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R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  

 

R A P O R T 

privind activitatea autorităţii publice judeţene în anul 2011 

 

Consiliul Judeţean Buzău are obligaţia, conform art. 5 alin.(3) din Legea 
nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, să prezinte 

anual un raport de activitate care să sintetizeze principalele realizări şi acţiuni 
ale autorităţii publice judeţene în îndeplinirea competenţelor sale legale. 

Raportul anual al autorităţii publice judeţene este o modalitate de 
asigurare a transparenţei decizionale la nivelul administraţiei publice judeţene, 

dar şi o modalitate de a raporta faţă de cetăţenii judeţului îndeplinirea 
obiectivelor acestei autorităţi publice locale.  

În structura acestui raport au fost incluse şi raporturile sintetice ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău, 

pentru anul 2011, activităţi stabilite în realizarea obiectivelor Programelor de 

activitate aprobate pentru anul precedent de autoritatea publică deliberativă. 
Principalele domenii de raportare reprezintă, în egală măsură, obiective 

ale politicilor publice aparţinând atât autorităţii publice judeţene, cât şi 
instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea Consiliului judeţean.  

 
A. ACTIVITATEA DELIBERATIVĂ A CONSILIULUI JUDEŢEAN 

 
În exercitarea mandatului prevăzut de lege, în anul 2011, Consiliul 

Judeţean Buzău s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare, 
adoptând în exercitarea atribuţiilor legale care îi revin, un număr de 232 de 

hotărâri ce au reglementat, în principal, următoarele domenii: aprobarea 
bugetului judeţului Buzău şi a bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice din 

subordine, repartizarea sumelor defalcate din TVA şi din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din 

judeţul Buzău pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului, stabilirea tarifelor, taxelor şi 

impozitelor locale judeţene, adoptarea “Strategiei de Dezvoltare a Turismului 
şi Agroturismului în judeţul Buzău 2010-2015”, adoptarea “Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău 2007-2013”, aprobarea numărului de 
personal, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean, precum şi pe cele ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean de sub autoritatea acestuia, cereri de finanţare pentru 

accesarea fondurilor din Programul Operaţional Regional pe toate axele, 
aprobarea Programului de achiziţii publice al Consiliului Judeţean în anul 2011, 

promovarea în parteneriat cu alte instituţii şi autorităţi publice a unor proiecte 
de dezvoltare locală şi judeţeană, asistenţa socială şi protecţia copilului, 

ordinea publică, măsuri privind funcţionarea Camerei Agricole judeţene Buzău, 
asigurarea managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului judeţean 

Buzău, măsuri organizatorice vizând Direcţia generală de asistenţă socială şi 

protecţia copilului Buzău, însuşirea Planului strategic anual de ordine publică şi 
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a indicatorilor de performanţă minimali pentru Poliţia judeţului Buzău pe anul 
2011 etc. 

În aplicarea Legii privind transparenţa decizională nr. 52/2003, toate 
proiectele de acte normative, adoptate în şedinţele Consiliului Judeţean Buzău 

în anul trecut, au fost aduse la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul 
propriu, prin afişare la sediul instituţiei, în mass-media locală şi ulterior 

aprobării, au fost publicate în Monitorul Oficial al judeţului.  

Dezbaterile din plenul Consiliului Judeţean Buzău consemnate în 
procesele-verbale ale şedinţelor care au fost afişate şi pe site-ul Consiliului 

Judeţean pentru ca toţi cei interesaţi să aibă cunoştinţă de ele. 
Deşi Legea nr. 52/2003 reglementează dreptul cetăţenilor de a participa 

la luarea deciziei administrative prin trimiterea în scris de propuneri, sugestii şi 
opinii cu valoare de recomandare privind un anume proiect de hotărâre sau 

dispoziţie cu caracter normativ, nu a fost înregistrată nicio recomandare în 
acest sens. 

Şedinţele Consiliului judeţean au fost aduse la cunoştinţă publică prin 
inserare în site-ul propriu al Consiliului Judeţean Buzău, prin afişare la sediul 

propriu şi în mass-media locală. La aceste şedinţe au participat în calitate de 
invitaţi un număr de 20 persoane (ex. şefii instituţiilor publice interesate). De 

asemenea, şedinţele    s-au desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor mass-
mediei locale. În cadrul şedinţelor publice nu au fost formulate observaţii sau 

recomandări cu privire la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a 

acestora.  
În anul 2011, site-ul Consiliului Judeţean Buzău - www.cjbuzau.ro - a 

fost disponibil pentru publicarea tuturor actelor administrative cu caracter 
normativ şi a altor documente rezultate din activitatea autorităţii publice 

judeţene, în vederea respectării principiului transparenţei decizionale la nivelul 
instituţiei. Potrivit datelor înregistrate la compartimentul de resort, site-ul 

Consiliului Judeţean a prezentat un interes susţinut pentru locuitorii judeţului 
Buzău, el fiind accesat în anul 2011, în medie, de către 85 de vizitatori zilnic, 

aceştia îndreptându-şi interesul în principal spre: 
— proiecte de hotărâri cu caracter normativ; 

— hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean; 

— procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului judeţean; 
— declaraţiile de avere ale consilierilor judeţeni; 

— anunţuri referitoare la lansarea de proiecte cu finanţare europeană. 
Corespondenţa electronică cu cetăţenii a crescut, numărul mediu zilnic 

de mesaje prezentate la mapa preşedintelui fiind de aproximativ 8. 
Conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 544/2001 privind accesul 

liber la informaţiile de interes public şi a art. 12 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, au fost elaborate şi 

prezentate rapoartele anuale privind accesul la informaţiile de interes public, 
respectiv, privind transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean, 

publicate şi pe site-ul Consiliului Judeţean.  

În anul 2011, Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat 
ATOP din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, şi-a 

desfăşurat activitatea în bune condiţii, comunicând în termenele prevăzute de 
lege răspunsurile la toate solicitările care fac obiectul actului normativ 

menţionat. 
Astfel, în anul 2011 au fost primite un număr de 38 solicitări de 

informaţii de interes public, care se departajează pe domenii de interes astfel: 
a)  Utilizarea fondurilor publice (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) – 10     

http://www.cjbuzau.ro/
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b)  Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 19  
c)  Acte normative, reglementări – 4   

d)  Activitatea liderilor instituţiei – 0    
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 0 

f) Informaţii privind datele de contact ale consiliilor locale precum şi a 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare funcţionale din judeţul Buzău, 

informaţii privind Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor din judeţul Buzău, 

denumirea localităţilor din judeţ dezvoltate turistic.– 0.   
Un număr de 3 solicitări au fost redirecţionate spre soluţionare altor 

instituţii competente. 
Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 

– 33 solicitări soluţionate. 
Numărul de solicitări înregistrate respinse, defalcat după motivaţia 

respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.): 
– 2 cerere informaţii exceptate. 

 Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de 
interes: 

– nicio informaţie privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001. 
Trebuie menţionat faptul că în anul 2011 nu a fost înregistrată nicio 

reclamaţie administrativă, în baza Legii nr. 544/2001. Nu a fost depusă nicio 
plângere în instanţă. 

Tot în scopul cunoaşterii de către cetăţeni a problemelor de interes 

public dezbătute de autoritatea publică judeţeană, şedinţele Consiliului 
Judeţean Buzău au fost înregistrate şi pe suport electronic, acestea putând fi 

consultate de către persoanele interesate, la cerere, în condiţiile Legii nr. 
544/2001. 

Referitor la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului 
Judeţean, conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
232/2002, în anul trecut au fost adresate instituţiei 116 petiţii: 91 au fost 

soluţionate, fiind de competenţa Consiliului judeţean, 2 au fost clasate, iar 23 
au fost înaintate spre soluţionare altor autorităţi sau instituţii publice, întrucât 

nu intrau în sfera competenţei materiale a autorităţii publice judeţene. 
Principalele probleme ridicate au vizat: cereri de locuri de muncă, cereri de 

ajutoare băneşti,    cereri de privind consolidarea unor maluri, sesizări privind 
sistarea ajutorului social, solicitări pentru balastări de drumuri, cereri de 

fonduri băneşti pentru reparaţii case, cereri privind suplimentarea mijloacelor 

de transport călători etc. 
În baza OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor în sistemul public 

administraţiei publice judeţene i-au fost adresate de asemenea 25 de solicitări, 
toate fiind finalizate cu eliberarea de adeverinţe privind vechimea în muncă şi 

drepturi băneşti corespunzătoare perioadelor solicitate.  
Conducerea Consiliului Judeţean Buzău a acordat în anul 2011 un 

număr de 244 audiente pentru persoane fizice sau reprezentanţi ai 
persoanelor juridice:  

– Preşedinte Victor Mocanu = 112;  
– Vicepreşedinte Drăgoi Emilian = 32; 

– Vicepreşedinte Neagu Petre Emanoil = 28; 
– Secretarul judeţului Buzău = 72. 

         Problemele ridicate în timpul audienţelor au vizat, în principal: 
acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei, reparaţii de 

drumuri locale, racordări la reţele de apă, gaze naturale, energie electrică, 
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protecţia socială a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap şi a 
copiilor, acordarea de locuri de muncă, cereri pentru atribuirea de locuinţe, 

sistarea pensiei de handicap, cereri privind acordarea de alimente din 
programul PEAD, diverse eliberări de acte, extinderea reţelelor de canalizare în 

unele localităţi etc. 
Referitor la relaţia cu presa, în anul 2011 s-au trimis comunicate 

mijloacelor de informare în masă ori de câte ori în cadrul Consiliului Judeţean 

au avut loc evenimente de interes public şi au fost furnizate informaţiile 
solicitate de reprezentanţii presei (în marea majoritate răspunsurile au fost 

furnizate verbal, în momentul solicitării). Toate şedinţele Consiliului Judeţean 
au fost publice, astfel că accesul reprezentanţilor mass-media a fost liber, cu 

precizarea că le-au fost puse la dispoziţie pe suport de hârtie sau electronic 
materialele anterior datei de desfăşurare a şedinţelor. 

 
 

B. COMISII DE SPECIALITATE ŞI COMISII CU ROL JURISDICTIONAL 
 

I. Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău 
Cele cinci comisii de specialitate ale Consiliul Judeţean Buzău şi-au 

desfăşurat activitatea conform prevederilor Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului judeţean Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 85/2008, 

întrunindu-se lunar în două şedinţe anterioare şedinţelor în plen ale autorităţii 

şi ori de câte ori a fost nevoie. În exercitarea atribuţiilor, comisiilor de 
specialitate au colaborat cu secretarul judeţului Buzău şi, respectiv, aparatul 

de specialitate al consiliului. 
Sintetic, situaţia întrunirilor Comisiilor de specialitate se prezintă astfel: 

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului – 7 membri – 30 de 

şedinte în anul 2011; 
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură – 5 membri – 24 de şedinţe în anul 2011; 

3. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – 5 membri – 24 
de şedinţe în anul 2011; 

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 
culte, protecţie socială, de tineret, sportive şi de turism – 7 membri – 25 de 

şedinţe în anul 2011; 

5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti – 7 

membri – 24 de şedinţe în anul 2011. 
 

II. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

În baza prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea  Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului României nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
Buzău (ATOP) este constituită ca organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii, 
funcţionând pe lângă Consiliul Judeţean Buzău. În anul 2011, Consiliul 

Judeţean Buzău prin executivul său, a asigurat condiţiile tehnice pentru 
desfăşurarea şedinţelor lunare ale acestui organism, atât în plen cât şi pe 
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comisii şi a susţinut financiar participarea reprezentanţilor ATOP la întâlniri de 
lucru cu organisme similare din ţară. 

În termeni generali, activitatea ATOP Buzău în anul 2011 a fost 
orientată, în principal, spre promovarea activităţilor şi atribuţiilor sale în rândul 

comunităţii pentru ca, împreună cu aceasta, să ajute la creşterea gradului de 
siguranţă şi securitate publică, iar serviciile furnizate de poliţie să reflecte 

aşteptările juste ale cetăţenilor, să fie corecte şi deschise, responsabile,  să 

dezvolte încrederea comunităţii în instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei 
publice. Raportul annual detaliat de activitate al ATOP va fi prezentat de 

Consiliul Judeţean Buzău pentru însuşire. 
 

III. Comisia pentru Protecţia Copilului Buzău 
Comisia pentru Protecţia Copilului Buzău este organizată şi funcţionează 

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 de aprobare a Metodologiei de 
funcţionare a comisiei, hotărâre dată în aplicarea Legii nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului.  
Definită de lege ca fiind organ de specialitate fără personalitate juridică 

al Consiliului Judeţean cu activitate decizională în materia protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului, Comisia şi-a exercitat atribuţiile în ceea ce 

priveşte: 
- încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi, după caz, 

orientarea şcolară şi profesională a acestora;  

- stabilirea de măsuri de protecţie specială a copiilor lipsiţi temporar sau 
definitiv de ocrotire părintească şi a celor care săvârşesc fapte penale dar nu 

răspund penal;  
- eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;  

- soluţionarea plângerilor adresate de copii, în măsura în care 
soluţionarea acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii, 

etc.; 
- monitorizarea fenomenului abandonului copiilor la nivel judeţean; 

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

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

- identificarea localităţilor în care există un număr mare de gravide în 
risc social şi copii părăsiţi în spitale, analiză în urma căreia propune Consiliului 

Judeţean Buzău susţinerea financiară şi metodologică a infiinţării şi dezvoltării 

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

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

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

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

părinţilor la întreţinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul, etc. 
În anul 2011 Comisia pentru Protecţia Copilului s-a întrunit în 53 de 

şedinţe şi a adoptat un număr de 2440 hotărâri din care 1932 pentru copilul 
cu handicap (încadrare în grad şi orientare şcolară şi profesională) şi 568 

pentru copilul în dificultate. 
 Ca unic gestionar al măsurilor de protecţie pentru copilul cu handicap, 

Comisia a reevaluat în termen un număr de 1776 de certificate de încadrare 
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în grad de handicap, respectiv un număr de 264 certificate de orientare 
şcolară/profesională şi a rezolvat 241 cazuri noi de încadrare în grad de 

handicap.   
S-a continuat activitatea de monitorizare a reţelei de asistenţi maternali 

profesionişti: pentru un număr de 77 asistenţi maternali profesionişti s-a 
reînnoit atestatul de asistent maternal profesioniost şi s-a acordat viză anuală 

pentru 146 asistenţi maternali profesionişti. S-a retras un număr de 15 

atestate, 9 cazuri pentru faptul că au solicitat aceasta din motive personale  şi 
6 cazuri ca urmare a pensionării. De menţionat este faptul că nu au existat pe 

parcursul anului 2011  asistenţii maternali care nu şi-au desfăşurat activitatea 
în mod corespunzător.  

