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Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de conducător al 

administraţiei publice judeţene, răspunde de buna funcţionare a instituţiei, 

precum şi a serviciilor de specialitate şi instituţiilor subordonate, reprezintă 

judeţul în relaţia cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice 

din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie, conform art. 191 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ.  

Raportul de față își propune o analiză asupra realizării atribuțiilor care 

au revenit Consiliului Județean Buzău în anul 2021, prin punerea în aplicare a 

legilor, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului României, a hotărârilor 

Consiliului Județean și a altor acte normative. În acest sens, s-a urmărit ca 

imediat de la publicarea actelor normative să se stabilească măsurile necesare 

pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieșite din acestea prin stabilirea 

pentru compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, serviciile publice 

specializate și instituțiile subordonate, a obligațiilor care le revin pentru 

ducerea la îndeplinire a acestora.  

Și în cursul anului 2021 am continuat gestionarea, coordonarea și 

monitorizarea activității autorității publice județene în condițiile dificile 

generate de pandemia de COVID-19. În aceste circumstanțe epidemiologice, 

prioritatea a fost și continuă să fie, sănătatea și viața buzoienilor, asigurarea 

răspunsului promt și profesionist al instituțiilor medicale cu responsabilități din 

acest punct de vedere, precum adaptarea activității autorității deliberative și a 

instituțiilor/serviciilor din subordine la restricțiile impuse de cadrul legislativ 

aferent stării de urgență și de alertă. 

În acest context am dispus în calitate de ordonator principal de credite, 

alocarea de sume de la bugetul propriu al județului Buzău pentru achiziția de 

materiale specifice prevenției și protecției pentru Spitalul Județean de Urgență 

Buzău, cât și pentru celelalte unități sanitare din județ. 

Totodată, am dispus cedarea unui imobil din proprietatea publică a 

județului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat, str. Micșunelelor nr. 29, pe o 

perioadă nedeterminată, pentru a se înființa un Centru de vaccinare împotriva 

COVID – 19. 

Sinteza activităţii proprii desfășurată în anul 2021 este structurată pe 

următoarele categorii de atribuții: 

1.  Atribuțiile privind relația cu Consiliul Judeţean Buzău; 

2.  Funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, 

a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean; 

3.  Exercitarea atribuțiilor de ordonator principal de credite; 

4.  Programe și proiecte de dezvoltare regională; 

5.  Activitatea de urbanism; 

6.  Activitatea de audit public intern; 

7.  Managementul calității; 

8.  Comunicarea cu cetățenii; 

9.  Alte activități coordonate. 
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1. ATRIBUȚII PRIVIND RELAȚIA CU CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

În vederea asigurării bunei funcţionări a administraţiei publice judeţene, 

precum şi a serviciilor şi instituţiilor de subordonare judeţeană, am iniţiat un 

număr de 250 de proiecte de hotărâri, pe care le-am supus aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Buzău. De asemenea, am asigurat convocarea, 

conducerea şi desfăşurarea în condiţii de legalitate şi eficienţă a celor 11 

şedinţe ordinare, 5 şedinţe extraordinare și 8 ședințe de îndată ale Consiliului 

județean.   

În aplicarea şi implementarea hotărârilor Consiliului Judeţean Buzău, a 

unor prevederi legale statuate prin acte normative adoptate de legiuitor sau în 

exercitarea atribuţiilor de Preşedinte, prevăzute de Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, în anul 2021 am emis un număr de 340 dispoziţii, 

aduse la îndeplinire prin intermediul aparatului propriu de specialitate şi/sau al 

instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău. 

În desfăşurarea acestor activităţi de dispoziţie şi de reglementare 

normativă, fundamentarea acestor acte administrative în fapt şi în drept am 

realizat-o printr-o colaborare directă cu specialiştii din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Buzău, în funcţie de domeniul de referinţă. 

Subliniez, în acelaşi context și colaborarea cu consilierii judeţeni pentru 

reglementarea şi soluţionarea problemelor de gestionare curentă a activităţii 

autorităţii publice judeţene, dar şi pentru asigurarea funcţionării instituţiilor şi 

serviciilor de subordonare judeţeană. 

Hotărârile Consiliului Judeţean Buzău adoptate și inițiate de Președinte 

au reglementat domenii importante pentru administrația publică județeană și 

deopotrivă, pentru locuitorii județului, iar cu titlu de exemplificare 

menționăm: aprobare buget/rectificări buget de venituri și cheltuieli, 

aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru obiective de interes 

public județean, administrarea domeniului public și privat al județului Buzău, 

aprobarea unor cereri de finanțare din fonduri europene pentru proiecte 

promovate de județul Buzău și unele unități subordonate și regulamente de 

organizare și funcționare ale Consiliului județean și pentru instituțiile 

subordonate etc. 

 

 

2. FUNCȚIONAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI 

JUDEȚEAN BUZĂU, PRECUM ȘI A INSTITUȚIILOR ȘI  

SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN 

 

a) Conform art. 190 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău este 

subordonat preşedintelui acestuia. 
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Obiectivele urmărite în această direcţie au vizat continuarea procesului 

de dezvoltare a funcţiei publice în contextul legislaţiei în vigoare, 

implementarea sistemului de carieră, cu respectarea principiilor transparenţei, 

compatibilităţii şi oportunităţii promovării în funcţii, precum şi acoperirea unor 

segmente de activitate cu specialişti. 

Precizez faptul că, în colaborare cu vicepreşedinţii consiliului judeţean, 

cu Secretarul general al judeţului şi sefii structurilor funcționale din aparatul 

de specialitate al Consiliului judeţean, am depus toate diligenţele pentru ca 

toate instituţiile şi serviciile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău să 

aibă structurile organizatorice corespunzătoare îndeplinirii scopurilor, 

obiectivelor şi planurilor de acţiune specifice pentru anul 2021. 

În acelaşi context al colaborării cu autorităţile publice locale, am emis 

circulare cuprinzând recomandări, îndrumări şi clarificări pentru aplicarea unor 

acte normative, a unor măsuri dispuse de Guvernul României, urmărind 

împreună cu aparatul de specialitate să venim în întâmpinarea unor probleme 

cu care se confruntă zi de zi comunităţile locale şi reprezentanţii acestora. 

       Pe parcursul anului 2021 au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanţii 

autorităţilor publice locale din judeţ în vederea susţinerii proiectelor 

desfăşurate de aceştia pentru dezvoltarea localităților din județ. Aceste 

întâlniri s-au desfășurat cu respectarea regulilor impuse de situația 

epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

  
b) Cabinet Președinte 

Activitatea Cabinetului s-a desfășurat corespunzător atribuțiilor 

prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Buzău, asigurând relația și comunicarea 

Președintelui cu structurile funcționale, cu autoritățile publice deliberative și 

executive din județ, planificarea și organizarea unor evenimente de natura 

competențelor interinstituționale ale Președintelui, precum și realizarea 

agendei acestuia. 

Consilierii din cadrul cabinetului au primit și exercitat și responsabilități 

de comunicare externă, cu mass-media, fiind elaborate în această perioadă 

comunicate de presă, distribuite pe site-ul instituției și pe rețelele de 

socializare. Activitatea de relație cu presa s-a desfășurat într-o formă 

organizată, încercându-se a se respecta o politică de transparentizare a 

instituției publice. 

În perioada 16-18 octombrie 2021, Consiliul Județean Buzău a 

organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău prima ediție a 

festivalului „Zilele Chișinăului la Buzău“. A fost prima întrevedere pe care cele 

două administraţii le-a organizat în comun, iar în luna iunie 2021, a fost 

semnat Acordul de înfrăţire dintre cele două administrații locale. În cele trei 

zile de festival au avut loc concerte de muzică populară şi uşoară, susţinute 

de artişti basarabeni şi buzoieni, au fost amenajate tabere militare cu profil 

istoric, ateliere meşteşugăreşti şi expoziţii de pictură.   
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3. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR DE  

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 

 

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialiate al Consiliului Judeţean Buzău, Direcţia Economică 

este structura prin intermediul căreia Președintele Consiliului Județean Buzău 

exercită: 

- 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; 

- 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 domeniului public și privat al județului Buzău. 

