. Cu 

toate acestea, soldul furnizorilor este foarte mare comparativ cu anul 2019, 
anterior pandemiei. 

Aceasta s-a datorat în principal creșterii necesarului de medicamente, 
materiale sanitare și de protecție, de dezinfectanți și reactivi, dar și a prețului 

acestora. De asemenea, au fost necesare investiții în rețeaua de oxigen a 
Spitalului, de reamenajări și recompartimentări determinate de asigurarea 

circuitelor în condițiile pandemiei. 

Pentru acoperirea deficitului de medici pe anumite specialități în anul 
2021, conform Avizului eliberat de Colegiul Medicilor și Aprobarea Consiliul 

Județean Buzău, au fost menținuți peste vârsta legală de pensionare (67 ani) 
un număr de 5 medici pe următoarele specialități și locuri de muncă: A.T.I-OG.- 

1 medic; O.G.-2 medici, Medicină sportivă - 1 medic; medicină legală – 1 medic. 
În conformitate cu Legea- cadru nr. 153/2017 și Metodologia evaluării 

personalului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 357/2011, 
s-a făcut evaluarea personalului de execuție și de conducere pentru anul 2021, 

cu respectarea termenului de 31.01.2022. 
 

* 

*     * 
 

Acest raport a urmărit să prezinte o sinteză a activităţilor desfăşurate de 

Consiliul Judeţean Buzău în anul 2021, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin 

lege, în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău 

şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Buzău.  

Pe perioada stării de alertă au fost elaborate și aprobate Planuri de Măsuri 

atât la nivelul Consiliului județean, cât și la instituțiile și serviciile din subordine 

și au fost intensificate procedurile de igienizare a suprafețelor și a spațiilor de 

birouri. 

Având în vedere pandemia de COVID 19 ce s-a întins pe tot parcursul 

anului 2021, activităţile desfăşurate pe tot parcursul anului de Consiliul Judeţean 

Buzău au implicat asumarea răspunderii tuturor membrilor autorităţii publice 

judeţene, astfel ca politicile publice să corespundă exigenţelor cetăţenilor în 

ceea ce priveşte numărul şi, mai ales, calitatea serviciilor asigurate de 

administraţia publică judeţeană. 
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