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

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

locale de domiciliu al celor vizaţi, în special pe linia monitorizării. 
Pe acest palier al colaborării cu autorităţile publice locale, CPC sesizează 

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

De aceea se va insista şi în viitor pe eficientizarea colaborării cu 
instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului (Primari, Consilii locale, Inspectoratul judeţean şcolar, 

Autoritatea de sănătate publică, Centrul judeţean de resurse şi de asistenţă 
educaţională, Inspectoratul judeţean de poliţie Buzău) astfel încât să fie 

posibile intervenţiile autorităţilor locale şi serviciilor specializate ale 
D.G.A.S.P.C. în cazurile urgente prin identificarea de soluţii concrete şi 

eficiente de acţiune. 
Totodată, Comisia pentru Protecţia Copilului a identificat, urmare analizei 

cazurilor cu care a fost sesizată în 2011 şi necesitatea ca Serviciul public 
specializat al judeţului – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului – să dezvolte noi servicii pe care să le pună la dispoziţia beneficiarilor 
cum sunt cele specializate pentru copilul cu handicap (centre de consiliere şi 

sprijin pentru părinţi şi copii, de terapii mai ales în cazul copilului autist), 
pentru copilul cu tulburări comportamentale, etc.; să diversifice şi să crească 

calitatea acelor servicii care se adresează copilului care a săvârşit fapte penale 
dar nu răspunde penal, precum şi a celor care se adresează tânărului care a 

împlinit 18 ani şi ne referim în mod concret la serviciile de tip vocaţional; să 

dezvolte serviciile de consiliere în special consilierea psihologică astfel ca la 
încetarea măsurii de protecţie, beneficiarul acesteia să fie în câştig şi nu în 

pierdere. 
 

IV. Comisia judeţeană de evaluare a persoanelor cu handicap 
pentru adulţi 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru 

Persoanele cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul şi 
prin hotărârea Consiliului Judetean Buzău functionează Comisia Judeteana de 

Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, cu avizul pentru 
conformitate al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. 

Pe parcursul anului 2011, Comisia şi-a exercitat atribuţii privind: 
- analiza documentatiei pentru incadrarea in gradul de handicap ; 
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- evaluarea persoanei si intocmirea programului individual de reabilitare 
si integrare sociala, ce cuprinde actiunile medicale, educationale/profesionale 

si activitati servicii/sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, 
instruirea si integrarea sociala a persoanei cu handicap ; 

- evaluarea si reajustarea programului individual de reabilitare si 
integrare sociala la sfarsitul perioadei pentru care a fost realizat, sau ori de 

cate ori a fost nevoie; 

- emiterea certificatelor de incadrare a persoanei intr-o categorie si un 
grad de handicap; 

- eliberarea certificatelor de orientare profesională; 
- eliberarea de decizii de admitere în centre de specialitate aflate în 

structura D.G.A.S.P.C Buzău, inclusiv Centrul respiro, din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare nr. 2 Buzău şi în CITO Râmnicu-Sărat, aflat în 

subordinea Consiliului Judeţean; 
- eliberarea de decizii privind încetarea acordării de servicii sociale.                    

 În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un 
grad de handicap, Comisia de Evaluare analizează dosarul întocmit de Serviciul 

de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap. 
 În anul 2011 Comisia a evaluat un număr total de 5716  persoane. 

Dintre acestea, un număr de 4297 persoane s-au prezentat la Comisie pentru 
reevaluare, iar un număr de 1419  persoane au fost cazuri noi.  

 Comparând anul 2011 (cu 5716 persoane evaluate) cu anul 2010, an în 

care Comisia a evaluat un numar total de 5738 persoane (se constată o 
micşorare a numărului de persoane evaluate în 2011 cu 22 de persoane), 

cazurile reevaluate fiind mai multe cu 104 persoane faţă de anul 2010, iar 
dosarele noi mai putine cu 126 decât în anul 2010. 

 În anul 2011, din cele 1419 persoane care au solicitat pentru prima dată 
evaluare la Comisie : 

- 103 persoane au fost preluate de la Comisia pentru Protectia Copilului 
(cu 7 cazuri mai mult decat în 2010) ;  

- 15 persoane au cerut transferarea în judetul Buzău (cu 9 cazuri mai 
putin decat în 2010),  

- 3 persoane au fost încadrate în gradul 0 de handicap (cu 3 cazuri mai 
putin decat în 2010),  

- 1274 alte cazuri noi (cu 105 mai putine cazuri faţă de 2010), 
- 25 persoane au primit certificate de respingere pentru incadrare in 

categorie si grad de handicap (cu 21 de cazuri mai putin fata de anul 2010), 

fiind considerate persoane bolnave şi nu persoane cu handicap, în 
conformitate cu Ordinul M.S. nr. 726/2002 privind criteriile pe bază cărora se 

stabileste gradul de handicap pentru adulti şi se aplică măsurile de protectie 
specială a acestora. 

 Din totalul de 5716 persoane evaluate în anul 2011 de către C.E.P.A.H. 
– Buzău :  

- 991 persoane au fost încadrate în gradul grav de handicap (cu 90 de 
cazuri mai putin decat în 2010), 

- 4300 persoane au fost încadrate în gradul accentuat de handicap (cu 
70 de dosare mai putin decat in 2010),  

- 396 persoane au fost încadrate în gradul mediu de handicap (cu 21 
de cazuri mai mult decat in 2010),  

- în gradul usor au fost încadrate 3 persoane (cu 3 cazuri mai putin 
decât în 2010),  
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- restul de 26  persoane au fost respinse (cu 20 de persoane mai putin 
decat in 2010). 

        În anul 2011, au fost trimise către Comisia Superioară de Evaluare a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti – Bucuresti un număr de 21 contestatii 

depuse de beneficiari pentru certificatele eliberate de C.E.P.A.H. Buzău (cu 12 
contestatii mai putin decât în anul 2010). Din totalul contestatiilor, Comisia 

Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bucuresti a emis un 

număr de 8 decizii cu aceeasi solutionare, ca şi Comisia de Evaluare a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti – Buzău, iar un numar de 13 - decizii 

au fost emise cu schimbări de grad în favoarea beneficiarului. 
 Pe parcursul anului 2011, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap a eliberat Decizii de admitere/ respingere în Centre Publice 
Rezidentiale, după cum urmează:     

- Numărul total de Decizii eliberate : 131 - (cu 50 de decizii mai mult 
fata de 2010), din care: 

- Decizii de admitere în centre publice rezidentiale : 110 - (cu 45 de 
decizii mai mult faţă de 2010 ) ; 

- Decizii de respingere în centre publice rezidentiale (din cauza lipsei de 
locuri) : 2 - (cu 3 decizii mai putin faţă de 2010) ; 

- Decizii privind încetarea acordării de servicii sociale : 19 - (cu 8 decizii 
mai mult faţă de 2010). 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

   
 

C. ACTIVITĂŢI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
 ŞI SOCIALĂ A JUDEŢULUI 

 
Administrarea domeniului public şi privat al judeţului 

În administrarea Consiliului Judeţean Buzău se află un număr de 38 
drumuri judeţene cu o lungime totală de 958,42 km şi 186 poduri pe care, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, administratorul este obligat să le 
menţină într-o stare tehnică corespunzătoare care să permită exploatarea şi 

utilizarea lor în condiţii de siguranţă.  
Programul de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri pe anul 

2011 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 37/2011.  
Datorită faptului că în anul 2011 resursele financiare au fost diminuate,   

s-au executat, în principal, lucrări de întreţinere curentă şi periodică (constând 

în reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice prin plombare, întreţinere drumuri pietruite, 
tratamente bituminoase etc.).  

De asemenea, a fost necesar să se intervină în regim de urgenţă pentru 
restabilirea circulaţiei pe drumurile judeţene în 9 puncte afectate de calamităţi 

naturale. 
 Valoarea alocată pentru lucrări de drumuri şi poduri aferentă anului 

2011, pe surse de finanţare, a fost repartizată, după cum urmează: 
 Alocaţii din bugetul local    10.140.000 lei 

 Sume defalcate din TVA    15.082.000 lei 
 Sume de la bugetul de stat prin MDRT   8.075.000 lei  

 Fonduri externe nerambursabile     5.523.000 lei 
 Principalele lucrări executate pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării 

tehnice a drumurilor judeţene au constat în: 
o repararea îmbrăcăminţilor asfaltice prin plombare  - 4.099.311,71 lei 

o întreţinere drumuri pietruite – 2.263.972,95 lei 



 9 

o siguranţa circulaţiei – 130.380,54 lei 
o covoare asfaltice – 2.720.358,27 lei – 9 km pe drumurile: 

 DJ 220 Luncaşi 
 DJ 203K, Săpoca 

 DJ 102F, Scorţoasa 
 DJ 203F, Robeşti 

 DJ 203L, Pârscov 

 DJ 103P, Chiojdu 
o Tratamente bituminoase – 4.053.107,58 lei – 47 km pe drumurile: 

 DJ 203A, Valea Râmnicului – Ghergheasa 
 DJ 220, Bălăceanu – Boboc 

 DJ 203F, Măgura-Robeşti 
 DJ 203I, Cilibia 

 DJ 102F, Chiliile 
 DJ 102F, Căneşti 

o întreţinere curentă pe timp de iarnă – 6.236.831,87 lei 
o intervenţii de urgenţă în vederea restabilirii circulaţiei în 9 puncte afectate 

de calamităţi – 1.570.258,12 lei 
o cheltuieli neeligibile proiect „Modernizarea infrastructurii de acces la zonele 

turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău” – 1.926.181,96 lei 
o lucrări de investiţii – Modernizare DJ 215A, Blăjani – 1.534.631,39 lei  

Consiliul Judeţean Buzău a derulat în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 "Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale" domeniul major de intervenţie 2.1. "Reabilitarea 

şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urban, inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" proiectul „Modernizarea 

infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului 
Buzău”  ale cărui lucrări au fost încheiate şi recepţionate în anul 2011, 

obiectivul principal al proiectului fiind atins prin modernizarea a 57,8 km de 
drum judeţean pe raza comunelor Verneşti, Tisău, Măgura, Pietroasele, Merei. 

Pentru finanţarea Programului privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, aprobat 

prin HG 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare, M.D.R.T. a alocat 
suma de 9.000.000 lei pentru plata lucrărilor executate  în anul 2011, în 

Program fiind incluse următoarele obiective: 
 Modernizare tronsoane de drumuri judeţene DJ 203G, Monteoru – Leiculeşti 

– Izvoru, km 17+100 – 31+865 şi DJ 100H, Tisău – Haleş, km 24+340 – 

30+500 – 8.075.863,96 lei 
 Modernizare DC 173, km 1+650-7+350,Gura Teghii-Varlaam, comuna Gura 

Teghii – 924.136,04 lei 
În cadrul compartimentului administrare drumuri, pentru anul 2011, s-

au eliberat: 
- 85 acorduri prealabile, 

- 34 autorizaţii de amplasare şi acces la drum, 
- 7 avize privind reţelele de drumuri judeţene pentru aprobare PUZ 

- 8 avize privind reţelele de drumuri judeţene pentru aprobare PUG. 
 

 

* 
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 Gestionarea serviciilor de utilitate publică 
Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilităţi publice prevăzută  în Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 6/2007 stă 
la baza fundamentării, elaborării şi implementării Planului multianual de 

dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice care trebuie să asigure 
extinderea, modernizarea şi eficientizarea serviciilor de utilităţi publice şi a 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene în 

judeţul Buzău. 
A fost finalizat şi aprobat proiectul „Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă/apă uzată în judeţul Buzău” aferent Planului de investiţii 
prioritare pentru judeţul Buzău din cadrul  Master Planul pentru apă/apă uzată 

în judeţul Buzău, pentru care s-a obtinut finanţare prin Fondul de Coeziune 
(76.763.921 euro), valoarea totală a proiectului fiind de 99.376.000 euro. 

Etapa de obţinere a finanţării şi implementarea proiectului aparţine 
operatorului general,                SC Compania de Apă SA Buzău, astfel încât 

prin acest proiect 41,5% din populaţia judeţului reprezentând locuitorii celor 5 
oraşe şi municipii ale judeţului care au îndeplinit condiţia de încadrare în prima 

etapă – pentru localităţi cu mai mult de 10.000 de locuitori, la finalizarea 
planului în 31.12.2014, să fie racordaţi la reţeaua de apă şi canalizare în 

procent de 100%. 
In cadrul  Master Planului pentru apă/apă uzată a fost elaborat şi Planul 

de investiţii pe termen lung care stabileşte necesarul investiţiilor din alte surse 

ce urmează a se realiza în celelalte localităţi ale judeţului, astfel incât prin alte 
programe se pot accesa fonduri europene pentru realizarea racordarii la 

reţeaua de apă şi canalizare. Planul de investiţii pe termen lung are drept ţintă 
ca până în anul 2015 să se realizeze conectarea la sistemul centralizat de apă 

a 70% din populaţia judeţului şi 43% la sistemul centralizat de apă uzată până 
în anul 2018.   

         În anul 2011 în cadrul Programului de alimentare cu apă  la sate , 
aprobat prin H.G.  nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pe 

lângă cele  patru proiecte ale comunelor Amaru, Balta Albă, Gura Teghii, Tisău 
a fost cuprins şi proiectul comunei Brădeanu  , pentru care împreună cu 

proiectul  „Alimentare cu apă a comunelor situate pe Valea Slănicului”, a fost 
alocată judeţului Buzău de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

suma de 5.208.863 lei şi anume:  
1. „Alimentare cu apă a comunelor situate pe Valea Slănicului”:  1.233.222 

lei; 

2. “Alimentarea cu apă a satelor Amara, Balta Albă, Băile, comuna Balta 
Albă” – 0 lei ; 

3. “Alimentare cu apă potabilă în satele Amaru şi Dulbanu, comuna Amaru 
“ – 3.500.000 lei – contravaloarea execuţiei lucrărilor fiind de 3.281.000 lei , 

suma neutilizată în valoare de 209.000 lei, restituită Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 

4. “Reabilitarea sistemului alimentare cu apă în comuna Gura Teghii – 
sursele Izvorul Boului, Valea Tainiţei şi Valea Paltinişului” – 0 lei ; 

5. “Alimentare cu apă în satele Tisău şi Strezeni, comuna Tisău” – 0 lei ; 
6. “Alimentare cu apă în satele Brădeanu şi Smârdan, comuna Brădeanu” – 

475.641 lei – contravaloarea execuţiei lucrărilor fiind de 475.048 lei, suma 
neutilizată în valoare de 593 lei, restituită Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului ; 
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Investiţia „Alimentare cu apă a comunelor situate pe Valea Slănicului” a 
fost finalizată, recepţia la terminarea lucrărilor fiind efectuată la data de 

09.06.2011. 
În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat 

prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/2010, au fost depuse 
documentaţii tehnico-economice pentru finantare la Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, şi anume: 

- 39 documentaţii privind obiective de investiţii „Alimentare cu apă a 
localitătilor ” în valoare de 75.917.605 lei , fără TVA ; 

- 45 documentaţii privind obiective de investiţii „Sistem de canalizare şi 
epurare a apelor uzate” în valoare de 228.516.635 lei, fără TVA ;  

- 51 documentaţii privind obiective de investiţii „Imbunătăţirea calităţii 
vieţii pentru populaţia rurală” în valoare de 243.860.721 lei , fără TVA. 

Până la sfârşitul anului 2011 niciun proiect depus nu a primit încă 
finanţare. 