Pentru elaborarea bugetului propriu al Consiliului Județean pe anul 2021 

au fost analizate proiectele de buget ale instituțiilor din subordinea autorității 

publice județene, respectiv: instituțiile de cultură (Muzeul Județean, Centrul 

județean de Cultură și Artă, Biblioteca ”V. Voiculescu”, Teatrul Dramatic „G. 

Ciprian”), instituții de asistență socială (Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Buzău), școlile speciale (Liceul Special pentru Deficienți 

de Vedere, Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienți Audutive, 

Centru Școlar de Educație Incluzivă Buzău, Centru Școlar de Educație 

Incluzivă Rm. Sărat, Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională), 

Direcția de evidență a persoanelor, Spitalul Județean de Urgență Buzău. De 

asemenea, s-a analizat necesarul de fonduri pentru Centrul Militar Județean și 

Inspectoratul Județean de Urgență Buzău. 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 și a Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  

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 Consiliului Județean 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. 
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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 2021, 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 sumă 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 sumă de 183.876 mii lei, înregistrându-se un excedent în sumă de 

20.564 mii lei; 

- veniturile secțiunii de dezvoltare au fost în sumă 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 excedentul anilor 

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

funcţionare se va prelua în contul de excedent al bugetului județean 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 și ale prevederilor 

Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 1536/2021 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 în sumă 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. 

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

2021, ale Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și 
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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 de Urgență Buzău 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 Sărata -

Monteoru, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 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. 

În cadrul Direcției Economice din cadrul aparatului 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 anul 2017 (Ordinul 

Ministrului  Finanțelor Publice nr. 2332/2017), operațiunile supuse controlului 

financiar preventiv propriu sunt: 

- deschiderea, repartizarea, retragerea și modificarea creditelor 

bugetare; 

- angajamente legale din care rezultă obligații de plată; 
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- 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 intern la nivelul Consiliului 

Judeţean Buzău și s-au întocmit situațiile centralizatoare prevăzute în Anexele 

Ordinului nr. 600/2018, inclusiv Raportul anual, s-au implementat noi 

proceduri, s-au actualizat proceduri deja implementate. 

 

 

4. PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

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 ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 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 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19,  

 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19; 

Valoare totala din contractual de finanțare: 809.356,97 lei 

Valoare totala finală: 786.508,25 lei. 

Obiectiv general: Consolidarea capacității de răspuns în timp util și 

eficient a sistemului medical din Județul Buzău la criza COVID-19. 

Obiectivul specific: Consolidarea capacității de reacție a Spitalului 

Județean de Urgență Buzău la criza de sănătate publică provocată de 

răspândirea virusului SARS-CoV-2. 

Activitățile principale: A.1.Achiziționarea și predarea aparaturii, 

echipamentelor, dispozitivelor medicale și a echipamentelor medicale de 

protecție pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău; A.2. Managementul 

proiectului; A.3. Auditul proiectului; A.4.Informarea și publicitatea proiectului. 

Beneficiari direcți: Spitalul Județean de Urgență Buzău (și secțiile 

exterioare acestuia) care beneficiază de sprijin în dotarea cu echipamente 

medicale și de protecție medicală; echipamente necesare combaterii și 

limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2; 

- personalul medical angajat în cadrul SJU (și în secțiile exterioare 

acestuia), prin dotarea cu echipamente strict necesare pentru combaterea 

virusului SARS-CoV-2. 

- pacienții/comunitatea locală prin creșterea siguranței serviciilor 

medicale la care au acces în cadrul SJU și în cadrul secțiilor exterioare 

acestuia, în contextul crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2. 

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 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19,  

  Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19; cod SMIS 2014+ 139506 

Valoare totala din contractual de finanțare: 13.970.066,23 lei 

Valoare totala finală: 4.992.710.37 lei. 

Obiectiv general: Consolidarea capacității de răspuns în timp util și 

eficient a sistemului medical din Județul Buzău la criza COVID-19. 
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Obiectivul specific: Consolidarea capacității de reacție a Direcției 

Generale de Protecție Socială Buzău la criza de sănătate publică provocată de 

răspândirea virusului SARS-CoV-2. 

Activitățile principale: A.1. “Achiziționarea de către Județul Buzău de 

echipamente medicale de protecție pentru DGASPC Buzău” (Subactivități: 

A.1.1 Decontarea de către Județul Buzău a costurilor echipamentelor medicale 

de protecție achiziționate pentru DGASPC Buzău până la depunerea cererii de 

finanțare; A.1.2 Achiziționarea de către Județul Buzău de echipamente 

medicale de protecție pentru DGASPC Buzău după depunerea cererii de 

finanțare); A.2 Decontarea de către DGASPC Buzău a costurilor materialelor și 

echipamentelor de protecție și a produselor de dezinfecție achizitionate până 

la depunerea cererii de finanțare; A.3. Managementul proiectului; A.4.Auditul 

proiectului; A.5.Informarea și publicitatea proiectului. 

Beneficiari direcți: 

 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău care 

beneficiază de sprijin în dotarea cu echipamente medicale și de protecție 

medicală; echipamente necesare combaterii și limitării răspândirii virusului 

SARS-CoV-2; 

 - personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău; 

 - persoanele vulnerabile din județ care beneficiază de servicii publice de 

asistență socială în structurile rezidențiale aflate sub coordonarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Buzău. 

Stadiu: în implementare. 

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. 

Obiectivul general - Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor 

care înregistrează consumuri energetice mari. 

Obiectivul specific - Eficientizarea energetică a clădirii Dermato 

Venerice, compartiment al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. 
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Activitățile principale: 

1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu 

operatorii economici; 

2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire; 

3. Execuția lucrărilor de construcție;  

4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier; 

5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului; 

6. Realizare audit financiar; 

7. Managementul proiectului; 

8. Elaborarea certificatului de performanță energetică la finalul 

investiției. 

Beneficiari direcţi:  

 - UAT Judeţul Buzău, în calitate de solicitant şi beneficiar al asistenţei 

financiare, autoritate a administraţiei publice locale care are responsabilitatea 

de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitaliceşti; 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator 

al investiţiei realizate prin proiect; 

- 2 medici, 5 asistente medicale, o infirmieră și o ingrijitoare care 

beneficiază de condiţii de lucru îmbunătăţite; 

- 553 pacienţi internaţi care beneficiază de condiţii de spitalizare 

îmbunătăţite; 

Beneficiari indirecţi: 

- Personalul administrativ responsabil de funcţionarea reţelei termice din 

cadrul spitalului, pentru că va beneficia de o infrastructură modernizată, 

funcţională care va necesita mai puţine lucrări de întreţinere şi reparaţii; 

- Direcţia de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de 

asistenţă medicală din teritoriu; Aparţinătorii pacienţilor spitalizaţi în cadrul 

Compartimentului Dermato Venerice sectie exterioara a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău; 

- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, potenţiali beneficiari ai serviciilor 

medicale furnizate în cadrul Compartimentului Dermato Venerice secție 

exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 

- Vizitatori/ persoane aflate în tranzit în judeţ care apelează la serviciile 

medicale furnizate de Compartimentul Dermato Venerice secție exterioară a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.  

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. 
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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. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării 

locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a 

identității culturale, corespunzător obiectivului specific al priorităţii de 

investiții. 

Obiectivul specific al proiectului îl constituie restaurarea, conservarea şi 

modernizarea într-o perioadă de 48 de luni a monumentului istoric 

reprezentativ pentru patrimoniul cultural local - „Fostul Spital I.C. Brătianu” - 

ca centru muzeal. 