Excluzând proiectele finanţate prin Fondul de coeziune, din totalul 
proiectelor elaborate pentru alimentare cu apă în valoare totală de 

117.511.758 lei au obtinut finanţare din alte surse numai 5 proiecte (Amaru, 
Balta Albă, Gura Teghii, Tisău, Brădeanu), reprezentând 22,75% din valoarea 

investiţiilor, iar pentru apă uzată din valoarea totală a proiectelor elaborate  de 
255.230.135 lei  au obţinut finanţare numai 2 proiecte (Robeasca, Gura 

Teghii, în valoare de 15.046.982 lei prin Masura 3.2.2.), reprezentând 5,9% 

din valoarea investiţiilor. 
 Având în vedere aceste obiective, pentru susţinerea autorităţilor locale în 

accesarea de fonduri europene pentru investiţii în reţele de apă/apă uzată au 
fost eliberate  un număr de 2 de avize tehnico-economice de conformitate cu 

strategia judeţeană a unor proiecte integrate ce au fost depuse pentru 
finanţare nerambursabilă în cadrul F.E.A.D.R. implementat prin  Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală  2007 – 2013 –   Măsura 3.2.2. – « Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii  rurale».   
Totodată, au fost eliberate pentru 2 comune (Pietroasele si Pănătău), 

avize de conformitate pentru proiectele depuse pentru finanţare din Fondul 
pentru mediu  în cadrul „Programului vizând protecţia resurselor de apă, 

sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de 
epurare”. 

În anul 2011 nu a fost  continuată finanţarea „Programului  de 

Electrificare 2007 – 2009” pentru cele 12 proiecte aprobate prin acest program 
în anul 2009 (în comunele: Colţi, Mînzăleşti, Siriu, Cozieni, Puieşti, Vadu Paşii, 

Chiojdu, Zărnesti, Verneşti, Gălbinaşi şi municipiul Râmnicu Sărat –2 
proiecte), reprezentând investitii în valoare de 11.974.547,66 lei. 

În acelaşi context, au fost identificate 65 de unităţi administrativ–
teritoriale pe 89 de amplasamente, care necesită extinderi de electrificări, 

pentru care a fost stabilit şi centralizat necesarul de lucrări şi investiţii pentru 
electrificarea gospodăriilor din judeţul Buzău. Volumul acestor lucrări de 

investiţii  este de 21.449.361 lei, pentru care nu sunt identificate surse de 
finanţare. 

În cadrul programului PHARE CES 2006 Consiliul Judeţean Buzău, este 
beneficiarul proiectului de „Asistenţă tehnică pentru pregătirea portofoliului de 

proiecte Sector 2 deşeuri”, prin care a a fost elaborat şi aprobat „Master Planul 
- Planul de Investiţii pe Termen Lung pentru perioada 2008 – 2038 privind  

Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”, fiind în curs 



 12 

de finalizare studiul de fezabilitate pentru realizarea investiţiilor în sectorul de 
deşeuri, în conformitate cu prevederile Axei prioritare 2 POS Mediu, domeniul 

major de intervenţie 1, “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.  

In acest sens, au fost organizate întâlniri între reprezentanţi ai firmelor 
specializate în colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi depozitarea 

deşeurilor şi reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale asigurând 

consultanţă în managementul deşeurilor. 
Totodată, Consiliul judeţean Buzău a participat la proiectul de implicare 

socială “Let`s Do It, Romania” care şi-a propus să responsabilizeze autorităţile 
şi cetăţenii privind gestiunea deşeurilor, aplicarea legislaţiei de mediu şi 

gestiunea corectă a deşeurilor.  
Consiliul judeţean a acordat consultanţă de specialitate şi consiliere 

pentru implementarea proiectelor: ”Platforme de depozitare şi gospodărire a 
gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în satele Balta Albă, Amara, Băile 

(extravilan)” am confruntat cu proiectul cu nutrienţi Balta Albă şi „Platformă 
de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în 

comuna Verneşti”, proiecte finanţate de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin 
programul “Controlul poluării cu nutrienţi”. 

Consiliului Judeţean Buzau monitorizează împreună cu alte autorităţi 
publice judeţene şi locale implementarea măsurilor/acţiunilor cuprinse în  

Programul de gestiune a calităţii aerului privind poluantul pulberi în suspensie 

- PM 10 pentru zona Buzău (municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii) şi zona 
Rm. Sărat (municipiul Rm. Sărat şi comunele Valea Râmnicului, Topliceni, 

Grebănu, Podgoria) aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzau nr. 
76/2010. 

Intrucât, Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice concepută pe termen lung , cu orizont de timp 

în anul 2022, stă la baza fundamentării, elaborarii şi implementării Planului 
multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice corelat cu 

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) şi Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu (POS), determină unitatea de monitorizare să intreprinda acţiuni şi 

măsuri permanente care să atingă urmatoarele obiective: 
 îmbunatăţirea accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea în 

totalitate a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în zonele urbane până  
în anul 2015; 

 îmbunatăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone 

poluate istoric până în anul 2015; 
 utilizarea transparentă şi cresterea capacităţii de atragere, utilizare şi 

absorbţie a fondurilor europene, prin pregatirea unui portofoliu de proiecte şi 
obiective de investiţii specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, care să asigure prin planul de 
implementare necesarul total de investiţii pentru fiecare sector în conformitate 

cu toate cerinţele , esalonat pe ani până în 2022; 
 asistarea operatorilor şi a autorităţilor administraţiei publice locale în 

procesul de accesare şi atragere a fondurilor pentru investiţii; 
 focalizarea activităţii Consiliului Judeţean Buzău  pe realizarea investiţiilor 

în infrastructura tehnico-edilitară de interes judeţean; 
 redimensionarea rolului Consiliului Judeţean în privinţa furnizării/prestării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi coordonarea iniţiativelor 
colectivităţilor locale pentru asocierea intercomunitară; 
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 atingerea conformităţii cu standardele comunitare privind calitatea şi 
cantitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

 
* 

 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău 

În anul 2010, răspunzând obligaţiilor stabilite în sarcina autorităţilor 

publice, prin pachetul legislativ de descentralizare a sistemului medical, 
Consiliul Judeţean Buzău a preluat, în baza Hotărârii nr.119/2010, 

managementul asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, 
perfectând în acest sens şi protocolul de predare – primire prevăzut de lege. 

Trebuie menţionat că această instituţie medicală avea la data preluării datorii 
importante către furnizorii de produse şi servicii, stinse ulterior parţial pentru 

cele scadente în perioada imediată preluării, dar menţinându-se în continuare 
un deficit bugetar, constituit în principal din contractul cu Casa Naţională de 

Asigurări Sănătate. Tot în anul 2010 Consiliul Judeţean Buzău şi-a desemnat 
reprezentanţi şi a numit Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean 

preluat, prin Hotărârea nr. 160/2010. În anul 2011 Consiliul judeţean Buzău a 
aprobat atât structura organizatorică, cât şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale 

Spitalului judeţean, decizii menite să asigure furnizarea unor servicii de 
calitate şi în mod operativ. 

De asemenea, Consiliul judeţean a acţionat şi în direcţia extinderii şi 

modernizării unor servicii medicale, prin aprobarea concesionării unei 
suprafeţe de teren aferente Spitalului judeţean, în vederea construirii unui 

Centru medical de dializă şi prin asigurarea din bugetul judeţului, a resurselor 
necesare unor investiţii/reparaţii capitale pentru infrastructura medicală, 

precum şi pentru susţinerea cofinanţării în proiecte cu finanţare europeană. 
 

 
* 

 
 Gestionarea bugetului judeţului Buzău 

Proiectul de buget pentru anul 2011 a fost elaborat, analizat şi aprobat 

urmărindu-se asigurarea de resurse financiare suficiente pentru toate 

activităţile finanţate din bugetul propriu al judeţului (autorităţi publice 

executive, evidenţa persoanelor, aparare, învăţământ, sănătate, cultură, 

asistenţă socială, servicii de dezvoltare publică, mediu, agricultură, 

transporturi şi alte acţiuni economice) cu respectarea Legii nr.286/2010 a 

bugetului de stat pe anul 2011, a Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului comun al 

ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice 

nr.7/57/2011, cu modificările ulterioare, privind aprobarea nivelului maxim al 

cheltuielilor de personal pe anul 2011 stabilit pentru Consiliul judeţean Buzău. 

În cursul anului 2011 veniturile bugetului judeţului, în sumă totală de 

205.010,63 mii lei, s-au constituit din impozite şi taxe, alte venituri fiscale şi 

nefiscale, precum şi din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat(impozit pe venit şi TVA), din subvenţii de la bugetul de stat, 

prefinanţări şi sume de la UE şi bugetul de stat pentru proiecte finanţate din 

FEN, din sumele excedentului din anii precedenţi pentru acoperirea golului de 
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casă a secţiunii de dezvoltare şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare.  

Cheltuielile efectuate în anul 2011 au fost stabilite în sumă de 

190.631,28 mii lei din care 142.085,14 mii lei reprezintă cheltuieli efectuate 

pentru secţiunea de funcţionare şi 48.546,14 mii lei cheltuieli efectuate pentru 

secţiunea de dezvoltare. 

În vederea rezolvării cu operativitate a unor situaţii urgente sau 

neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, în bugetul propriu al 

judeţului în anul 2011 s-a înscris un fond de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului judeţean de 3.050 mii lei cu respectarea prevederilor art.36 alin.(1) 

şi (2) din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Potrivit contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului în anul 

2011, pe secţiuni, s-a constatat:  

- veniturile sectiunii de funcţionare au fost în suma de 156.168,31 mii lei 

iar cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2011 din secţiunea de funcţionare 

au fost in suma de 142.085,14 mii lei înregistrându-se un excedent în suma de 

14.083,17 mii lei; 

- veniturile sectiunii de dezvoltare au fost în suma de 33.637,56 mii lei 

iar cheltuielile efectuate pe parcursul anului 2011 din secţiunea de dezvoltare 

au fost in suma de 48.546,14 mii lei înregistrându-se un deficit în suma de 

14.908,58 mii  lei.  

În aceasta situaţie, acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare se face 

pe bază de hotarâre a Consiliului judetean Buzau privind aprobarea acoperirii 

definitive a deficitului pe anul 2011 din excedentului anilor precedenţi al 

bugetului propriu al judeţului Buzău iar excedentul secţiunii de funcţiunare se 

va prelua în contul de excedent al bugetului local şi se va repartiza prin 

hotarâre a Consiliului judetean Buzău în anul 2012 cu respectarea prevederilor 

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

completările ulterioare, conform prevederilor Ordinului nr.2985/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2011 şi Ordinului nr.24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 

31 decembrie 2011. 

Excedentul care se va repartiza în anul 2012 prin hotărâre a Consiliului 

judetean Buzău este de 16.756,69 mii lei constituit din suma de 2.673,51 mii 

lei rămasă din excedentul anilor precedenţi după acoperirea deficitului secţiunii 

de dezvoltare şi 14.083,17 mii lei excedentul înregistrat de sectiunea de 

funcţionare la încheierea exerciţiului bugetar 2011.  

Bugetul judeţului a fost reîntregit în 2011 cu sume cu titlu de 

rambursare a cererilor formulate pentru proiecte cu finanţare europeană 

astfel: 

- 766,81 mii lei la proiectul “Managementul conservativ şi paticipativ al 

sitului ROSCI0190 PENTELEU”; 

http://www.cjbuzau.ro/2011/PM%20PENTELEU_10_10_2011.pdf
http://www.cjbuzau.ro/2011/PM%20PENTELEU_10_10_2011.pdf
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- 601,72 mii lei la proiectul “Managementul conservativ si paticipativ al 

sitului ROSCI0229 SIRIU”; 

- 1.587,73 mii lei la proiectul “Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău”; 

- 761,18 mii lei la proiectul “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare 

şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

Buzău”; 

- 774,34 mii lei la proiectul “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare 

şi modernizare utilităţi la Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău”; 

- 537,75 mii lei la proiectul “Extindere clădire cu dotările corespunzătoare 

şi modernizare utilităţi la Şcoala Specială nr.2 Buzău”; 

- 446,72 mii lei la proiectul “Reabilitarea CAMS Pogoanele judetul Buzău”; 

- 144,69 mii lei la proiectul “Realitarea, modernizarea, dezvoltarea si 

echiparea Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi – Dumbrava 

minunată”; 

Consiliul judeţean Buzău în calitate de partener şi-a respectat şi a 

asigurat resursele financiare pentru: 

-  proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” în zonele 

vulnerabile la poluarea cu nitraţi din comuna Balta Albă, judeţul Buzău; 

- proiectul “Împădurirea celor aproximativ 80 de hectare de teren în zona 

comunei Gherăseni”. 

Pentru finalizarea construcţiei la obiectivul “Construire Maternitate – 

Secţia exterioară a Spitalului Judeţean Buzău” şi achiziţia utilajelor specifice s-

a obţinut autorizarea contractării unei finanţări rambursabile sub forma unui 

credit furnizor în valoare de 17.432 mii lei.  

În ceea ce priveşte domeniul public al judeţului, în anul 2011: 

- a fost efectuată evaluarea drumurilor judeţene în lungime de 960,38 

km, valoarea totală a acestora fiind de 229.256 mii lei; 

- o comisie  stabilită la nivelul Consiliului Judeţean Buzău a evaluat 

terenurile aparţinând domeniului public de interes judeţean, în suprafaţă de 

280.273,14 mp, valoarea acestora fiind de 38.750,66 mii lei respectiv 

reevaluat terenuri în suprafaţă de 96.214 mp. 

În perioada septembrie-noiembrie 2011 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 2011. 

Execuţia bugetară s-a efectuat cu respectarea standardelor 
internaţionale de contabilitate, în baza normelor interne şi a Ordinului MF 

nr.1792/2002 astfel încat angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata s-a 
realizat cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în vigoare 

 
* 

 
 Dezvoltare regională şi locală 

În domeniul dezvoltării regionale şi locale, Consiliul Judeţean Buzău a 
adoptat în anul 2011 două documente programatice foarte importante pentru 

dezvoltarea economico-socială şi a turismului în judeţul nostru pe următorii 
ani: 
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- Hotărârea nr. 35/2011 privind adoptarea “Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a judeţului Buzău 2007-2013”. Acest document prezintă o viziune 

asupra dezvoltării judeţului nostru în următorii ani, pornind de la analiza 
situaţiei existente din punct de vedere social, economic, demografic, de 

mediu, dar şi al echipării teritoriului. Această Strategie va asigura premisele 
eficientizării activităţilor autorităţilor publice locale prin asumarea răspunderii 

implementării acesteia de către toţi actorii locali, prin prioritizarea activităţilor 

la nivel judeţean şi prin estimarea corectă a resurselor necesare; 
- Hotărârea nr. 36/2011 privind adoptarea “Strategiei de Dezvoltare a 

Turismului şi Agroturismului în judeţul Buzău 2010-2015”. Această strategie a 
fost elaborată astfel încât majoritatea domeniilor de intervenţie, priorităţilor şi 

a ideilor de dezvoltare propuse să fie fundamentate, realizabile şi, în acelaşi 
timp,  eligibile pentru finanţare în cadrul Programelor Uniunii Europene. 

Obiectivele strategice vizate de acest document sunt creşterea numărului de 
turişti ce vizitează judeţul Buzău, precum şi dezvoltarea elementelor de 

identitate, prin evidenţierea tuturor tradiţiilor locale, pe plan naţional şi 
european. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse şi asumate în domeniul 
dezvoltării regionale şi locale, în anul 2011 s-au iniţiat, implementat şi 

monitorizat o serie de proiecte, astfel: 
 

I. PROIECTE IMPLEMENTATE ŞI FINALIZATE ÎN ANUL 2011 

Titlu Proiect: “Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu 
potenţial demonstrat ale judeţului Buzău’’ POR 2007 – 2013  

Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale” 

Domeniul major de intervenţie 2.1 - „Reabilitarea şi modernizarea reţelei 
de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor 

de centură” 
Valoare proiect: 97.072.121,44 lei (din care 20.669.749,43 lei contribuţie 

Consiliul Judeţean Buzău). 
Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor 

turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău şi a mobilităţii populaţiei, 
bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea, într-un 
interval de 2 ani, a reţelei de 57,89 km drumuri judeţene din zona Pietroasele 

– Merei – Monteoru – Verneşti – Haleş – Ciuta, judeţul Buzău. 

Beneficiari: locuitorii celor 5 comune străbătute de tronsoanele de drum 
modernizat; agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în cele 5 comune, 

persoane ce tranzitează zona anual, turişti sezonieri şi de week-end, întreaga 
populaţie a judeţului Buzău. 

Perioada de implementare: 16.04.2009 - 15.07.2011 
 

II. PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE  
1. Titlul proiectului:  “Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău” POR 2007 – 

2013  
Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”   

Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor 

conexe” 
Valoare proiect:   35.125.058,23 lei (din care 7.936.508,75 lei contribuţie 

Consiliul Judeţean Buzău)  
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Scopul proiectului îl reprezintă creşterea importanţei turismului şi culturii, 
ca factor care stimulează dezvoltarea economică a judeţului Buzău în cadrul 

Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, cu respectarea principiilor dezvoltării 
durabile şi ale protecţiei mediului. 

Obiectivele proiectului:  
- reabilitarea/restaurarea, într-o perioadă de 3 ani, a clădirii Muzeului 

judeţean Buzău;  

- înfiinţarea, la finalul implementării proiectului, a unui centru de 
informare turistică în cadrul Muzeului judeţean Buzău;  

- creşterea numărului de vizitatori la obiectivul de patrimoniu 
reabilitat/restaurat, cu 8,7% în primul an după implementarea proiectului; 

- creşterea cu 5%, într-o perioadă de 3 ani după încheierea implementării 
proiectului, a numărului de turişti care tranzitează judeţul Buzău. 

Beneficiarii proiectului sunt: Muzeul judeţean Buzău, Teatrul George 
Ciprian, Şcoala Populară de Artă şi Meserii Buzău, persoanele care vizitează 

muzeul, spectatorii care asistă la spectacolele de teatru, cursanţii de la Şcoala 
Populară de Artă şi Meserii Buzău, vizitatorii Centrului de Informare Turistică, 

locuitori ai judeţului Buzău, turişti, autorităţile şi instituţiile publice judeţene cu 
competenţe şi interese în sfera patrimoniului cultural, agenti economici etc. 

Perioada de implementare: 06.03.2010 – 01.01.2014 
Stadiul de implementare: s-au finalizat procedurile de achiziţii publice de  

lucrări, de servicii de informare şi publicitate, audit extern, managementul 

proiectului, dirigenţie de şantier, precum şi de furnizare de echipamente 
pentru conservarea patrimoniului; 

- au fost realizate materialele de informare şi publicitate. 
- sunt în curs de desfăşurare lucrările de construcţii; 

2. Titlu Proiect: “Managementul conservativ şi participativ al sitului 
ROSCI0229 SIRIU” POS MEDIU 2007 - 2013  

Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 
pentru Protecţia Naturii” 

Valoare proiect: 1.316.497,53 lei (din care 283.849,56 lei contribuţie 
Consiliul Judeţean Buzău). 

Scopul proiectului îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi 
patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariei protejate, incluzând 

şi implementarea reţelei NATURA 2000. 
Obiectivele proiectului: realizarea documentelor necesare unui 

management eficient al ROSCI0229 Siriu; 

- informarea şi conştientizarea populaţiei locale din Chiojdu şi Gura 
Siriului cu privire la importanţa conservării biodiversităţii din ROSCI0229 Siriu. 

Perioada de implementare: 06.01.2010 – 31.03.2012 
Stadiul de implementare: au fost finalizate activităţile: de realizare a 

planului de management, de realizare a strategiei de vizitare, de inventariere 
şi cartare a habitatelor, de realizare a sistemului de monitorizare a stării de 

conservare a habitatelor, de realizare a unui sistem unitar de evidenţă a 
regimului de proprietate al terenurilor şi construcţiilor permanente, tipărire 

manuale de ecologie şi broşuri. 
3. Titlu Proiect: “Managementul conservativ şi participativ al sitului 

ROSCI0190 PENTELEU” POS MEDIU 2007 - 2013   
Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 

pentru Protecţia Naturii” 
Valoare proiect: 1.510.963,39 lei (din care 314.898,73 lei contribuţie 

Consiliul Judeţean Buzău). 
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Scopul proiectului îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi 
patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariei protejate, incluzând 

şi implementarea reţelei NATURA 2000. 
Obiectivele proiectului: realizarea documentelor necesare unui 

management eficient al ROSCI0190 PENTELEU; 
- informarea şi conştientizarea populaţiei locale din comuna Gura Teghii  

cu privire la importanţa conservării biodiversităţii din ROSCI0190 PENTELEU. 

Perioada de implementare: 06.01.2010 – 31.03.2012 
Stadiul de implementare: au fost finalizate activităţile: de realizare a 

planului de management, de realizare a strategiei de vizitare, de inventariere 
şi cartare a habitatelor, de realizare a sistemului de monitorizare a stării de 

conservare a habitatelor, de realizare a unui sistem unitar de evidenţă a 
regimului de proprietate al terenurilor şi construcţiilor permanente, tipărire 

manuale de ecologie şi broşuri. 
4.Titlul proiectului: „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi 

modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău” POR 2007 
– 2013 

Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”  

Valoare proiect: 3.041.069,32 lei (din care 746.442,44 lei contribuţie 

Consiliul Judeţean Buzău). 
Scopul proiectului: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din 

judeţul Buzău şi a dotării acesteia în vederea asigurării unui proces 
educaţional la standarde europene şi a asigurării creşterii participării populaţiei 

şcolare cu nevoi speciale la procesul educaţional. 
Obiectivul proiectului: extinderea, dotarea corespunzătoare şi 

modernizarea utilităţilor clădirii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă din 
Municipiul Buzău, într-o perioadă de 23 luni. 

Perioada de implementare: 14.10.2010 – 15.09.2012 
Stadiul de implementare: este în curs de finalizare execuţia de lucrări , se 

pregăteşte achiziţia publică de dotări.  
5. Titlul proiectului: „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi 

modernizare utilităţi la Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău” POR 2007 – 
2013” 

Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 

Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”  
Valoare proiect:   3.813.999,89 lei (din care 907.577,63 lei contribuţie 

Consiliul Judeţean Buzău). 
Scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de 

educaţie din judeţul Buzău şi a dotării acesteia în vederea asigurării unui 
proces educaţional la standarde europene şi a asigurării creşterii participării 

populaţiei şcolare cu nevoi speciale la procesul educaţional. 
Obiectivul proiectului: constă în extinderea, dotarea corespunzătoare şi 

modernizarea utilităţilor clădirii Liceului pentru Deficienţi de Vedere din 
Municipiul Buzău, într-o perioadă de 20 luni.    

Beneficiari: 125 elevi cu deficienţe de vedere din 31 judeţe ale ţării, 47 
cadre didactice de susţinere şi itineranţi, 25 cadre didactice din învatamantul 

de masă, elevii liceelor pedagogice şi studenţii din facultăţile de profil, 900 
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elevi deficienţi de vedere din şcolile de masă, viitorii elevi ai Liceului pentru 
Deficienţi de Vedere Buzău, copii antepreşcolari şi preşcolari, Consiliul 

Judeţean Buzău, Liceul pentru Deficienţi de Vedere Buzău. 
Perioada de implementare: 08.12.2010 – 08.08.2012 

Stadiul de implementare: s-au finalizat achiziţiile de lucrări, dirigenţie de 
şantier şi audit, s-au finalizat lucrările de construcţie, sunt în curs de derulare 

procedurile de achiziţie a dotărilor.   

6. Titlul proiectului: „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi 
modernizare utilităţi la Şcoala Specială nr. 2 Buzău” POR 2007 – 2013 

Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” 

Valoare proiect: 3.972.458,50 lei (din care 1.107.190,36 lei contribuţie 
Consiliul Judeţean Buzău) 

Scopul proiectului: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din 
judeţul Buzău şi a dotării acesteia în vederea asigurării unui proces 

educaţional la standarde europene şi a asigurării creşterii participării populaţiei 
şcolare cu nevoi speciale la procesul educaţional. 

Obiectivul proiectului: extinderea, dotarea corespunzătoare şi 
modernizarea utilităţilor clădirii Şcoala Specială nr. 2 din Municipiul Buzău, 

într-o perioadă de 26 luni.    

Beneficiari: 128 elevi cu dizabilităţi auditive, 47 cadre didactice, viitorii 
elevi ai Şcolii Speciale nr. 2 Buzău, Consiliul Judeţean Buzău, Şcoala Specială 

nr. 2 Buzău. 
Perioada de implementare: 19.02.2011– 18.04.2013 

Stadiul de implementare: se execută lucrări de extindere şi modernizare 
utilităţi 

7. Titlul proiectului: „Reabilitarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială 
Pogoanele, judeţul Buzău” POR 2007 – 2013,  

Axa prioritară 3 -”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 
Domeniul major de intervenţie - 3.2 “Reabilitarea /modernizarea/ 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 
Valoare proiect: 3.989.660,04 lei (din care 1.275.887,16 lei contribuţie 

Consiliul Judeţean Buzău) 
Scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru 

serviciile sociale din judeţul Buzău şi a dotării acesteia, în vederea asigurării 

accesului egal al cetăţenilor la astfel de servicii. 
Obiectivul proiectului constă în reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

Centrului de Asistenţă Medico-Socială din oraşul Pogoanele judeţul Buzău, într-
o perioadă de 17 luni.    

Beneficiari: 62 persoane adulte cu afecţiuni cronice asistate, 61 persoane 
angajate în cadrul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Pogoanele, viitorii 

asistaţi ai Centrului de Asistenţă Medico-Socială Pogoanele, Consiliul Judeţean 
Buzău (în calitate de solicitant),  Centrul de Asistenţă Medico-Socială 

Pogoanele. 
Perioada de implementare: 10.03.2011– 08.08.2012 

Stadiul de implementare: se execută lucrările prevăzute în proiect 
8. Titlu Proiect: “Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău” POR 2007 – 2013  
Axa prioritară 3 -”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 
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Domeniul major de intervenţie 3.1 - “Reabilitarea/modernizarea/ 
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”  

Valoare proiect: 1.476.177,27 lei (din care 779.138,55 lei contribuţie 
Consiliul Judeţean Buzău) 

Scopul proiectului: îmbunătăţirea, pe o perioada de 12 luni, a calităţii 
infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial-

regională echilibrată a acestora pe teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces 

egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate. 
Obiectivul proiectului: modernizarea şi echiparea, într-o perioadă de 12 

luni, a Ambulatoriului de specialitate integrat Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Buzău. 

Beneficiari: Consiliul Judeţean Buzău (în calitate de solicitant), Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Buzău şi Ambulatoriul de specialitate, Direcţia de 

Sănătate Publică Buzău, 40 medici specialişti, 13 asistente medicale, 57.577 
pacienţi beneficiari ai serviciilor ambulatoriului în anul 2008, 33.049 pacienţi 

beneficiari ai serviciilor ambulatoriului în semestrul I/2009 
Perioada de implementare: 08.11.2011– 07.11.2012 

Stadiul de implementare: sunt în derulare procedurile de achiziţii publice 
pentru managementul proiectului, servicii de informare şi publicitate, audit 

extern, dirigenţie de şantier, lucrări de execuţie.  
9. Titlul proiectului: “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din 

judeţul Buzău” LIFE+ 2010 Guvernare şi politici de mediu 

Valoare proiect: 6.090.643,63 lei (din care 3.575.909,31 lei contribuţie 
Consiliul Judeţean Buzău) 

Scopul proiectului îl reprezintă clarificarea aspectelor legate de încetarea 
statutului de deşeu şi stabilirea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite în 

vederea valorificării, incluzând o serie de activităţi care au ca obiectiv 
rezolvarea acestor probleme într-un mod replicativ ulterior la scara naţională. 

Perioada de implementare: 01.09.2011 – 30.06.2014 
Stadiul de implementare: derularea etapei de realizare a diagnozei la 

nivel judeţean privind gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi 
demolări   

 
III. PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE EVALUARE 

1. Titlu Proiect: „Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună 
comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă” 

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

Axa prioritară 1- „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului 
ciclului de politici publice”  

Domeniul major de intervenţie 1.3 – „Îmbunătăţirea eficacităţii 
organizaţionale”  

Operaţiunea – „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, 
ECDL, limbi străine,  dezvoltarea de proiecte, licitarea  şi managementul 

proiectelor etc.”  
Valoare proiect: 1.373.313,00 lei (din care 242.192,10 lei contribuţie 

Consiliul Judeţean Buzău) 
Scopul proiectului îl constituie eficientizarea componentei de comunicare a 

managementului riscurilor la nivelul instituţiilor judeţene cu responsabilităţi în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 
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- optimizarea procedurilor de comunicare interinstituţională la nivelul 
instituţiilor cu reprezentare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă;  
- implementarea unui mecanism eficient de comunicare cu cetăţenii de pe 

raza judeţului în situaţii de urgenţă; 
- instruirea a 50 de funcţionari cu rol de decizie, precum şi membri ai 

grupurilor de suport şi ai Secretariatului permanent din cadrul Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind managementul riscurilor şi al 
comunicării eficiente în situaţii de urgenţă. 

Stadiul de implementare: în etapa de evaluare a cererii de finanţare 
2. Titlu Proiect: „Promovarea produsului turistic “Geoparcul Ţinutul 

Buzăului” – suport pentru utilizarea durabilă a patrimoniului cultural şi natural 
în sprijinul dezvoltării socio - economice şi întăririi identităţii locale (TURISM-

GEOB)” POR 2007 – 2013  
Axa prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”  

Domeniul major de intervenţie 5.3 – “Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca 

destinaţie turistică” 
Operaţiunea – “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin 

sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing 
specifice” 

Valoare proiect:  951.150,60 lei (din care 198.731,11 lei contribuţie 

Consiliul Judeţean Buzău) 
Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi consolidarea turismului în 

Regiunea Sud-Est prin valorificarea durabilă a patrimoniului natural şi cultural 
din Geoparcul Ţinutul Buzăului şi zonele limitrofe. 