Activitățile principale: 

1. Pregătirea dosarului cererii de finanțare; 

2. Încheierea contractului de finanțare; 

3. Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu 

operatorii economici; 

4. Emiterea Autorizației de Construire și elaborarea Proiectului Tehnic 

de execuție; 

5. Managementul proiectului; 

6. Execuția lucrărilor de construcție; 

7. Prestarea serviciilor de asistentă tehnică și dirigenție de șantier; 

8. Furnizarea de dotări; 

9. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului 

10. Audit financiar extern al proiectului. 

Beneficiari direcţi: 

- Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Buzău, proprietarul 

imobilului, solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare; 

- Consiliul Judeţean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplineşte 

atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, conform art. 91 alin. (1) 

din Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată a administraţiei publice locale;  

- Viitorul Centru muzeal I.C. Brătianu; 

- Vizitatorii, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 

1.500 vizitatori în primul  an de operare al investiţiei, minim 1.605 vizitatori în 

al doilea an de de operare a investiţiei, minim 1.710 vizitatori în al treilea an 

de de operare a investiţiei, minim 1.815 vizitatori în al patrulea an de operare 

a investiţiei, minim 1.920 vizitatori în al cincilea an de de operare a investiţiei, 

în condiţiile unei creşteri anuale de 7% a numărului de vizitatori; 

- 14 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor 

lucra în cadrul centrului muzeal, personal tehnic/de specialitate şi 

administrativ; 

Beneficiari indirecţi: 

- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, care vor beneficia de rezultatele 

investiţiei prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de proiect; 
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- Autorităţi şi instituţii judeţene şi regionale/naţionale cu competenţe şi 

interese în sfera culturii, artei, educaţiei, industriilor creative (Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean, Uniunea Artiştilor Plastici din România etc.); 

 

- 1.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru promovarea 

monumentului istoric restaurat. 

Durata de implementare a proiectului: 21.08.2017-30.09.2022. 

Stadiul proiectului: În implementare. 

 

 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. 

Activitățile principale: 

1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu 

operatorii economici; 

2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire; 

3. Execuția lucrărilor de construcție;  

4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier; 

5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului; 

6. Realizare audit financiar; 

7. Managementul proiectului. 

Beneficiari direcţi: cei 15.593 locuitori ai comunelor Vadu Pașii, Săgeata 

și Robeasca, agenții economici care își desfășoară activitatea în cele 3 unități 

administrativ-teritoriale, Județul Buzău ca proprietar al infrastructurii 

modernizate și beneficiar al finanțării nerambursabile; Comunele Robeasca, 

Sageata și Vadu Pașii ca beneficiare ale unei conectări indirecte îmbunătățite a 

drumurilor locale aflate în proprietatea lor la rețeaua TEN – T, Consiliul 

Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului. 
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Beneficiari indirecţi: persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători 

ai locuitorilor din zonă, navetiști, muncitorii sezonieri, întreaga populație a 

județului 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. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării 

locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a 

identității culturale, corespunzător obiectivului specific al Priorităţii de investiții 

5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

natural și cultural din cadrul POR 2014-2020. 

Obiectivul specific al proiectului îl constituie consolidarea restaurarea și 

dotarea - într-o perioadă de 47 de luni - a obiectivului de patrimoniu național 

Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău, clădire transformată într-un 

spațiu expozițional cu valențe istorice și arhitecturale autentice. 

Activitățile principale: 

1. Managementul proiectului; 

2. Pregătirea documentaţiilor pentru încheierea contractelor de achiziție 

publică de servicii și a contractelor de achiziție publică de dotări/ produse; 

3. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire; 

4. Execuția de lucrări;  

5. Asistență tehnică și dirigenție de șantier; 

6. Furnizarea de bunuri și echipamente și montajul acestora; 

7. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului; 

8. Realizare audit financiar; 

9. Digitizarea obiectivului de patrimoniu. 

Beneficiari direcţi: 

- Unitatea administrativ - teritorială judeţul Buzău, proprietar al 

imobilului, în calitate de solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare; 

- Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău, administrator al 

imobilului; 

- 4.270 persoane, vizitatorii expozițiilor permanente și temporare de 

carte și publicații specifice zonei, vizitatorii spațiilor în care se pun în valoare 

destinaţiile de-a lungul timpului ale obiectivului de patrimoniu, consumatorii 

de turism cultural, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 
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748 vizitatori - în primul an de operare al investiției, 801 vizitatori -  în al II-

lea an de operare, 854 vizitatori - în al III-lea an de operare, 907 vizitatori - 

în al IV-lea an de operare și respectiv 960 vizitatori - în al V-lea an de operare 

al investiției, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, în condiţiile 

unei creşteri anuale de 7% a numărului de vizitatori; 

- 13 persoane nou angajate la finalul implementării proiectului, care vor 

lucra în cadrul obiectivului de patrimoniu, personal tehnic/de specialitate şi 

administrativ. 

Beneficiari indirecţi: 

- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, care vor beneficia de rezultatele 

investiţiei prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de proiect; 

- Autorităţi şi instituţii judeţene şi regionale/naţionale cu competenţe şi 

interese în sfera culturii, artei, educaţiei, industriilor creative (Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Universități, mediul 

ONG etc.); 

- Cel puțin 3.000 persoane/an, vizitatori ai site-ului creat pentru 

promovarea clădirii de patrimoniu național consolidat și restaurat. 

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. 

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 32,875 km de drum de interes regional cu conectivitate directă la TEN-T, în 

zona Mărăcineni - Podu Muncii, județul Buzău. 

Activitățile principale: 

- A.1 Pregătirea documentației tehnico-economice faza DALI; 

- A.2 Pregătirea documentației tehnico-economice faza PT; 

- A.3 Execuție lucrări; 

- A.4 Dirigenție de șantier; 

- A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului; 

- A.6 Auditul proiectului. 
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Beneficiari direcți: 

- 23.322 persoane - populația comunelor Mărăcineni, Săpoca, 

Cernătești, Beceni și Vintilă Vodă la 1 ianuarie 2018, străbatute de tronsonul 

de drumul de interes regional modernizat, datorită economiei de timp și 

scăderii consumului de combustibil, îmbunătățirii condițiilor de trafic și 

scăderii cheltuielilor de întreținere a autovehiculelor, reducerii numărului de 

accidente și a gradului de poluare a mediului;  

 

- Agenții economici care își desfășoară activitatea în unitățile 

administrativ - teritoriale străbătute de tronsonul de drum vizat de proiect; 

- Județul Buzău ca proprietar al infrastructurii modernizate și al finanțării 

nerambursabile; 

- Comunele Mărăcineni, Săpoca, Cernătești, Beceni și Vintilă Vodă ca 

beneficiare ale unei conectări indirecte îmbunătățite a drumurilor locale aflate 

în proprietatea comunelor la rețeaua TEN –T; 

- Consiliul Județean Buzău, în calitate de administrator al drumului de 

interes regional respectiv. 

Beneficiari indirecți: 

- Persoanele ce tranzitează zona anual, aparținători ai locuitorilor din 

zona, navetiști, pentru că vor beneficia de confort și siguranță sporite în trafic, 

vor face economii de timp și combustibil; 

- Muncitorii sezonieri/an, a căror mobilitate în zonă este îmbunătățită de 

modernizarea și reabilitarea drumului județean respectiv; 

- Intreaga populație a județului Buzău (478.811 locuitori la 1 ianuarie 

2016), deoarece în urma implementării proiectului va crește interesul 

populației județului pentru potențialul economic și obiectivele de pe acest 

traseu, având în vedere îmbunătățirea accesului către acestea. 

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. 

Valoare proiect: 3.181.081,69 lei. 

Obiectivul general : Creşterea eficienţei energetice în clădirile 

rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor 

care înregistrează consumuri mari. 

Obiectivul specific: Eficientizarea energetică a Centrului Şcolar de 

Educaţie Incluzivă Buzău. 
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Activitățile principale: 

1. Lucrări de construcții și instalații pentru creșterea eficienței 

energetice: 

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: 

termosistem la fațadă, înlocuirea tamplăriei exterioare existente cu 

tâmplărie performantă energetic, desfacerea straturilor existente de 

termoizolație și refacerea termoizolației planșeului peste ultimul nivel, 

placarea soclului; 

- Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului 

de furnizare a apei calde de consum: înlocuirea bateriilor sanitare normale 

cu baterii sanitare cu senzori, înlocuirea radiatoarelor existente cu unele 

mai performante, montarea capurilor thermostat la radiatoare. 

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 

și/sau termice pentru consum propriu: montarea unui sistem alcătuit din 

panouri solare pentru producerea apei calde de consum;  

- Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în 

clădiri: montarea surselor de iluminat cu leduri și a instalației aferente, 

înlocuirea instalației electrice existente, montarea corpurilor de iluminat 

acționate de senzori de miscare, înlocuirea tablourilor electrice. 

- Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte 

activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului: montarea unui 

apometru pe conducta de apa rece ce alimentează clădirea imobilului;  

2. Lucrări conexe pentru creșterea eficienței energetice;  

- Refacerea acoperișului tip șarpantă precum și înlocuirea sistemului de 

colectare și evacuare a apelor meteorice;  

- Refacerea finisajelor interioare atât în zonele de intervenție, cât și în 

restul spațiilor existente;  

- Refacerea instalației de distribuție a apei reci, a instalației de 

canalizare și colectarea apei pluviale; 

- Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la 

infrastructura clădirii; 

- Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu 

dizabilități (rampe de acces, grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități 

motorii);  

- Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU: realizarea unei 

gospodării de apă, refacerea rețelei de hidranți interiori și exteriori, montarea 

centralei de alarmare la incendiu.  

Beneficiari direcţi: UAT Judeţul Buzău, Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Buzău, 70 de cadre didactice, 10 cadre didactice auxiliare, 10 

personal auxiliar nedidactic; 240 de elevi, care beneficiază de condiţii de 

şcolarizare îmbunătăţite. 

Beneficiari indirecţi: Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, care 

coordonează activitatea educaţională a şcolii, parinţii elevilor şcolarizaţi;  

vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ (care participă la concursuri, 

activităţi şcolare și extrașcolare organizate de școală), copii care au nevoi 
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speciale ce necesită condiţii speciale pentru educaţie şi care sunt în număr din 

ce în ce mai mare. 

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. 

Obiectivul general - Imbunătăţirea calităţii şi a eficienţei ingrijirii 

spitaliceşti de urgenţă. 

Obiectivul specific – Creşterea accesului la servicii medicale de urgenţă 

în judeţul Buzău. 

Activitățile principale: 

1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu 

operatorii economici; 

2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire; 

3. Execuția lucrărilor de construcție;  

4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier; 

5. Furnizarea de dotări medicale și nemedicale; 

6. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului; 

7. Realizare audit financiar;  

8. Managementul proiectului. 

Beneficiari direcţi:  

- Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de solicitant şi beneficiar al 

asistenţei financiare, autoritate a administraţiei publice locale care are 

responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitaliceşti;  

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, în calitate de beneficiar utilizator 

al investiţiei realizate prin proiect;  

- 2 medici medicină de urgență UPU-SMURD, 4 medici cu competență 

medicină de urgență, 2 medici cu normă cu competența medicochirurgicală, 2 

medici rezidenți de post, 76 asistenți medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 

10 îngrijitoare, 6 registratori medicali,1 administrator, 1 secretar, 2 asistenți 

sociali,1 analist-programator; 

- 194 pacienți/zi.  

Beneficiari indirecţi:  

- Direcţia de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de 

asistenţă medicală din teritoriu; 

- Aparţinătorii pacienţilor prezentați la UPU-SMURD Buzău;  

- 451.069 locuitori ai judeţului Buzău, potenţiali beneficiari ai serviciilor 

medicale furnizate la UPU-SMURD Buzău;  



  

 

19 

- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ care apelează la serviciile 

medicale furnizate de UPU-SMURD Buzău. 

Durata de implementare a proiectului: 01.12.2015 - 31.10.2022 (se va 

înainta 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. 

Obiectivul general - Creșterea accesibilității și calității serviciilor de 

sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului de 

Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău, prin dotarea 

corespunzătoare a ambulatoriului. 

 Obiectivele specifice:  

- OS 1. Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului de Specialitate 

Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău, într-o perioadă de 24 de luni, 

pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament 

adecvat. 

- OS 2. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul 

Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău 

prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați cu cel puțin 

3% în urma implemantării proiectului. 

Activitățile principale: 

1. Managementul proiectului;  

2. Informarea și publicitatea proiectului; 

3. Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de 

Urgență Buzău; 

4. Consultanță proiect. 

Beneficiari direcţi:  

- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant (lider de parteneriat) 

și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale 

care asigură, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 

de interes județean privind sănătatea; 

- Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de solicitant 

(partener) și beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect, cu toate 
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beneficiile economice și sociale descrise în studiul de oportunitate anexat la 

prezenta cerere de finanțare; 

- Personalul medical și auxiliar din Ambulatoriul de Specialitate și 

Spitalul Județean de Urgență Buzău (medici-65; personal mediu sanitar-28; 

brancardieri, îngrijitori, personal administrativ și de întreținere); 

- Pacienții cabinetelor din Ambulatoriul de Specialitate ce urmează a fi 

dotate (46728 pacienți în anul 2017); 

- Pacienții Spitalului Județean de Urgență Buzău (42.067 persoane în 

anul 2017), prin scurtarea timpului de așteptare la investigații, în condițiile în 

care dotările disponibile în prezent vor fi folosite pentru aceștia. 

Beneficiari indirecţi:  

- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de 

asistență medicală din teritoriu; 

- Aparținătorii pacienților prezentați la Ambulatoriul de Specialitate și 

Spitalul Județean de Urgență Buzău; 

- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor 

medicale furnizate la Ambulatoriul de Specialitate și Spitalul Județean de 

Urgență Buzău; 

- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în judet care apelează la serviciile 

medicale furnizate de Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean 

de Urgență Buzău. 

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. 

Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Obiectivul general - Implementarea de măsuri care vizează 

îmbunătățirea planificării strategice, susținerea de măsuri de simplificare din 

perspectiva backoffice și front-office, optimizarea proceselor orientate către 

cetățeni prin îmbunătățirea accesului online la serviciile gestionate partajat 

de către UAT Județul Buzău, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin 

investiții integrate și complementare conform CP13/2019. 

Obiectivul specific – 

1. OS1: Implementarea unor mecanisme și proceduri standard 

(elaborare Strategie de dezvoltare durabilă a județului Buzău 2021 – 2027, 

Plan strategic instituțional 2021 – 2022, pentru a crește eficiența acțiunilor 

administrative la nivelul Județului. 
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2. OS2: Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat 

ce susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației 

pentru cetățenii Județului Buzău prin portal servicii electronice, platforma 

software pentru Sistem Informațional Geografic – GIS, aplicație management 

documente; Aplicație de Arhivare electronică cu componenta digitizare și 

arhivare documente. 

3. OS3: Instruirea unui număr de 138 de persoane din cadrul UAT 

Județul Buzău și al instituțiilor aflate sub autoritatea sa pe teme specifice (ex. 

planificare strategică, planificare bugetară, politici locale, fundamentare, 

elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a deciziilor la nivelul 

administrației publice locale, etc). 

 

Activitățile principale: 

1. Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic cu multiple 

funcționalități pentru susținerea de măsuri de simplificare front-office și back-

office, prin digitizarea proceselor de administrare a documentelor și acces 

online la serviciile gestionate partajat de către Consiliul Județean Buzău - În 

implementare  

a) Portalul de servicii electronice, permite cetățenilor o interacțiune on-

line cu autoritatea publică locală prin intermediul serviciilor electronice puse la 

dispoziție.  

b)  Platforma software pentru Sistem Informațional Geografic – GIS 

componenta Front Office. Soluția informatică va pune la dispoziția factorilor 

interesați “Harta inteligentă a Județului Buzău” ce va permite poziționarea 

geospațială a: obiectivelor de investiții, culturale și turistice; drumurilor 

județene cu toate informațiile aferente; infrastructurii rutiere clasificată, 

socială, turistică, culturală și de mediu. 

c)  Aplicația management documente - componenta Back Office, se va 

asigura funcționalitățile specifice managementului documentelor în format 

electronic.  

2. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Județean 

Buzău - Realizată 

În cadrul instituției este necesară dezvoltarea acestei soluții informatice 

integrate pentru capturarea și arhivarea electronică a documentelor, pentru 

crearea posibilității de constituire a dosarelor electronice.  

Retro-digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Județean Buzău 

contribuie la simplificarea procedurilor administrative la nivel local, este o 

masură de tip back-office, cu caracter general, creată și implementată în 

concordanță cu documentul ”Planul integrat pentru simplificarea procedurilor 

administrative aplicabile cetățenilor”.  