Obiectivele proiectului: 
- dezvoltarea destinaţiei turistice “Geoparcul Ţinutul Buzăului”; 

- dezvoltarea a trei teme simbol pentru produsul turistic Geoparcul Ţinutul 
Buzăului: Drumul Sării, Drumul Vulcanilor şi Drumul Legendelor; 

- promovarea brandului Geoparcul Ţinutul Buzăului. 
Beneficiari direcţi: 

- întreprinderile mici şi mijlocii din turism; 
- persoane juridice care nu sunt agenţi economici;  

- membrii organizaţiei neguvernamentale partenere; 
- asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Ţinutul Buzăului” (Consiliul 

Judeţean Buzău şi cele 18 consilii locale ale comunelor de pe raza 

geoparcului); 
- direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale; 
- jurnalişti români; 

- custozii ariilor protejate din zonă. 
Rezultate principale: 

- dezvoltarea identităţii produsului turistic (studiu viziune turistică şi 
marketing elaborat, corporate ID, listă situri evaluate); 

- 3 trasee tematice realizate; 
- promovarea la evenimente de turism (6 naţionale si 9 locale). 

Stadiul de implementare: aflat pe lista de rezervă   
3. Titlu Proiect: „Restaurarea Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu” Buzău” 

POR 2007 – 2013  
Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului”  
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Domeniul major de intervenţie 5.1 “Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor 

conexe” 
Valoare proiect:  2.268.597,75 lei (din care 524.439,19 lei contribuţie 

Consiliul Judeţean Buzău) 
Scopul proiectului vizează valorificarea şi promovarea durabilă a 

patrimoniului cultural buzoian, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile şi 

ale protecţiei mediului. 
Obiectivele proiectului: 

- Restaurarea clădirii Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu” Buzău;  
- Creşterea cu 10% a numărului de vizitatori ai Bibliotecii Judeţene 

„V.Voiculescu” Buzău într-un interval de 5 ani de la finalizarea implementării 
proiectului. 

Stadiul de implementare: proiect aflat în etapa de soluţionare a 
contestatiei. 

4. Titlul proiectului:  „Reabilitare DJ.203.K, Km 116+000 – 127+600, 
Gura Teghii - Nehoiaşu, jud. Buzău”  

Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 
Subprogramul 10.000 km drumuri judeţene şi de interes local 

Valoare proiect: 45.706.942,00 lei (din care 7.995.023,00 lei contribuţie 
Consiliul Judeţean Buzău) 

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii şi a mobilităţii 

populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în zona Gura Teghii – Nehoiu, în vederea 
stimulării dezvoltării economice durabile a acesteia. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea, într-un 
interval de 32 de luni, a unui tronson de 11,60 km de drum judeţean din zona 

Gura Teghii - Nehoiaşu, judeţul Buzău. 
       Stadiul de implementare: s-au încheiat contractele de proiectare şi 

execuţie prin PNDI. 
  5. Titlul proiectului: “Modernizare drum judeţean DJ203K, Km 75+000 – 

105+000, Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, jud. Buzău”  
Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 

Subprogramul 10.000 km drumuri judeţene şi de interes local 
Valoare proiect: 104.782.893,59 lei (din care 18.333.374,62 lei 

contribuţie Consiliul Judeţean Buzău) 
Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătaţirea accesibilităţii şi a mobilităţii 

populaţiei, bunurilor şi serviciilor în zona Vintilă Vodă – Mânzăleşti - Lopătari, 

în vederea stimulării dezvoltării economice durabile a acesteia. 
Obiectivul proiectului este acela de a reabilita şi moderniza, într-un 

interval de 32 de luni, tronsonul de drum judeţean DJ 203K (km 75+000 – 
105+000) Vintila Voda - Plaiul Nucului. 

Stadiul de implementare: avizat pentru finanţare în PNDI, urmează să se 
liciteze proiectarea şi execuţia.   

  6. Titlul proiectului: “Reabilitare DJ 203 H, Km 0+000 – 16+000, Rm. 
Sărat - Buda, jud. Buzău”  

POR 2007 – 2013  
Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 

locale” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 - „Reabilitarea şi modernizarea reţelei 

de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor 
de centură” 
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Valoare proiect: 32.960.861,86 lei (din care 5.766.432,22 lei contribuţie 
Consiliul Judeţean Buzău) 

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii şi a mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în zona Râmnicu-Sărat - Topliceni - Buda în 

vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 
Obiectivul proiectului îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea, într-un 

interval de 32 de luni, a unui tronson de 16 km de drum judeţean din zona 

Râmnicu Sărat – Buda. 
Stadiul de implementare: 

- proiect declarat conform administrativ şi eligibil, cu punctaj admisibil în 
urma evaluării tehnico - financiare; cererea de finanţare este inclusă în lista de 

rezervă a Regiunii de dezvoltare Sud - Est. 
 

IV. PROIECTE ÎN PARTENERIAT CU ALTE JUDEŢE DIN REGIUNEA 
DE DEZVOLTARE  SUD - EST 

1. Titlu Proiect: “ Achiziţionare echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de 

urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, 
în regiunea Sud - Est  ’’ POR 2007 – 2013  

Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 
Domeniul major de intervenţie 3.3 - „Îmbunătăţirea dotării cu 

echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” 

Valoare proiect: 51.514.560,00 lei (din care 846.560,00 lei contribuţia 
Consiliul Judeţean Buzău). 

Scopul proiectului îl reprezintă creşterea calităţii serviciilor pentru 
siguranţa publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre 

majore, urmărindu-se  astfel sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale 
durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Sud – Est.  

Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în 
situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Sud –Est prin reducerea timpului de 

intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă. 

Beneficiari: Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, 
Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, implicit angajaţii şi voluntarii din 

cadrul sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească 
şi intervenţie la accidente majore; aproximativ 2.830.430 persoane 

reprezentând populaţia din Regiunea de dezvoltare Sud-Est. 

Perioada de implementare: 13.12.2010 - 14.12.2012 
Stadiul de implementare: se află în curs de derulare procedurile de 

achiziţii publice a utilajelor şi echipamentelor.  
 

V. PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE MONITORIZARE – au fost un 

număr de 11 proiecte cu finanţare europeană, finalizate în anii 2007 – 2010, 
care s-au aflat în perioada de monitorizare şi în anul 2011, conform 

prevederilor din Ghidul de eligibilitate.  
 

 
* 
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Urbanism şi amenajarea teritoriului 
În cursul anului 2011, acest domeniu autoritatea publică judeţeanu a 

realizat următoarele:   
 S-a elaborat „Regulamentul judeţean de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului şi urbanism” care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr. 74/2011.  

 Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului s-a întrunit în 9 
şedinţe în cadrul cărora s-au avizat favorabil următoarele documentaţii: 

- 6 Planuri Urbanistice Generale (oraş Pătîrlagele şi comunele Gălbinaşi, 
Pietroasele, Vadu Paşii, Gherăseni şi Măgura); 

- 35 Planuri Urbanistice Zonale; 
- 1 Plan Urbanistic de Detaliu. 

 Pentru verificarea disciplinei în construcţii s-au efectuat 4 acţiuni de 
control în urma unor sesizări şi s-au întocmit Note de constatare ce au fost 

transmise I.S.C. – Compartimentul de control şi inspecţie pentru calitatea 
lucrărilor în construcţii Buzău, fiind în competenţa de soluţionare a acestei 

instituţii. Nu s-au întocmit procese verbale de contravenţie. 
 S-a elaborat formularul Convenţiei de prestări servicii între Consiliul  

Judeţean Buzău şi autorităţile locale comunale/orăşeneşti care nu au 

constituite structuri de specialitate în domeniul urbanismului, amenajării 
teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 152/23.08.2011. 
 S-au încheiat 42 de convenţii cu următoarele oraşe/comune: oraşul 

Pătîrlagele, comuna Beceni, Blăjani, Bozioru, Brădeanu, Buda, Calvini, Căneşti, 
Cătina, Cernăteşti, Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Colţi, Costeşti, Cozieni, 

Florica, Ghergheasa, Glodeanu Siliştea, Grebănu, Gura Teghii, Lopătari, Luciu, 
Mărăcineni, Merei, Mînzăleşti, Murgeşti, Padina, Pardoşi, Pietroasele, Pîrscov, 

Podgoria, Robeasca, Săgeata, Săpoca, Topliceni, Ţinteşti, Ulmeni, Vadu Paşii, 
Verneşti, Vintilă Vodă, Vipereşti. 

 Alte activităţi: 
 - S-au eliberat 40 avize ale Consiliului Judeţean (conform H.G. 

834/1991) în vederea obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de 
proprietate asupra terenurilor pentru societăţile cu capital de stat înfiinţate 

prin Hotărârea Guvernului. 

 - S-au eliberat 4 avize ale custodelui pentru ariile protejate Siriu şi 
Penteleu; 
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C. COOPERARE INTERINSTITUTIONALA CU ALTE UNITATI 
ADMINISTRATIV – TERITORIALE ŞI PERSOANE JURIDICE, SUB 

FORMA DE PARTENERIATE ŞI CONSTITUIRE ASOCIAŢII DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

 
I. PARTENERIATE ŞI ASOCIERI 

  În anul 2011 autoritatea publică judeţeană s-a implicat în încheierea de 

parteneriate şi asocieri cu autorităţi publice locale, organizaţii 
neguvernamentale şi instituţii publice în vederea modernizării şi dezvoltării 

unor servicii publice de interes local, judeţean sau regional. Vom enumera, 
pentru exemplificare, cele mai importante:  

- aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Consiliul judeţean 
Buzău şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Hotărârea 

nr.26/2011, având ca obiect reevaluarea încadrării în grupa de handicap a 
persoanelor adulte din judeţul Buzău; 

- aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Consiliul judeţean 
Buzău şi Clubul sportiv „Rugby Club Stejarul”, prin Hotărârea nr.43/2011; 

- aprobarea Planului de colaborare a Consiliului judeţean Buzău cu 
Inspectoratul de Jandarmi Buzău, Garda Naţională de Mediu-Comisariatul 

Judeţean Buzău, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi 
Asociaţia”Vulcanii Noroioşi”, prin Hotărârea nr. 94/2011. 

  - aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Buzău, prin 
Hotărârea nr.132/2011; 

- aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Buzău şi Mănăstirea 
Răteşti în vederea promovării proiectului „Restaurare, consolidare, punere în 

valoare şi introducere în circuitul turistic a Complexului arhitectural medieval 
al Mănăstirii”, în cadrul POR 2007-2013. 

Referitor la activitatea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, din 
care Consiliul judeţean Buzău face parte, putem aprecia ca aceasta se 

desfăşoară conform obiectivelor stabilite în statutele acestor asociaţii şi este 
monitorizată de către reprezentanţii autorităţii publice judeţene desemnaţi să 

facă parte din organele de conducere ale acestora. 
 

II. FINANŢĂRI NERAMBURSABILE 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.39/2011 s-a aprobat 
Programul anual al finanţărilor neramburasbile de la bugetul propriu al 

judeţului în anul 2011 pentru activităţi nonprofit de interes general. 
Finanţările nerambursabile au fost acordate pentru proiecte/programe şi 

acţiuni elaborate şi organizate de asociaţii şi fundaţii, cluburi şi asociaţii 
sportive private, instituţii şi servicii publice etc., cu respectarea prevederilor 

Ghidului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă (aprobat 
prin H.C.J. nr.41/2008) şi ale Metodologiei pentru domeniul asistenţei şi 

protecţiei sociale (aprobată prin H.C.J. nr. 47/2007). 
Domeniile sectoriale pentru care s-au acordat finanţări neramburasabile 

în anul 2011 sunt: 

- Activităţi de tineret şi sportive, în sumă totală de – 170.000 lei, 
- Activităţi civice, în sumă totală de – 100.000 lei, 

- Activităţi cultural – recreative şi turism, în sumă totală de – 100.000 lei, 
- Asistenţă socială, în sumă totală de – 60.000 lei.  

Numărul total de solicitări depuse anul trecut a fost de 97, din care 58 
au fost aprobate spre finanţare, 13 au fost respinse ca neconforme, 14 nu au 
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întrunit punctajul necesar, iar 12 solicitări au fost depuse după finalizarea 
fondurilor alocate.  

 
 

D. FURNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES JUDEŢEAN 
 

Consiliul Judeţean Buzău a asigurat prin instituţiile publice de sub 

autoritatea sa furnizarea serviciilor în domeniile evidenţei persoanei, asistenţei 
sociale, protecţiei copilului, educaţiei şi culturii, agricol, în concordanţă cu 

obiectivele stabilite, oportunităţile de dezvoltare sectorială şi, în mod constant, 
ca răspuns la comanda socială comunitară identificată şi asumată. 

 
 

I. Evidenţa persoanei 
   În decursul anului 2011, deşi autorităţile publice locale din mai multe 

unităţi administrativ-teritoriale din judeţ şi-au manifestat dorinţa înfiinţării de 
servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, conjunctura economică 

actuală nu a permis finalizarea acestui obiectiv.  
 Urmare rezultatelor parţiale ale recensământului populaţiei, desfăşurat în 

anul 2011, s-a constatat oficial scăderea considerabilă a numărului populaţiei 
stabile din judeţul nostru, lucru care a fost subliniat de către serviciul de 

specialiate al consiliului judeţean în rapoartele anuale prezentate. Acest 

fenomen nu poate fi trecut cu vederea uşor, mai ales că se constată şi un 
proces de îmbătrânire a populaţiei, ce va conduce la consecinţe economic-

sociale negative pe termen lung.  
   Pentru realizarea Planului anual de măsuri şi acţiuni, aprobat de 

conducerea Consiliului judeţean Buzău pentru anul 2011 şi în limita 
competenţelor ce revin fiecărui compartiment din cadrul Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor  Buzău s-a reuşit atingerea principalelor obiective 
propuse, astfel: 

  Serviciul de stare civilă a asigurat îndrumarea, coordonarea şi 
controlul activităţii specifice la toate cele 87 localităţi din judeţ, fiind verificată 

legalitatea întocmirii a 13 085 acte de stare civilă, urmărindu-se gestiunea 
certificatelor, modul de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă, cel de 

eliberare a certificatelor, operarea şi comunicarea menţiunilor, transmiterea 
situaţiilor lunare/semestriale, asigurarea securităţii documentelor, actualizarea 

listelor electorale permanente etc. 

  Constatările făcute demonstrează faptul că, în general, reglementările 
legale sunt respectate de către ofiţerii de stare civilă, dar s-au semnalat şi 

unele deficienţe datorate mai mult neatenţiei, inconsecvenţei metodologice ca 
urmare a deselor modificări legislative sau volumului mare de muncă al celor 

care au şi alte atribuţii în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. 
  În perioada evaluată au fost avizate şi soluţionate 397 dosare de 

transcriere a certificatelor eliberate de autorităţile străine; de asemenea, s-au 
înregistrat  31 cereri pentru eliberarea certificatelor de atestare a domiciliului 

şi cetăţeniei şi s-a efectuat procedura de emitere a dispoziţiei pentru 
aprobarea schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă la solicitarea 

a 33 persoane. 
   De asemenea s-a evidenţiat numărul mare de dosare privind rectificarea 

unor rubrici din actele de stare civilă pentru îndreptarea unor erori materiale 
comise cu ocazia înregistrărilor din anii în care nu existau reglementări în 

domeniu, dându-se avizul în acest sens pentru 109 solicitări. 
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   În colaborare cu Maternitatea Buzău, cu Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului dar şi cu asistenţii sociali sau persoane 

desemnate cu atribuţii  în  domeniul  autorităţii  tutelare sau cel al asistenţei 
sociale   din   cadrul primăriilor s-au făcut demersuri pentru identificarea 

minorilor ce au fost privaţi de dreptul da a avea o anumită identitate, nefiind 
înregistraţi în starea civilă. De asemenea s-a acordat sprijin şi mamelor, care 

la data naşterii copiilor lor nu deţineau un document de identitate valabil, fapt 

ce făcea imposibilă înregistrarea nou-născuţilor. Cele 52 controale periodice 
efectuate, conform  graficului lunar, la maternităţi şi la instituţii de asistenţă 

socială şi protecţia copilului au avut drept scop identificarea persoanelor care 
nu deţin certificate de stare civilă sau/şi cărţi de identitate. 