Activitatea va fi realizată prin achiziționarea unui serviciu specializat 

care va oferi următoarele servicii: scanarea documentelor, 

indexarea/extragerea datelor relevante, organizarea acestora pentru acces 

automat în baza de date, așa cum este cerut de Legea Arhivelor Nationale nr. 



  

 

22 

16/1996, republicată, licența soft și servicii dezvoltare și implementare, 

customizare și configurare soft conform specificului de activitate, etc. 

Prin intermediul acestei aplicații se vor asigura funcționalitățile necesare 

gestionării și manipulării arhivei electronice. Fondul arhivei electronice va 

cuprinde atât documentele existente în format electronic la nivelul instituției 

cât și pe cele obținute prin operațiunile de retro-digitalizare a documentelor în 

format analogic (pe hârtie). 

3. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru un nou orizont 

de timp 2021 – 2027- Realizată  

4. Elaborarea Planului Strategic Instituțional 2021 – 2022  

5. Îmbunătățirea cunostințelor și abilităților personalului din cadrul UAT 

Județul Buzău în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest 

obiectiv - 138 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite și certificate pe 

teme de interes (ex. planificare strategică, planificare bugetară, politici locale, 

fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a deciziilor 

la nivelul administrației publice locale, etc). 

Beneficiari direcţi: Beneficiarul direct al proiectului este Unitatea 

Administrativ Teritorială – județul Buzău,  reprezentat de 138 persoane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău și din instituțiile aflate 

sub autoritatea sa. Aceste persoane vor participa la activitățile de formare 

organizate în cadrul proiectului. 

Beneficiari indirecţi: Beneficiari indirecți, beneficiari ai soluției 

informatice specifice implementate, sunt  angajații instituției, cei din 

instituțiile din subordine, respectiv: Direcția  Generala de Asistenta Sociala 

si Protectia Copilului Buzau, Directia Judeteana de Evidență a Persoanelor 

Buzău, Teatrul ”George Ciprian” Buzău, Muzeul Județean Buzău, Biblioteca 

Județeana ”Vasile Voiculescu” Buzău, Centrul Județean de Cultură și Artă 

Buzău, precum și instituțiile publice, cetățenii, societatea civilă și mediul de 

afaceri, în calitate de solicitanți ai programelor de investiții. 

Durata de implementare a proiectului: 18.05.2020 – 17.06.2022. 

Stadiul proiectului: În implementare. 

 

 

C. PROIECTE IN PREGATIRE/PROMOVATE ȘI ÎN CURS DE 

EVALUARE 

 

1. Titlul proiectului: “AMENAJAREA INFRASTRUCTURII DE 

INCARCARE/REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN JUDETUL 

BUZAU”. 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. 

Valoare proiect: 4.000.000,00 lei  
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Obiectiv general: Îmbunătățirea calității mediului prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor 

electrice. 

Obiectiv specific: Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor 

cu energie electrică în Județul Buzău.  

Activități: 

1. Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea infrastructurii 

de încărcare/reîncărcare vehicule electrice în judeţul Buzău. 

2. Pregătirea documentației necesare promovării cererii de finanțare. 

Beneficiari direcți: locuitorii comunelor din județul Buzău, în care se vor 

amplasa stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. 

Beneficiari indirecți: turiștii care vizitează județul Buzău și populația care 

tranzitează județul. 

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 

Obiectivul specific: Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 

din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, Bd. N. Bălcescu, Nr.48. 

Activitățile principale:  

1. Pregătirea documentaţiilor de achiziţie şi încheierea contractelor cu 

operatorii economici; 

2. Pregătirea Proiectului Tehnic și obținerea Autorizației de Construire; 

3. Execuția lucrărilor de construcție;  

4. Asistență tehnică și dirigenție de șantier; 

5. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului; 

6. Realizare audit financiar; 

7. Managementul proiectului; 

8. Elaborarea certificatului de performanță energetică la finalul 

investiției. 
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Beneficiari direcţi: UAT Județul Buzău, în calitate de proprietar și 

solicitant / beneficiar al finanțării nerambursabile; - 179 persoane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Buzău, (conform prevederilor DALI 

referitoare la gradul maxim de ocupare al spațiilor eficientizate energetic) - 

care beneficiază în mod direct de condiții corespunzătoare de desfășurare a 

activității. 

Beneficiari indirecţi: autoritățile și instituțiile publice județene care 

colaborează/interacționează cu UAT Județul Buzău- consilii locale, primării etc, 

432.054 cetățeni ai județului Buzău, care beneficiează de o calitate crescută a 

serviciilor asigurate de administrația publică județeană. 

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 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. 

 Valoare proiect: 10.239.298,47 lei (inclusiv TVA), din care 3.536.902,04 

lei (inclusiv TVA) reprezintă construcții+montaj. 

 Obiectiv general: Consolidarea capacității de răspuns în timp util și 

eficient al sistemului medical public din Județul Buzău la criza COVID-19. 

 Obiective specifice: 

 Obiectiv 1: Consolidarea capacității de reacție a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Buzău la criza de sănătate publică provocată de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, prin modernizarea infrastructurii de fluide medicale. 

 Obiectiv 2: Creșterea siguranței pacienților din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Buzău, prin creșterea securității la incendii. 

Obiectiv 3: Asigurarea managementului și vizibilității proiectului 

„Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de 

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

Activitățile principale:  

1. Pregătirea cererii de finanțare; 

2. Achiziția documentației tehnico-economice faza PT și elaborarea 

documentației tehnico-economice faza PT; 

3. Achiziția Execuției lucrări și Execuția lucrărilor;  

4. Dirigenție de șantier; 
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5. Informare și publicitate; 

6. Audit financiar extern; 

7. Management de proiect. 

Beneficiari direcţi:  

- Spitalul Județean de Urgență Buzău și secțiile exterioare acestuia 

(Secţia Oncologie și Secţiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA) care 

beneficiază de sprijin în reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii 

electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și a infrastructurii de fluide 

medicale; infrastructuri necesare combaterii si limitării răspândirii virusului 

SARS-CoV-2; 

- Personalul medical angajat în cadrul SJU și în secțiile exterioare 

acestuia (Secţia Oncologie și Secţiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA), 

prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu 

acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii 

concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea 

gradului de securitate la incendii, dotări necesare și în combaterea virusului 

SARS-CoV-2; 

 - Pacienții/comunitatea locală prin creșterea siguranței serviciilor 

medicale la care au acces în cadrul SJU și în secțiile exterioare acestuia 

(Secţia Oncologie și Secţiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA), în 

contextul crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2. 

Beneficiari indirecţi: populația României (22.174.693 locuitori la 1 

ianuarie 2020, conform informațiilor furnizate pe site-ul Institutului Național 

de Statistică). 

Durata de implementare a proiectului: 19 luni.  

Stadiul proiectului: Depus la data de 20 octombrie 2021. 

 

 

D. PROIECTE ÎN PARTENERIAT CU ALTE JUDEȚE DIN 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD – EST SAU CU ALTE ENTITĂȚI 

PUBLICE/PRIVATE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE 
 

  1.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. 

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 
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perioada de programare 2021-2027 la  nivelul regiunii Sud-Est. 

Obiectivul specific: Asigurarea capacității la nivel regional de a pregăti 

documentații tehnico-economice la nivelul regiunii Sud-Est pentru proiectele 

aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile: centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare); infrastructura și servicii publice de 

turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic; infrastructura 

rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de 

legătură. 

Activitățile principale: 

1. Managementul proiectului; 

2. Informare și publicitate; 

3. Pregătirea de proiecte în vederea finanțării din perioada de 

programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. 

Beneficiari direcţi:  

- UAT-uri de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est; 

- MTS. 

Beneficiari indirecţi:  

- Populația de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est; 

- Turiștii; 

- Elevii de pe întreg teritoriul României. 

 Durata de implementare a proiectului: 4.08.2021- 31.12.2022  

Stadiul proiectului: în implementare. 

 

E. 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 Consiliului 

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)”. 
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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. 

 

 

F. 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. 
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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. 

 

 

G. 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 Buzău nr. 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. 

 

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. 
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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 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 pandemiei de COVID-19. În data de 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.  

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 
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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. 

 

 

 
5. URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

În cadrul Serviciului urbanism, autorizări şi planificare teritorială, în anul 

2021 au fost înregistrate 215 cereri de certificate de urbanism, din care 166 

emise. 

 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, unde 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 agregate+ foraje apă 27, panouri fotovoltaice + 

eoliene 8, spălătorii auto+atelier auto 10, operaţiuni notariale 4, spaţii 

turistice 17, staţie betoane+bazine separatoare 101, gaze 3). 

Suma totală încasată pentru avizele de structură la certificate de 

urbanism fiind de 6.360 lei. 

În anul 2021 au fost eliberate un număr de 123 avize de structură la 

autorizaţii de construire, fiind încasată suma de 3.550 lei. 

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

percepută nicio taxă 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 membrii Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea 

teritoriului s-au întâlnit în 13 şedinţe. 

Două Unităţi Administrativ Teritoriale din județ, în anul 2021, 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. 

 

6. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC INTERN 
 

În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 

funcţionează Biroul de Audit Public Intern care exercită activitatea de audit 

intern la nivelul autorităţii judeţene şi la instituţiile şi serviciile publice ce 

funcţionează sub autoritatea sa și care nu au înființate compartimente de 

audit public intern distincte.  

Biroul de Audit Public Intern are scopul de a furniza managementului 

instituției publice o asigurare rezonabilă şi obiectivă asupra eficienţei şi 

eficacităţii sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului 

şi a proceselor de administrare. 

Planul anual de audit public intern pe anul 2021 a fost aprobat cu 

Dispoziţia nr. 346/10.12.2020 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău. În 

conformitate cu acesta, la Consiliul Judeţean Buzău, în anul 2021 au fost 

planificate un număr de 20 misiuni de asigurare și o misiune de evaluare. 

Dintre cele 20 de misiuni de asigurare, una a fost amânată pentru a fi 

efectuată pe parcursul anului 2022, fiind cuprinsă în planul de audit 

corespunzător acelui an. Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost efectuate 19 

misiuni de asigurare atât în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Buzău, cât şi la entităţile aflate sub autoritatea acestuia, care nu au 

compartiment de audit încorporat în structura lor. 

Conform referatului de justificare care a însoţit proiectul planului anual 

de audit întocmit la nivelul Consiliului Judeţean, selectarea misiunilor care au 

făcut parte din plan s-a realizat respectând următoarele cerinţe legale: 

evaluarea riscului asociat diferitelor activităţi, sugestiile Preşedintelui 

Consiliului Judeţean, numărul entităţilor publice de sub autoritatea 

ordonatorului principal de credite, resursele de audit disponibile, respectarea 

periodicităţii în auditare şi tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate. 

Nu au fost solicitări din partea Curţii de Conturi privind efectuarea unei 

anumite misiuni de audit public intern. 

Gradul de ocupare a posturilor de execuție de 67% din cadrul Biroului 

de Audit Public Intern a creat unele greutăţi în realizarea funcţiei de audit 

asupra întregului domeniu auditabil. Acest aspect a condus la imposibilitatea 

de a cuprinde în intervalul de trei ani, conform legii în vigoare, auditarea 

tuturor activităților desfășurate în cadrul aparatului de specialitate al unității 

administrativ teritoriale și la celelalte entități subordonate. 

În anul 2021 au fost efectuate 19 misiuni de audit public intern, 

realizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean și la alte 

entități subordonate acestuia, astfel: 
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 1 misiune de asigurare în domeniul bugetar; 
 2 misiuni de asigurare în domeniul financiar-contabil; 

 4 misiuni de asigurare în domeniul achizițiilor publice; 
 1 misiune de asigurare în domeniul fondurilor comunitare;   

 4 misiuni de asigurare în domeniul funcţiilor specifice entităţii;   
 7 misiuni de asigurare în alte domenii. 

Misiunile de audit public intern au avut scopul de a furniza 

managementului o asigurare rezonabilă și obiectivă asupra eficienței și 

eficacității sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului 

și a proceselor de administrare.                

Recomandările emise de către auditori în rapoartele de audit au fost 

fezabile şi economice, dar şi cu un caracter de anticipare şi, pe această bază, 

unul de prevenire a eventualelor disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la 

nivelul structurilor auditate. Au fost întocmite planuri de acţiune şi calendare 

de implementare a recomandărilor, în care s-au stabilit termene şi persoane 

responsabile, iar rapoartele de audit au fost aprobate de către ordonatorul 

principal de credite.  

Auditarea cheltuielilor fondurilor alocate de la bugetul județului 

în 2021, către instituții și servicii de sub autoritatea Consiliului 
Județean Buzău 

Conform Planului de audit public intern pe 2021, s-au efectuat 3 misiuni 
de audit privind activitatea financiar-contabilă, fără a se constata deficiențe 

majore în activitatea instituțiilor auditate, principalele constatări și 
recomandări fiind: 

A. Principalele constatări: 

 Au fost identificate proceduri operaționale care nu respectă în totalitate 

structura minimală prevazută în Anexa nr. 2 din Ordinul Secretariatului 

General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice. 

 Deficiențe identificate legate de existența unor state de plată și facturi 

care nu prezentau viza pentru controlul financiar preventiv. 

 Deficiențe identificate în procesul de inventariere anuală a bunurilor şi 

valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau 

fizice și în procesul de înregistrare contabilă a rezultatelor inventarierii. 

 

B. Principalele recomandări: 

 Elaborarea și/sau actualizarea procedurilor operaționale pentru toate 

activitățile desfășurate și desemnarea unui persoane responsabile cu 

elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaționale. 

 Se va proceda la revizuirea procedurii privind controlul financiar 

preventiv și se vor remedia toate deficiențele constatate. 

 Se va elabora graficul de efectuare a inventarierii bunurilor astfel încât 

să fie corelat cu datele din decizia de inventariere și se vor efectua 

înregistrările contabile corecte aferente rezultatului inventarierii.  
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În continuare, este de menționat faptul că eforturile echipei de audit s-
au concentrat și pe realizarea de verificări privind activitatea de achiziții 

publice, principalele aspecte identificate fiind: 

A. Principalele constatări: 

 Deficiențe identificate legate de elaborarea Programului anual al 

achizițiilor publice și în formă inițială. 

 Deficiențe identificate legate de menționarea în cadrul Programului 

anual al achizițiilor publice a sursei de finanțare ărecum și legate de 

evidențierea achizițiilor directe efectuate ca și anexă la Programul anual 

al achizițiilor publice. 

B. Principalele recomandări: 

 Se vor întreprinde acțiuni astfel încât Programul anual al achiziţiilor 

publice să fie elaborat în forma inițială în trimestrul IV al anului anterior, 

pentru anul în curs. 

 Se va întocmi evidența tuturor achizițiilor directe ca și anexă la 

Programul de achiziții publice și se vor menționa sursele de finanțare 

pentru fiecare linie de achiziție publică. 

Auditul face eforturi de conştientizare a importanţei procesului de 

gestionare a riscurilor, care să ofere conducerii o abordare eficace a riscurilor 

şi posibilităţilor de administrare a acestora, precum și o imagine reală a 

gradului de expunere la disfuncționalități pentru fiecare entitate în parte. Prin 

ansamblul acțiunilor întreprinse, colectivul biroului de audit public intern 

încearcă să îndeplinească următoarele obiective: 

 să asigure o mai bună administrare și păstrare a patrimoniului; 

 să asigure o mai bună monitorizare a conformității cu regulile și 

procedurile existente; 

 să îmbunătățească eficiența și eficacitatea operațiilor; 

 să asigure o evidență contabilă și un management informatic fiabile și 

corecte; 

 să îndrume entitatea publică (atât în ansamblu) cât și structurile sale 

prin intermediul opiniilor și recomandărilor formulate. 
Astfel, rolul auditului public intern este de a contribui la buna și efectiva 

gestiune a fondurilor publice, aducând ca aport promovarea unei culturi 
privind realizarea unui management efectiv și eficient în cadrul entității 

publice iar misiunea  compartimentului de audit public intern este de a audita 
sistemele de control ale entității publice în scopul de a evalua eficacitatea și 

performanța structurilor funcționale în implementarea politicilor, programelor 
și acțiunilor în vederea îmbunătățirii permanente a acestora.  