         La doi ani de la achiziţionarea aplicaţiei performante prin care am 
informatizat activitatea serviciilor de stare civilă, care să permită constituirea 

arhivei electronice şi colaborarea on-line între localităţile din judeţ putem 
afirma că această investiţie este justificată pe deplin iar eficienţa acesteia este 

dovedită prin  implementarea, de către  cei 27 utilizatori, a 18793 acte şi 
15119 menţiuni aferente; la acestea se adaugă şi cele 179438 acte de naştere 

şi 86969 menţiuni din baza de date constitută în anii anteriori. 
     În anul 2011 au fost înregistrate şi operate, la exemplarul II, 16789 

menţiuni.              
 Activitatea de evidenţă a persoanelor s-a concretizat în 

coordonarea, îndrumarea şi controlul celor şapte servicii locale, efectuându-se, 

conform planificării,  un număr de 22 controale metodologice sau tematice. 
    La nivelul judeţului a fost procesat un număr de 776 loturi cărţi de 

identitate şi cărţi de alegător, eliberându-se  43475  cărţi de identitate, 1542 
cărţi provizorii de identitate şi 38874 cărţi de alegător; au fost efectuate 

17502 schimbări de domiciliu şi au fost aplicate 2389 menţiuni privind 
stabilirea reşedinţei. 

    De asemenea au fost luate în evidenţă 4615 persoane. 
    La cererea diferitelor instituţii sau a persoanelor fizice, au fost verificate 

în Registrul Naţional de Evidenţă un număr de 6825 persoane cu respectarea 
prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
    Din iniţiativa serviciilor publice şi în colaborare cu primăriile au fost 

întreprinse 60 acţiuni de deplasare cu staţia mobilă pentru a facilita accesul 
cetăţenilor la preschimbarea documentelor de identitate, fiind puse în 

legalitate  1039 persoane. 

     În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Secretarului de Stat, Şef al 
Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică nr. I/1882 din 06.11.2009 privind 

desfăşurarea activităţilor specifice pentru reducerea numărului persoanelor 
care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de 

lege, s-au organizat şi desfăşurat 2 şedinţe de instruire la Inspectoratul de 
Jandarmi  al Judeţului Buzău şi 4 la Serviciile de Ordine Publică din cadrul 

Poliţiilor municipale/orăşeneşti având ca scop intensificarea măsurilor de 
identificare şi punere în legalitate a persoanelor restanţiere. 

     Un aspect pozitiv în activitatea funcţionarilor implicaţi în domeniul de 
evidenţă a persoanelor este faptul că nici în anul 2011 nu s-au înregistrat  

tentative de substituire de persoană. 
  În anul 2011, atât Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor  Buzău 

cât şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Buzău  au fost 
implicate în acţiunile tehnice ale procesului electoral desfăşurat la nivel 

comunei Cernăteşti, asigurând operativ punerea în legalitate a cetăţenilor 
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care, din diferite motive aveau documentele de identitate deteriorate, pierdute 
sau cu termen de valabilitate expirat. 

     Nu în ultimul rând, în anul 2011, pentru informarea cetăţenilor au fost 
organizate 28 activităţi de mediatizare a prevederilor legale în domeniul 

evidenţei persoanelor şi al stării civile.  
 În domeniul resurselor umane s-a acţionat în continuare pentru 

gestionarea personalului de specialitate precum şi pentru participarea acestuia 

la cursurile de perfecţionare a funcţionarilor publici organizate prin centrele 
regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală acreditate de 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. O pondere semnificativă în 
activitatea acestui compartiment o constituie evidenţa personalului contractual 

şi a poliţiştilor detaşaţi la serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor 
organizate în judeţul Buzău, cu privire la modificările intervenite în situaţia 

acestora şi colaborarea permanentă cu D.E.P.A.B.D. în ceea ce priveşte 
salarizarea şi a celorlalte drepturi acordate. 

         În perioada 23 – 28 martie 2011 la sediul instituţiei noastre a fost 
organizată, pe grupe, instruirea anuală  a ofiţerilor de stare civilă, ocazie cu 

care au fost prelucrate şi precizările/circularele/recomandările transmise de 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date în 

vederea aplicării, la nivel local, a unor proceduri unitare. Ulterior, urmare a 
importantelor modificări apărute în legislaţia specific, ca efect al aplicării 

dispoziţiilor noului Cod civil, în trimestrul IV-2011, în colaborare cu Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici s-au organizat două cursuri de perfecţionare 
la care au participat 39 de ofiţeri de stare civilă delegaţi.  

 
 

II. Asistenţa socială şi protecţia copilului 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

(DGASPC), serviciu public de interes judeţean aflat în subordinea Consiliului 
Judeţean Buzău, este principalul furnizor de servicii sociale specializate la nivel 

judeţean. 
Direcţiile majore ale activităţii desfăşurate de serviciile DGASPC 

Buzău în anul 2011 au fost: 
- furnizarea de servicii sociale de calitate beneficiarilor prin evaluare şi 

intervenţie, asistenţă, consiliere, informare şi monitorizare a evoluţiei 
cazurilor;  

- reducerea numărului de copii/tineri instituţionalizaţi prin reintegrarea în 

familie a acestora, plasamente familiale, adopţie; 
- asigurarea intervenţiei şi evaluării în regim de urgenţă prin alocarea 

resurselor materiale şi umane necesare; 
- creşterea calităţii serviciilor acordate beneficiarilor prin serviciile 

specializate; 
- acordarea şi respectarea drepturilor de care beneficiază persoanele cu 

handicap conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare. 

DGASPC Buzău gestionează în prezent un număr de 58 structuri 
funcţionale, dintre care 30 instituţii rezidenţiale de protecţie (8 servicii de tip 

rezidenţial pentru copil, 8 apartamente, 7 case de tip familial, un centru de 
primire în regim de urgenţă pentru copii, un centru maternal, două servicii de 

tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap, două cămine pentru 
persoane vârstnice şi un centru medico-social), 5 centre de zi pentru copii, un 

centru respiro pentru tineri cu dizabilităţi, un centru vocaţional şi 21 de 
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compartimente, birouri şi servicii. Acestora li se adaugă o reţea de 224 de 
asistenţi maternali profesionişti şi 380 de plasamente familiale. 

La finalul anului 2011, DGASPC Buzău acorda servicii de tip rezidenţial, 
familial ori de zi care se adresau unui număr de 1737 de beneficiari (copii, 

tineri, adulţi), fiecărei persoane oferindu-i-se o arie largă de servicii, succesiv 
ori concomitent.  

Apreciem că pe domeniile importante de activitate referitoare la 

serviciile acordate direct beneficiarilor şi persoanelor aflate în risc social, copii 
şi adulţi,  acest serviciu public specializat şi-a atins obiectivele stabilite.  

Astfel, se observă o scădere a numărului de copii/tineri institutionalizaţi, 
ceea ce înseamnă în termeni reali şi un număr mai mare de reintegrări 

familiale/profesionale, exprimate statistic în datele următoare: 
 

Nr. copii/tineri instituţionalizaţi în sistemul de protectie 
rezidential 

% 

2010 690 
scădere cu 8,6 

2011 630 

 

Beneficiari 
Anul 2010 

decembrie 

Mişcare /anul 2011 
Anul 2011 

decembrie 
Intrări 
2011 

Ieşiri 
2011 

Copii în dificultate socială 282 91 141 232 

Copii cu handicap 408 74 84 398 

TOTAL 690 165 225 630 

 Referitor la încurajarea activităţii de adopţie, sunt relevante următoarele 

aspecte statistice: 
 au fost eliberate 36 de atestate de familie adoptatoare;  

 au fost iniţiate 21 de acţiuni de încuviinţare a adopţiei,  

 au fost depuse 25 de acţiuni pentru deschiderea procedurii adopţiei 
interne, 23 fiind soluţionate cu sentinţă civilă învestită cu formulă executorie; 

 au fost iniţiate 22 de acţiuni de încredinţare în vederea adopţiei,  
 au fost iniţiate 22 de acţiuni de încuviinţare a adopţiei, finalizate până 

la acest moment cu 24 sentinţe civile investite cu formulă executorie. 
Aprecierea activităţii desfăşurate în cadrul DGASPC Buzău se raportează 

atât la o evaluare calitativă, cât şi la o evaluare cantitativă a activităţii 
instituţiei, exprimată statistic. 

Evaluarea calitativă a fost făcută prin aplicarea chestionarelor privind 
gradul de satisfacţie al serviciilor acordate beneficiarilor de la nivelul 

structurilor rezidenţiale şi de zi din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău. În urma 
aplicării acestor chestionare, prin centralizarea raportărilor venite de la nivelul 

structurilor rezidenţiale şi de zi, nivelul de satisfacţie fiind „mulţumit” şi „foarte 
mulţumit” pentru aproape toţi beneficiarii chestionaţi.  

În acelaşi context, concluziile rapoartelor de inspecţie întocmite pentru 4 

dintre serviciile de tip rezidenţial ale instituţiei auditate de către inspectorii 
sociali în vederea licenţierii acestora sunt că serviciile acordate se încadrează 

într-o foarte mare măsură în cerinţele prevăzute în Standardele minine 
obligatorii de calitate. 

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit pentru beneficiari, la nivelul 
multor structuri ale instituţiei s-au efectuat lucrări de amenajare, reabilitare, 

recompartimentare s.a.m.d. ori au fost prestate servicii de reparare, 
întreţinere şi îmbunătăţire. Valoarea totală a acestor lucrări şi servicii 
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efectuate direct pentru creşterea calitaţii serviciilor oferite este de aproximativ 
1.200.000 lei. 

Tot pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare a serviciilor oferite 
beneficiarilor în sistem rezidenţial au fost cheltuite următoarele sume: 

 

Nr.crt. Categoria de cheltuieli Suma (lei) 

1 Hrană 3.269.485 

2 Medicamente şi  materiale sanitare 264.660 

3 Lemne de foc 421.724 

4 Echipament 375.615 

5 Lenjerii 198.446 

6 Rechizite 49.544 

7 Transport elevi 17.312 

8 Bani de buzunar 194.500 

9 Curăţenie 316.556 

TOTAL 5.107.842 

De asemenea au fost atrase sume din sponsorizări, în condiţiil legii, în 

valoare totală de 922.755 lei, din care : 
 bunuri primite cu titlu gratuit = 280.619 lei– au fost utilizaţi 

pentru dotarea CRRPAH Stîlpu (98.000 lei), pentru dotarea CRRPAH Rm.Sărat 
(63.747 lei), pentru CPV Smeeni, CSCCH nr.14 din Rm.Sărat şi CRCH nr.9 din 

Buzău ori pentru aparatul propriu; 

 bani = 642.136 lei – au fost utilizaţi pentru derularea proiectelor 
finanţate de Fundaţia SERA România, iar o parte dintr-o sponsorizare venită 

prin Consulatul german este necheltuită în conturi. 
În acest sens, respectarea unor drepturi fundamentale precum accesul la 

educaţie, la sănătate prin programe de recuperare, consiliere psihologică ori 
chiar intervenţii chirurgicale, refacerea şi reluarea legăturilor familiale dintre 

părinţi şi copii, fără a se limita la acestea, au constituit mereu o prioritate în 
intervenţia specialiştilor instituţiei. 

În cea mai mare parte, intervenţiile DGASPC au reuşit să prevină 
abandonul copilului prin menţinerea în familie, iar cu sprijinul Fundaţiei SERA 

au fost susţinute reintegrările familiale astfel încât mediul familial să devină 
propice, iar familia în întregul său să nu mai constituie o problemă pentru 

comunitate. În acest sens, s-au pus la dispoziţia beneficiarilor reintegraţi 
module de locuinţe utilate şi mobilate corespunzător, au fost reabilitate vechile 

locuinţe şi s-a asigurat asigurat accesul la utilităţi (energie electrică, apă 

curentă), astfel încât aceştia să aibă în familie un trai decent. 
În îndeplinirea altor obiective, pentru mărirea gamei de servicii oferite 

persoanelor adulte cu dizabilitati, a devenit funcţional Centrul de recuperare şi 
reabilitare pentru persoane adulte cu handicap Rm. Sărat cu o capacitate de 

50 de locuri. 
De asemenea, prin reorganizarea unui fost complex de servicii, s-a 

deschis o nouă locaţie a Căminului pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdat” 
Rm. Sărat unde se vor oferi servicii pentru 30 de persoane vârstnice. 

S-a realizat şi creşterea calităţii serviciilor oferite prin îmbunătăţirea 
bazei materiale pentru persoanele cu dizabilităţi prin achizitionarea de mobilier 

ori echipamente medicale specifice în cadrul CRRPAH Stîlpu şi CRRPAH Rm. 
Sărat. 

În parteneriat cu alte instituţii punlice şi ONG-uri s-au desfăşurat o serie 
de acţiuni complexe, astfel: 
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1.  Campania „Violenţa se citeşte în ochi” desfăşurată sub motto-ul 
„Cu fiecare lacrimă, mă îndepărtez de tine, copilărie” s-a adresat copiilor 

victime ale violenţei în familie;  
2. Campania „Etnobotanicele nu-ţi rezolvă problemele” desfăşurată 

sub motto-ul „Important în viaţă este să nu te laşi târât, un lucru atrage dupa 
sine un altul şi apoi nu mai stii unde ajungi” – lipsa de informare cu privire la 

consecinţele consumului de droguri legale şi ilegale, conflictele emoţionale din 

cadrul familiei, nevoia de acceptare în plan social, duc la extinderea acestui 
fenomen şi creşterea numărului de consumatori; 

3. Campania „Fii informat! Copilăria ta nu trebuie să se termine 
mai devreme...” a dorit informarea adolescentelor cu privire la fenomenul 

traficului de persoane şi riscurile la care se supun;  
4. Campania „Sarcina–o problemă la vârsta adolescenţei” 

desfăşurată sub motto-ul: „As da orice să mai pot fi încă o dată copil!” a dorit 
să prevină abandonul copiilor nou-născuţi în unitaţile medicale prin informarea 

tinerelor/tinerilor asupra metodelor de contracepţie şi tot ceea ce trebuie să 
faci pentru a nu fi nevoită să trăieşti mai devreme statutul de a fi mamă. 

Campaniiile enumerate s-au desfăşurat în şcoli şi licee de pe raza 
judeţului Buzău, au avut caracter săptămânal şi au vizat următoarele 

categorii: elevi, cadre didactice, părinţi, factori de decizie (medici, 
reprezentanţi ai poliţiei, etc.). 