Pe parcursul anului 2021 impactul rezultatelor misiunilor de audit public 

intern a condus la îmbunătățirea culturii organizației, a asigurat conducerea 

de vârf cu informații concludente, cu o opinie independentă privind atingerea 

rezultatelor dorite și gestionarea resurselor utilizate. Mai mult, a identificat 

măsuri de îmbunătățire a performanțelor entităților publice auditate și a 

optimizării utilizării resurselor disponibile.  
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Este de menționat și faptul că, auditul public intern sprijină conducătorul 

entității publice, atât prin intermediul misiunilor de audit realizate cât și prin 

consiliere informală, în identificarea și evaluarea riscurilor aferente activităților 

desfășurate în cadrul instituției publice și contribuie la îmbunătățirea 

respectivelor activități și la atingerea obiectivelor plecând și de la o abordare 

bazată pe identificarea riscurilor.  

 

 

7. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 

În anul 2021 împreună cu responsabilul managementului calității am 

organizat, controlat şi alocat resursele necesare pentru transpunerea în 

practică a politicii şi a obiectivelor stabilite în domeniul calităţii. Acoperirea 

cerinţelor impuse de legislația în vigoare şi de standardul SR EN ISO 

9001:2015 a reprezentat  activitatea de bază a compartimentului, reflectată 

în revizia documentaţiei existente, identificarea, elaborarea şi gestionarea de 

informaţii documentate.  

Auditul de supraveghere al Sistemului de Management al Calităţii, în 

conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2015 efectuat de organismul de 

supraveghere SRAC, a concluzionat: 

 Funcţiile de conducere/coordonare sunt implicate direct şi concret în 

procesul de implementare, menţinere şi îmbunătăţire a SMC şi a creşterii 

performanţei generale; 

 Au fost determinate procesele necesare sistemului de management 

şi acestea sunt aplicate în organizaţie; 

 Întregul personal este conştientizat cu privire la necesitatea aplicării 

SMC şi la avantajele aduse de certificarea acestuia atât pentru organizaţie cât 

şi pentru fiecare angajat; 

 Conducerea organizaţiei a asigurat resursele necesare funcţionării în 

condiţii de eficacitate a SMC, un mediu corespunzător pentru operarea 

proceselor, este preocupată de respectarea partenerilor comunităţii şi a 

propriilor angajaţi; 

 SMC aplicat de CJ Buzău este descris, implementat corespunzător 

conform cerinţelor standardului de referinţă şi este eficace, iar domeniul de 

certificare este adecvat activităţii desfăşurate de organizaţie. 

 Capacitatea sistemului de management de a satisface cerinţele 

aplicabile şi de a obţine rezultatele aşteptate a fost demonstrată în timpul 

auditului de supraveghere, iar procesele de audit intern şi analiză de 

management din organizaţie sunt eficace. 

Cu ocazia auditului de supraveghere au fost identificate patru domenii 

de îmbunătăţire, pentru care s-au stabilit responsabilii şi termenele de 

realizare.  

Consiliul Judeţean Buzău prin structura Compartiment calitate, 

informaţii clasificate şi autorizare operatori date (Segment Management al 

Calitāţii) din aparatul de specialitate a realizat: 
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 actualizarea – fişelor de identificare riscuri/oportunităţi pentru 

procesele din organizaţie; 

 revizia informaţiilor documentate în conformitate cu domeniile de 

îmbunătăţire identificate în cadrul auditului de supraveghere; 

 pregătirea instituției pentru interfaţa cu auditorul extern – SRAC 

Bucureşti, în vederea efectuării auditului de supraveghere 1 al sistemului de 

management al calitāţii după RECERTIFICAREA SRAC din aprilie 2021; 

 

 continuarea instruirii managerilor de procese / leadership organizaţii, 

privind cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015; 

 urmărirea funcționării în mod eficace a sistemului de management al 

calităţii; 

 gestionarea procedurilor generale şi operaţionale;  

 planificarea /auditarea sistemului de management al calităţii în 13 

compartimente ale instituției, finalizate cu rapoarte de audit și identificarea de 

oportunitāţi de îmbunătățire.  

 

 

 

8. COMUNICAREA CU CETĂȚENII 

 

În calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, în anul 2021 am 

păstrat şi am dezvoltat relaţia directă cu cetăţenii din judeţul Buzău, făcând în 

acest sens deplasări în teritoriu şi având discuţii directe cu aceştia, dar şi cu 

autorităţile publice locale, respectându-se normele sanitare impuse de situația 

epidemiologică existentă.  

În decursul anului trecut am răspuns unui număr de 127 petiții primite 

de la cetățenii județului, dar și de la cetățeni din alte localități din țară. 

Am acordat cetăţenilor judeţului Buzău un număr de 147 de audienţe, 

principalele probleme ridicate vizând, în special: 

- cereri de sprijin financiar; 

- cereri privind remedierea unor drumuri şi poduri;  

- cereri privind locuri de muncă; 

- cereri eliberare documente din arhiva instituţiei; 

- cereri solicitare interviu angajare. 

        În anul 2021 au fost emise 8 dispoziţii, care au avut ca obiect acordarea 

unor ajutoare de urgenţă. Majoritatea cererilor adresate Consiliului Judeţean 

Buzău au avut ca obiect acordarea de ajutoare de urgenţă persoanelor care se 

aflau într-o situaţie financiară precară şi care au probleme medicale 

deosebite.   
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9. ALTE ACTIVITĂȚI 

ACTIVITATEA DE REPREZENTARE JURIDICĂ 

 

 
 

În anul 2021, pe rolul instanțelor de judecată, UAT – Județul Buzău a 

fost parte într-un număr de 59 de litigii. 

 După calitatea procesuală, UAT – Județul Buzău a fost reclamant într-un 

număr de 24 de litigii și pârât într-un număr de 34 cauze. 

 După obiectul cauzelor au fost înregistrate: 

 - 13 dosare în categoria litigiilor de muncă. Dintre acestea un număr de 

10 au fost acțiuni ale Sindicatului Sanitas, prin care sunt revendicate drepturi 

bănești (sporuri) pentru angajații DGASPC Buzău, fiind suspendate în calea de 

atac. Un dosar având ca obiect pretenții bănești ale angajaților Muzeului 

Județean Buzău, iar unul în care avem calitatea de reclamant pentru restituire 

drepturi bănești necuvenite. 

- în materia falimentului și insolvenței, UAT - Județul Buzău are calitatea 

de creditor într-un număr de 5 dosare; 

- un număr de 6 dosare au fost înregistrate în contencios administrativ 

și au ca obiect anulare acte administrative; 

- în materia plângerilor contravenționale UAT – Județul Buzău care 

calitatea de petent într-un singur dosar, în contradictoriu cu Camera de 

Conturi Buzău; 

- tot în anul 2021 au fost soluționate un număr de 3 plângeri formulate 

împotriva încheierilor de carte funciară în contradictoriu cu OCPI Buzău; 

- au fost formulate 6 contestații în fața CNSC, în cursul procedurilor de 

achiziție publică. Au fost admise 5 dintre ele, fiind dispuse și măsuri de 

remediere, iar una se află în curs de soluționare pe rolul Curții de Apel 

București; 

- la Curtea de arbitraj se află în curs de soluționare o cerere de arbitrare 

având ca obiect pretenții, iar UAT – Județul Buzău are calitatea de pârât; 

- restul cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, în anul 2021 se 

circumscriu unor materii diverse, după cum urmează: acțiune în constatare, 

anulare certificat constatator, răspundere civilă delictuală, răspundere civilă 

contractuală, răspundere patrimonială administrator, obligația de face, partaj 

judiciar, îmbogațire fără just temei. 