5. Cu ocazia zilei de 1 Martie, ziua marţişorului, Direcţia Generala de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a desfăşurat in Piata Daciei din 
Buzău şi în centrul municipiului Rm. Sărat, la orele 11.00, o acţiune de dăruire 

a unor marţişoare confecţionate cu drag de copii, fiecărei doamne şi 
domnişoare, ca simbol al vestirii primăverii, acţiune intitulată sugestiv 

“PRIMAVARA VINE CU NOI”. 
6. Cu prilejul zilei de 3 decembrie, stabilită de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite drept Ziua Internaţională a Persoanelor cu 
Handicap, DGASPC Buzău a organizat la nivelul structurilor din cadrul său o 

serie de activitati specifice. 
 Un impact deosebit a avut activitatea organizată în cadrul Complexului 

de servicii pentru copilul cu handicap sever nr. 8 Buzău denumită generic 
„Ziua porţilor deschise”, care  găzduiește 44 de copii cu handicap sever în 

regim de asistență permanentă și primeşte zilnic în cadrul Centrului de zi „Ana” 

alți 10 copii cu diverse dizabilitati care provin din familii defavorizate.  

 7. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău  s-a 
implicat în campania naţională de curăţenie „Let’s Do It, Romania!”. Un 

număr de 22 de copii/tineri din sistemul de protecţie şi-au arătat interesul 
pentru a participa şi în acest an ca voluntari la cel mai mare proiect de 

implicare socială organizat în România pe data de 24 septembrie – “curăţenie 
în toată ţara, într-o singură zi!” 

8. Personanul din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău s-a asociat campaniei naţionale iniţiată de AcasăTv „Durerea 

nu este iubire” pentru a marca „Ziua Internaţională pentru Eliminarea 
Violenţei asupra Femeilor”, 

9. De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău s-au implicat în susţinerea campaniei Asociaţiei Romane Anti-

SIDA de conştientizare a problematicii HIV cu ocazia Zilei Mondiale SIDA 

intitulată generic “Arată că iţi pasă, poart-o şi tu”. 
În acelaşi timp, la finalul anului 2011 DGASPC Buzău avea în derulare un 

număr de 71 de parteneriate si protocoale cu diverse instituţii, organizaţii şi 
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alte persoane juridice. 
Din punct de vedere al aprecierii cantitative, a volumului de muncă de la 

nivelul întregii Direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău 
vom prezenta în continuare câteva informaţii statistice care vor reliefa unele 

evaluări cantitative, dar nu vor fi în măsură a oferi o imagine completă a 
întregii activităţi desfăşurate la nivelul acestei instituţii în relaţia zilnică directă 

cu beneficiarii de servicii şi cu toate persoanele care se adresează ori 

accesează multitudinea de servicii oferite. 
Astfel, pe parcursul anului 2011 s-a înregistrat un număr de 38390 

documente intrate si emise in/din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, observându-se o creştere de 13,10% 

comparativ cu anul 2010 cand au fost inregistrate 33945 documente. 
În plus, au fost emise şi înregistrate 11536 de dispoziţii/decizii ale 

Directorului general de stabilire/încetare drepturi, stabilire manager de caz, 
stabilire/modificare raporturi de muncă ş.a.m.d..  

Pornind de la caracteristicile comune ale activităţilor din cadrul mai 
multor servicii ale instituţiei, din punct de vedere statistic, la nivelul anului 

2011 regăsim următoarele situaţii: 
- au fost efectuate 4217 consilieri/evaluări psihosociale; 

- s-au realizat 22456 de monitorizări, evaluări iniţiale/detaliate şi 
reevaluări ale situaţiei sociale; 

- s-au eliberat 31519 bilete pentru transport interurban pentru 

5239 de persoane; 
- s-au eliberat 1380 de legitimaţii pentru transport urban; 

- s-au realizat 216 de şedinţe de pregătire şi informare în vederea 
asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte, pe linia susţinerii 

activităţii de adopţie; 
- s-au stabilit 539 de măsuri de protecţie specială de către 

Comisia pentru protecţia copilului (36,36%) sau instanţa de 
judecată (63,64%), toate în urma unor procese de 

evaluare/reevaluare complexă a situaţiei beneficiarilor; 
- au fost evaluate 5716 persoane cu handicap şi au fost eliberate 

131 de decizii de instituţionalizare persoane adulte cu handicap; 
- au fost emise 2440 de hotărâri de stabilire, modificare, orientare 

şcolară ş.a. pentru copii/tineri. 
Arătăm că toate activitaţile de mai sus, exprimate statistic, se 

raportează practic la un număr de 53 de asistenţi sociali şi 22 de psihologi de 

la nivelul întregii instituţii. 
În continuare, pentru o mai bună reliefare a activităţii, vă prezentăm 

alte informaţii statistice privind diferite tipuri de servicii acordate 
beneficiarilor: 

 

Nr. beneficiari la finalul fiecărui an % 

2010 14462 
1585 copii 

creştere cu 0,9 
12877 adulţi   

2011 14592 
1484 copii 

13108 adulţi 
* se observă un număr constant al beneficiarilor persoane adulte, însă există o scădere cu 

6,37% a numărului de beneficiari copii/tineri cu dizabilităţi. 

* copiii sunt beneficiari ai mai multor tipuri de servicii, concomitent sau succesiv 
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Sesizari 

Telefonul 

Copilului 

% 

Masuri de 

protectie 
speciala 

stabilite 

% 

2010 435 creştere cu 

6,89 

74 creştere cu 

33,80 2011 465 99 

 

Nr. copii abandonati în maternitate/alte unităţi sanitare 

 pentru care s-a instituit măsura de protecţie 

% 

2010 50 creştere cu 
8,00 2011 54 

* mentionăm că pe parcursul anului 2011 s-a primit un număr total de 110 

sesizări referitoare la copii în risc de abandon în maternitate sau alte unităţi 
sanitare, ceilalti 56 de copii au mers în familiile naturale, în urma serviciilor 

specifice oferite de specialistii D.G.A.S.P.C. Buzău.   

Plasamente familiale active % 

2010 376 creştere cu 

1,06 2011 380 

La sfârşitul anului 2011 reţeaua de asistenti maternali profesionisti 

numară 224 de asistenţi maternali profesionişti faţă de 233 de asistenţi 
maternali profesionişti la sfârşitul anului 2010.   

 

Nr. copii/tineri aflaţi la asistent maternal profesionist % 

2010       407 intrări: 95 

scădere cu 

6,63 

ieşiri: 179 

2011 380 intrări: 108 

iesiri: 122 

 

 
III. CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE 

Sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău funcţionează instituţii de 
cultură de importanţă judeţeană ale căror rezultate în anul 2011 sunt demne 

de remarcat.  
III.1. Muzeul Judeţean Buzău 

       Valorificarea patrimoniului. Activităţi cu publicul 
Specialiştii Muzeului Judeţean au desfăşurat în anul 2011 activităţi de 

valorificare a patrimoniului în scopul de a oferi publicului o ofertă cât mai 
variată.  

S-au organizat numeroase expoziţii şi activități cultural-educative şi 

ştiinţifice, dintre care enumerăm: 

 
Nr. 

crt 

Titlul activității Perioada Locul desfășurării Observații și mențiuni  

speciale 

1 

Alexandru Ioan 

Cuza și epoca unirii 

24 ianuarie Casa Vergu Mănăilă Activitate adresată 

elevilor de gimnaziu din 

școlile buzoiene 

 

2 

Expoziție „Femeia 

în arta plastică 

românească” 

4-13 martie Consiliul Județean 

Buzău 
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3 

Expoziție „Simbol și 

tradiții în arta 

populară buzoiană” 

28 aprilie Casa Vergu Mănăilă  

4 

Convorbiri 

științifice. Secretul 

unui artefact 

13 aprilie-14 

mai 

Sediu MJB Activități realizate in 

parteneriat cu licee si 

scoli din orașul Buzău 

5 

Expoziție „Vocea de 

departe. 

Incursiune în 

lumea comunicării” 

Pe tot parcursul 

anului mai - 

decembrie 

2011 

Brașov, Alba Iulia, 

Dej 

Expoziție itinerantă de 

telefoane. 

6 
Conferința „Poeți 

după gratii”. 

14 mai  Sediul MJB Invitat special: deținutul 

politic Gheorghe Jijie 

7 

Colocviu 

„Arheologia între 

pasiune și 

necesitate 

economică, 

științifică și socială” 

14 mai Sediul Muzeului 

municipal Râmnicu 

Sărat 

 

8 

Expoziție „Buzăul – 

istorie şi cultură 

14  - 25 mai Sediul Muzeului 

municipal Rm. 

Sărat 

 

9 

Mărturii din 

închisorile 

comuniste 

27 mai Sediu MJB Invitat special deținutul 

politic Ilie Tudor 

10 
Expoziție „Turismul 

buzoian” 

28 iulie Galeriile de artă - 

Buzău 

In colaborare cu 

Consiliul Județean Buzău 

11 

Expoziția Între 

stepe și imperiu. 

Descoperiri 

arheologice 

aparținând 

mileniului I p. Chr. 

în nord-estul 

Munteniei 

25 august – 31 

decembrie 

Muzeul Județean 

Prahova 

Colaborare. MJB a 

participat cu 177 de 

piese arheologice, 

inclusiv tezaurul Cloșca 

cu puii de aur. 

12 

Expoziție „Arc peste 

timp” 

Septembrie – 

octombrie 2011 

București Participarea cu 4 lucrări 

din colecțiile MJB ale 

artistei Cella Neamțu 

13 

Pe urmele lui 

Vasile Voiculescu 

27 octombrie 

2011 

Casa memoriala 

Vasile Voiculescu, 

Pârscov 

Activitate organizata de 

DCPN Buzău în 

parteneriat cu MJB si 

alte instituții de cultura 

din județ. 

14 

Noaptea 

bibliotecilor 

1 octombrie Biblioteca 

Județeană 

Expoziție de carte veche 

și documente din 

colecția MJB 

15 

Expoziție 

„Chihlimbarul – 

varietate și 

culoare” 

4 noiembrie 

2011 – 15 

februarie 2012 

Galați Expoziție realizată in 

colaborare cu Complexul 

Muzeal de Științele 

Naturii – Galați 

16 

Sesiunea națională 

de comunicări 

științifice - Milenii 

tezaurizate. Creație 

si spiritualitate. 

24-26 

noiembrie 

Sărata Monteoru La această manifestare 

au participat specialiști 

de la prestigioase 

instituții din Romania și 

Republica Moldova. 

17 

Povestea unui 

artefact preistoric. 

Lumea celor morți 

în epoca bronzului 

(3000-1600 a. 

Chr.) 

21 decembrie Buzău - Școala nr. 8  
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 Activitatea de cercetare s-a desfăşurat pe mai multe direcţii: cercetări 
arheologice, analize şi studii istorice, documentări privind studiul patrimoniului 

buzoian, publicaţii ştiinţifice, studii şi rapoarte de cercetare, participarea la 
reuniuni cu caracter ştiinţific: 

- Participări ale specialiştilor la colocvii, congrese şi reuniuni 
ştiinţifice:  22 participări în ţară 

- Lucrări ştiinţifice publicate de specialiştii  Muzeului judeţean: au fost 

publicate o carte şi 12 studii privind istoria României în general şi a Buzăului în 
special, studii publicate în reviste de specialitate editate de Muzeul Judeţean 

Buzău, dar şi de alte instituţii de profil din ţară. 
- Cercetări arheologice: s-au efectuat cercetări arheologice sistematice în 

cadrul unor proiecte de cercetare în siturile: Pietroasele – thermele romane; 
Pietroasa Mică – Gruiu Dării – incinta sacră dacică; Târcov, comuna Pârscov – 

cetate dacică; Cârlomăneşti, comuna Verneşti– centru rezidențial dacic, sat şi 

cimitir din epoca bronzului; În urma cercetărilor au fost obținute informații 

bogate privind viaţa si spiritualitatea oamenilor preistorici, a dacilor și a 

populaţiilor romanice din zona Buzăului. Colecţiile muzeului s-au îmbogăţit cu 
numeroase obiecte, unele de o valoare deosebită. 

- Cercetări arheologice pentru proiecte investiţionale: specialiştii 

muzeului au efectuat 15 cercetări arheologice preventive, supravegheri și 

evaluări de teren în vederea descărcării de sarcină arheologică pentru o serie 
de investiţii private sau de stat. 

- Publicaţii: anuarele ştiinţifice Mousaios, nr. 14 și Analele Buzăului, nr. 

3; A fost tipărită cartea Pietroasa Mică – Gruiu Dării, jud. Buzău. Descoperirile 

din epocile eneolitică şi a bronzului; Catalogul – Chihlimbarul. Bijuterie şi elixir 
(ediția a doua, revăzută şi adăugită) 

Patrimoniul muzeal numără 57558 obiecte, dintre care 401 intră în  
categoria tezaur naţional. 

În anul 2011 colecţiile Muzeului Județean s-au îmbogăţit cu 725 de 

bunuri de patrimoniu, obţinute în urma achiziţiilor,  donațiilor dar şi a 

descoperirilor arheologice. Acestea au fost evaluate şi clasate conform 
reglementărilor în vigoare. 

A fost finalizată baza de date privind evidenţa  patrimoniului mobil 
(conţine peste 57.000 de înregistrări) acţiune extrem de important, deoarece 

ne va permite un mai bun control al bunurilor de patrimoniu. 
 Biblioteca instituţiei noastre, care numără 20.530 volume (carte de 

specialitate) s-a îmbogăţit în anul 2011 cu 157 volume, dintre care 75 prin 
schimb cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate, 67 donaţii şi 15 

achiziţii. 

 
 

 Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal 
În anul 2011 colecţiile Muzeului Județean Buzău au fost vizitate de 8868 

de vizitatori, dintre care 7531 plătitori de bilete şi 1337 au avut intrarea 

gratuită. Tabăra de sculptură în aer liber de la Măgura a fost vizitată, după 

estimările noastre de aproximativ 10.000 de persoane. Au fost restaurate 23 
bunuri culturale mobile. 

 Muzeul a fost promovat în Pagini Aurii; catalogul ”Pagini tur”, iar 
activitatea expoziţională şi ştiinţifică a fost promovată în ziarele locale Opinia, 

Șansa, Viața Buzăului, Amprenta, News Buzău, dar si ziare naționale cum ar fi 

Adevărul, în total 23 de apariţii; apariţii în reportaje, emisiuni sau interviuri la 

Radio România Actualităţi, TV Campus, Focus TV, Romania Cultural, TV Buzău, 
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Senzo TV (10 apariţii). Site-ul muzeului www.muzeubuzau.ro a fost 
permanent îmbogățit cu anunțuri şi noi informaţii. În anul 2011 site-ul a avut 

11353 de vizitatori unici, iar numărul total de vizite s-a ridicat la 
27471. Cele mai accesate perioade au fost lunile mai, august, octombrie si 

noiembrie, în medie cu peste 2600 de vizite pe fiecare luna.  
 
 
 

III.2. Teatrul „George Ciprian”  

Îndeplinirea obiectivelor din Programul de activitate pe 2011 
Programul cultural al Teatrului „George Ciprian” a fost adaptat, la 

resursele bugetului, propriu al instituţiei într-un context de criză economică.  
 

Proiectele anului 2011 au fost: 

Nr 

Ct 

 

Spectacole 

 

Producător 

 

Data premierei  

şi costuri 

1. 

PUŞLAMAUA de  Pierre Chesnot, 

traducerea: Radu Beligan, cu: Irina 

Mazanitus, Jeanine Stavarache, 

Giliola Motoi, Luciana Popa, Ştefan 

Velniciuc şi  George Motoi  

Un spectacol de George Motoi 

 

 

 

Teatrul  

„George Ciprian” 

(spectacol preluat) 

 

21 FEBRUARIE 

2011 

923 lei 

 

2. 