 Menționăm că din totalul celor 59 de dosare instrumentate în anul 2021, 

soluțiile au fost favorabile pentru UAT – Județul Buzău într-un număr de 14 

cauze, nefavorabile într-un număr de 5 cauze, restul fiind în curs de 

soluționare pe rolul instanțelor de judecată. 
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GESTIONAREA RESURSELOR UMNANE 

 

      Activitatea desfăşurată la nivelul Serviciului Salarizare, monitorizare 

cheltuieli de personal în anul 2021, am avut ca scop asigurarea unui 

management corect în domeniul salarizării și monitorizării cheltuielilor de 

personal cât și al asigurării condițiilor corespunzătoare de muncă prin 

activități de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă 

la nivelul instituţiei.  

      S-au respectat precederile Legii salarizării personalului bugetar plătit din 

fonduri publice nr. 153/2017 în ceea ce privește salarizarea funcțiilor de 

demnitate publică, a funcționarilor publici și personalului contractual din 

aparatul propriu de specialitate al Consiliului Județean Buzău, precum și 

pentru personalul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean 

din subordinea acestuia. 

        În anul 2021, au fost elaborate acte administrative privind stabilirea 

drepturilor salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate și pentru instituțiile din subordinea autorității 

publice județene, urmare cadrului legislativ aplicabil, privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 

       De asemenea, în cadrul serviciului au fost întocmite documentele privind 

plata salariilor, a indemnizaţiilor pentru funcţiile de demnitate publică, precum 

şi pentru comisiile constituite la nivelul autorităţii publice judeţene. 

       S-a avut în vedere calcularea și vărsarea în termen a sumelor în favoarea 

bugetului statului reprezentând contribuțiile sociale obligatorii. 

        Au fost transmise instituţiilor abilitate declaraţiile, rapoartele şi situaţiile 

prevăzute de lege privind acordarea categoriilor de drepturi menţionate. 

       Conform legislației în vigoare și corespunzător atribuțiilor stabilite prin 

Regulamentul de Organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 108/2019, cu modificări și completări ulterioare, s-a 

efectuat controlul medical la angajare pentru un număr de 14 persoane și 

control medical periodic pentru un număr de 181 persoane. 

        În aplicarea prevederilor legale în domeniu, în anul 2021 s-au creat 

condiții de muncă și s-a asigurat un climat corespunzător, avându-se în 

vedere faptul că numărul salariaților pe parcursul anului a crescut. 

       În același scop, s-au efectuat instruiri periodice în domeniul securității și 

sănătății în muncă pentru întreg personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului județean și verificarea însușirii cunoștințelor pentru 

evitarea apariției accidentelor de muncă, la termenele stabilite de lege.  

        Potrivit atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor, s-a acordat asistenţă 

tehnică de specialitate autorităţilor locale şi instituţiilor publice subordonate 

Consiliului judeţean aşa cum au fost solicitările, pe probleme de salarizare și 

resurse umane. 
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        Au fost întocmite, verificate şi centralizate situaţiile privind 

monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului judeţean şi pentru instituţiile publice din subordine, raportări 

privind numărul de personal şi fondul de salarii consumat, situaţii statistice 

lunare şi trimestriale potrivit prevederilor legale din domeniu, precum și alte 

documente specifice structurii.  

 

 

INFORMATIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE JUDEȚENE 

 

În anul 2021, pe website-ul oficial al Consiliului Județean Buzău 

www.cjbuzau.ro au  fost prelucrate în vederea publicării și publicate: 

- anunțuri publice - 94 materiale; 

- rapoarte de activitate pentru anul 2020 ale consilierilor județeni, ale 

autorității publice județene - 34 materiale; 

- declarații de avere și de interese – funcționarii publici din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Buzău - 173 materiale; 

- declarații de avere și de interese – Consilieri județeni – 33 materiale; 

- declarații de avere și de interese – funcții de conducere ale instituțiilor 

subordonate - 15 materiale; 

- ședințele Consiliului Județean Buzău -   24 ședințe; 

                                                   - 264 proiecte de hotărâri; 

                                                   - 263 hotărâri cu mențiuni;  

-  în secțiunea Monitorul Oficial al Județului Buzău au fost publicate 

material conform Codului Administrativ: 264 proiecte de hotărâri, 263 

hotărâri, 331 proiecte de dispoziții ale Președintelui și 331 dispoziții ale 

Președintelui; 

- rapoarte de monitorizare ale proiectelor în implementare-93 materiale; 

- oportunități regionale și europene - 140 materiale; 

- certificate de urbanism și autorizații de construire - 12 materiale; 

- informații publice -achiziții publice – 16 materiale; 

- actualizare date contact UAT-uri din județul Buzău - 87 articole; 

- în secțiunea Atracții Turistice -7 materiale însoțite de galerii foto și 

video; 

- în secțiunea Agenda Conducerii - 156 materiale; 

- în secțiunea Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor și Masterplan 

Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Buzău - 23 materiale; 

- în secțiunea Situații Financiare – 35 materiale; 

- în secțiunea Rapoarte Relații Publice și Transparență - 5 materiale. 

Permanent se face întreţinerea website-ului instituţiei; la sfârşitul anului 

2021 numărul vizitatorilor și a vizitelor pe site era de 1.790.853/365 zile, 

ceea ce duce la o medie zilnică de 4906 vizitatori și vizite, în creștere față de 

anii precedenți, ceea ce denotă sporirea interesului cetăţenilor şi investitorilor 

pentru problemele comunităţii judeţene. Domeniile de mai mare interes 

http://www.cjbuzau.ro/
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pentru vizitatori: proiectele de hotărâri şi hotărârile adoptate de Consiliul 

judeţean, anunţuri de proiecte — europene sau interne, atracții turistice, 

aparatul de specialitate, etc. 

Volumul corespondenţei electronice: 

- mesaje transmise de pe adresele de e-mail oficiale ale Consiliului 

Județean Buzău - 356 mesaje 

- pe majoritatea conturilor de e-mail instalate în domeniul cjbuzau.ro 

este de aproximativ 75 de mesaje zilnic, din care circa 20 trec pe fluxurile 

interne prin Registratură. 

Pentru funcționarea în cele mai bune condiții a Consiliului județean, au 

fost achiziționate softwaruri de bază şi aplicaţii necesare, specifice fiecărui 

compartiment, pentru cele 195 calculatoare, 35 laptopuri, 105 imprimante, 15 

copiatoare, toate aceste stații de lucru beneficiază de licență.  

 

 

ACTIVITATEA ÎN CADRUL UNIUNII NAȚIONALE A  

CONSILIILOR JUDEȚENE 

 

     În calitate de vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene 

din România (UNCJR) am desfăşurat o activitate susţinută în ceea ce priveşte 

iniţiativa legislativă, contribuind la îmbunătăţirea propunerilor legislative şi la 

modificarea punctuală a unor prevederi din proiectele de legi sau alte acte 

normative transmise spre consultare către Consiliul Județean Buzău. 

 

PROGRAMUL PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI 
 

De aplicabilitatea acestui Program național beneficiază elevii din clasele 

I – VIII, dar și preșcolarii din învățământul de stat și privat de pe teritoriul 

județului Buzău. 

Pentru anul şcolar 2020 – 2021, în judeţul Buzău au fost încheiate 

contracte de furnizare a produselor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 

640/2017 și au beneficiat de Programul pentru școli al României un număr 

aproximativ de 41.400 elevi şi preşcolari. 

Produsele distribuite elevilor şi preşcolarilor au fost: 

- mere cu o greutate de minim 100 gr/buc (două zile pe săptămână); 

- produse lactate: lapte pasteurizat şi lapte UHT şi iaurt, în ambalaje de 

200 ml/125 gr/unitate (trei zile pe săptămână); 

- produse de panificaţie: corn/biscuiţi în ambalaje de 80 gr/unitate (cinci 

zile pe săptămână). 

În anul 2021 acest Program a fost adaptat scenariilor de desfășurare a 

cursurilor pentru perioada de pandemie. 

 
 

* 

*     * 
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Și în anul 2021, autoritățile deliberative și executive au trebuit să 

răspundă unei adevărate provocări în ceea ce privește adoptarea modalităților 

concrete de exercitare a competențelor, în condiții de stare de alertă sanitară. 

Activitatea desfăşurată pe tot parcursul anului 2021 la nivelul judeţului 

Buzău a fost vizibilă prin proiectele implementate, acestea reflectându-se în 

creşterea calităţii vieţii locuitorilor județului. 