APROAPE PERFECTĂ (XXL – Fat 

Pig) de Neil LaBute, traducerea: 

Bogdan Budeş,  cu: Vlad 

Zamfirescu, Andi Vasluianu / Tudor 

Aaron Istodor, Raluca Vermeşan, 

Irina Velcescu 

Regia: Cristi Juncu, scenografia: 

Cosmin Ardeleanu, 

 

Teatrul 

 „George Ciprian”, 

coproducţie cu 

Teatrul ACT şi 

Asociaţia Catharsis, 

Bucureşti 

 

25 MARTIE 2011 

25.140 lei  

3. 
GALA VEDETELOR-VEDETEATRU – 

Comedia, ediţia a VIII-a 

Teatrul  

„George Ciprian” 

    14-21 MAI 2011 

208 810 lei 

4. 

 VACANŢĂ ÎN GUADELUPA de 

Pierre Sauvil  şi Eric Assous 

Traducerea: Zeno Fodor, cu: Mircea 

Diaconu/ Adrian Văncică, 

Constantin Cotimanis/ Ion Haiduc, 

Crenguţa Hariton, Dani Popescu, 

Ada Navrtot, Corina Dragomir/ 

Ioana Calotă. 

Un spectacol de Diana Lupescu 

Teatrul  

„George Ciprian”, 

coproducţie cu 

Teatrul „Nottara” 

   

15 MAI 2011  

21.768 lei 

5. 

« Primul teatru de proiecte – 15 

ani de la primul gong » 

Teatrul  

„George Ciprian” 

13 – 16 

OCTOMBRIE 2011 

32096  lei 

6. 

TAXI BLUES de Ana-Maria 

Bamberger, cu: Marius Bodochi şi 

Dan Tudor  

Regia şi ilustraţia muzicală: Dan 

Tudor, scenografia Doru Zanfir 

 

 

Teatrul 

 „George Ciprian”, 

coproducţie cu 

Maşina de vise, 

Bucureşti  

 

 

13 OCTOMBRIE 

2011 

3345  lei 

7* 

BOUL ŞI VIŢEII  de  Ion Băieşu 

Distribuţia: Alexandru Mike 

Gheorghiu, Dragoş Dumitru/Adrian 

Nicolae, Diana Iarca, Marina 

Neagu, cu participarea lui Sorin 

Cociş 

Un spectacol de Alexandru Jitea 

Teatrul 

 „George Ciprian” 

 

16 OCTOMBRIE 

2011 

4035 lei 
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8. 

MOŞTENIREA NOROCULUI 

(Savarinele cu rom).  

Comedie în două părţi de Thanasis 

Papathanasiou şi Mihailis Reppas, 

traducerea: Atena Demetriad 

Versiunea scenică, ilustraţia 

muzicală şi regia artistică: George 

Motoi 

Scenografia: Daria Night 

Teatrul  

„George Ciprian” 

 

31 OCTOMBRIE 

2011 

14.296 lei 

Total buget         310. 413 lei 

* acest spectacol va fi preluat în 2012 de TVR şi transmis în cadrul programelor 

pusturilor publice. 

 

 

Gala Vedetelor – VEDETEATRU (cea de-a VIII-a ediţie a 
festivalului buzoian de teatru), s-a desfăşurat în 2011 la standarde de 

calitate antrenând interesul publicului buzoian prin calitatea spectacolelor şi 
prestaţile actoriceşti de marcă: Ion Lucian, Dorina Lazăr, Rodica Mandache, 

Diana Lupescu, Mircea Diaconu, Vlad Zamfirescu, Ion Haiduc, Pavel Bartoş, 
Marius Florea Vizante etc.  

Anul 2011 a însemat pentru Teatrul “G. Cipian” aniversarea a 15 ani de 
la înfiinţare. Acţiunile derulate sub genericul « Primul teatru de proiecte – 

15 ani de la primul gong » a fost marcată la aniversarea a 15 ani de la 
primul gong al primului teatru de proiecte din România cu un buget minim, în 

mare parte asigurat de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, astfel 
încât, vreme de câteva zile, publicul buzoian a avut parte de un eveniment 

deosebit. Aceste zile au cuprins premiera spectacolului Boul şi viţeii, o masă 
rotundă încitantă intitulată „Teatrul de proiecte vs teatrul de repertoriu”, la 

care au participat actori buzoieni, profesori universitari, regizori, actori 

bucureşteni, reprezentaţii cu “Vacanţă în Guadelupa” şi “Doamna şi 
specialistul”, precum şi o întâlnire a publicului cu mari nume ale actorilor care 

au jucat în primul spectacol al teatrului: Omul cu mârţoaga: Sebastian 
Papaiani, Mircea Diaconu, Emil Hossu, Diana Lupescu. 

  
III.3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale  
Situat la baza piramidei instituţionale, cu rolul de a îmbina cercetarea de 

tip academic cu metodologiile de prezervare ştiinţifică a patrimoniului 
imaterial, tradiţional, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Buzău se află într-un moment de final al aşezării sale ca 
instiuţie de interes judeţean. 

 Aşa cum este prevăzut atât în lege cât şi în statutul instituţiei, 
principalele atribuţii pe care Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău le are sunt:  

- coordonarea metodologică a tuturor aşezămintelor culturale existente; 
- de iniţiere, aplicare şi sprijin acordat proiectelor şi programelor de 

promovare, conservare şi protejare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare din 
judeţul Buzău; 

- acţiuni de cercetarea obiceiurilor, tradiţiilor şi meşteşugurilor populare; 
- realizarea programelor de educaţie permanentă în colaborare cu alte 

instituţii de cultură. 
Un obiectiv principal al anului 2011 a fost realizarea unor noi 

parteneriate şi colaborări prin intensificarea schimbului cultural atât pe plan 
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naţional, cât şi pe plan internaţional. Prin aceste activităţi Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău şi-a propus să 

contribuie la dezvoltarea dialogului multicultural şi multietnic, să valorifice 
patrimoniul local şi să includă comunitatea buzoiană şi în circuitul cultural 

internaţional. 
Astfel, s-a colaborat cu instituţii de cultură şi învăţământ din judeţul 

Buzău încheindu-se parteneriate cu diverse ONG-uri, cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale din România, Uniunea Artiştilor Plastici, Primăria Buzău, Muzeul 

Satului, Institutul de etnografie şi folclor “C. Brăiloiu”,  Universitatea Bucureşti 
şi alte Centre Judeţene din ţară. 

În acest sens, în anul 2011 în parteneriat cu Centrul Naţional, s-a 
organizat consfătuirea Naţională a directorilor de centre şi aşezăminte culturale 

din România, la care au participat toţi directorii de instituţii de profil din ţară, 
precum şi conducerea Centrului Naţional şi reprezentanţi ai Ministerului Culturii. 

De asemenea, Buzăul a fost promovat printr-o serie de materiale în cadrul 
acţiunilor Asociaţiei Naţionale a Centrelor Culturale din România, al cărui 

membru este Centrul judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Buzău. 

Pe plan internaţional, publicaţia CJCPT Buzău a fost trimisă instituţiilor 
omoloage din Caserta, Telese Terme Şi Sabaudia (Italia), Veria –Katerini 

(Grecia) şi Montpellier (Franţa). Cu aceasta din urmă, în cursul lunii august 

2011 s-a desfăşurat un schimb de experienţă. Centrul a colaborat şi a asigurat 
suport metodologic organizării unor manifestări culturale artistice la nivel 

judeţean, naţional pentru promovarea valorilor tradiţiilor populare buzoiene -
serbări folclorice, festivaluri, târguri – dar şi educaţia permanentă şi stimularea 

creativităţii şi talentului prin păstrarea şi cultivarea specificului zonal (pregătirea 
soliştilor, orchestrei şi dansatorilor Ansamblului Plaiurile Mioriţei). 

În ceea ce priveşte cercetarea şi conservarea obiceiurilor şi tradiţiilor 
buzoiene, în a doua decadă a anului 2011 a fost elaborat, în parteneriat cu 

etnologi renumiţi pe plan naţional, un chestionar de investigare sociologică şi 
etnofolclorică intitulat “Starea culturii populare a Buzăului în anii 2011-2016”. 

Acest chestionar urmează să fie implementat gradat în toate zonele judeţului, 
fiind vorba astfel de iniţierea celei mai ample acţiuni de cercetare şi conservare 

privind starea actuală a tradiţiilor, obiceiurilor şi a folclorului buzoian la 
începutul mileniului III, urmând ca apoi rezultatele cercetării să fie interpretate 

şi publicate în mai multe materiale printre care şi în  Anuarului etnografic al 

judeţului Buzău. 
Din perspectiva revigorării şi îmbunătăţirii activităţilor Ansamblului 

folcloric “Plaiurile Mioriţei” au avut loc acţiuni de înoire a repertoriului folcloric 
prin parteneriate cu Centrul Naţional, beneficiind de consultanţă de specialitate 

din partea unor coregrafi renumiţi precum şi realizări importante în ceea ce 
priveşte îmbogăţirea repertoriului solistic al cântăreţilor de muzică populară. 

Concomitent, beneficiind de studioul de înregistrare existent în cadrul instituţiei 
s-au realizat suporturi muzicale, piese solistice cât şi de orchestră în colaborare 

cu Orchestra Naţională radio ce se constituie într-o bază importantă de lucru 
pentru editarea unor cd-uri de promovare. 

Ca urmare a activităţii desfăşurate de Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Buzău în urma alegerilor 

interne din cadrul Asociaţiei din luna mai 2009, Buzăul a obţinut în continuare 
preşedinţia Comisiei de Valorificare a Cercetării Culturii Tradiţionale, comisie 

din care mai fac parte centrele culturale din Bistriţa Năsăud, Arad, Vrancea, 
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Constanţa, Brăila şi Satu Mare. Preşedinţia Comisiei a fost păstrată şi în anul 
2011, urmând ca în 2012 să aibă loc alegeri. 

La nivel naţional, reprezentanţii Centrului au participat permanent şi 
constant la consfătuirile şi simpozioanele organizate de Centrul Naţional 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din România, în 
diverse regiuni ale ţării. 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Buzău a sprijinit, pe lângă îndrumarea metodologică în vederea dobândirii 
personalităţii juridice a aşezămintelor culturale, pe reprezentanţii comunităţilor 

locale - primari, viceprimari - pentru realizarea unor studii de fezabilitate 
necesare obţinerii de fonduri pentru reabilitarea aşezămintelor culturale la 

nivelul comunităţii locale. Este un bun câştigat deoarece reprezentanţii 
administraţiilor publice locale au realizat că nu pot deveni parteneri în proiecte 

culturale naţionale şi europene şi că nevoile culturale ale comunităţilor lor nu 
vor fi acoperite dacă nu oferă aşezământului cultural puterea legală de a 

funcţiona după standarde europene.  
Menţionăm câteva dintre parteneriatele mai importante derulate în anul 

2011: - Palatul Copiilor – Concursul Naţional de Artă Textilă şi Etnogrfie; 
- Şcoala Dionisie Romanov – Sărbătorile REI; 

- Dialoguri interculturale – Judeţele Braşov, Covasna şi Constanţa. 
Pe plan naţional enumerăm câteva evenimente la care reprezentanţii 

Judeţului Buzău au obţinut premii: 

- Târgul Naţional de Tradiţii Populare – Muzeul Satului - 2011 
- Festivalul de muzică populară „Strugurele de Aur” Jidvei - 2011 

- Festivalul Naţional de colinde – Constanţa – 2011 
- Festivalul „Ciobănaşul” Întorsura Buzăului - 2011 

- Festival-concurs de muzică populară „Maria Lătăreţu” Târgu Jiu-  
2011 

- „Serbările Cetăţii” Sibiu -  2011 
- Olimpiada „Meşteşuguri artistice tradiţionale” Sibiu - 2011 

 
    III.4. Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” 

În anul 2011 Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu“ Buzău a avut ca 
principal scop îndeplinirea obiectivelor stabilite prin programul de activităţi 

aprobat.  Materializarea acestora s-a regăsit în modernizarea şi diversificarea 
serviciilor de bibliotecă, coordonarea activităţii reţelei bibliotecilor publice din 

judeţ, creşterea poziţiei de centru cultural, ştiinţific şi editorial. 

În date concrete, realizările anului 2011 se prezintă astfel : 
 Pentru achiziţia de documente de bibliotecă bugetul alocat a fost de 

118.562,79 lei, din care 92.526,65 lei pentru cărţi, 11.948,72 lei pentru 
periodice şi 14.087,42 lei pentru DVD-uri şi CD-uri (filme şi muzică). 

 Astfel au fost achiziţionate 3.079 cărţi, 456 DVD-uri şi CD-uri, la care 
s-au mai adăugat 952 unităţi de bibliotecă din donaţii, la sfârşitul anului 2011 

biblioteca ajungând la un număr total de 308.062 unităţi de bibliotecă, în 
valoare de 1.165.964,69 lei. 

 În ceea ce priveşte indicatorii de performanţă, legaţi de atragerea de 
beneficiari, rezultatele au fost următoarele : 

- utilizatori activi : 7.272 ; 
- utilizatori nou înscrişi : 3.403 ; 

- vizite directe în bibliotecă : 54.894 ; 
- număr documente consultate : 112.819 ; 

- număr documente consultate în bibliotecă : 25.631. 
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 Potrivit programului de management, Biblioteca Judeţeană „V. 
Voiculescu“ Buzău a desfăşurat un număr important de proiecte cultural-

educaţionale, în nume propriu sau în parteneriat, care au avut ca scop 
stimularea disponibilităţii comunităţii pentru formarea şi cultivarea 

deprinderilor în domeniul educaţiei cultural-artistice şi de petrecere a timpului 
liber la orice vârstă, păstrându-şi astfel şi caracterul de centru cultural, spaţiu 

al comunicării, educaţiei şi recreării. Astfel, instituţia a organizat 87 de 

manifestări, din care : 
- lansări carte : 29 ; 

- microconcerte ; 4 
- campanii : 4 ; 

- expoziţii : 16 ; 
- spectacole cu copii : 10 ; 

- dezbateri : 3 ; 
- simpozioane : 7 ; 

- concursuri : 7 ; 
- aniversări : 7. 

 Alăturat acestora, Biblioteca Judeţeană a desfăşurat şi 5 proiecte 
culturale tradiţionale: „Săptămâna Naţională a Bibliotecilor“, Festivalul 

„Primăvara poeţilor“, Zilele „Pamfil Şeicaru“, „Bucuria ochiului din ureche“, 
alături de Teatrul „George Ciprian“ şi Zilele Bibliotecii Judeţene. 

 Tot în anul 2011 instituţia, în baza unui proiect finanţat de IREX-

România a inaugurat un serviciu nou pentru copii între 3 şi 10 ani, pe perioada 
vacanţei de vară, sub numele de „Ludoteca din grădină“, care, numai în două 

luni de activitate, a fost vizitat de aproximativ 3.000 utilizatori. 
În rândul serviciilor noi pe care Biblioteca Judeţeană le-a oferit începând 

cu anul 2011 s-au aflat şi cursurile de iniţiere în utilizarea calculatorului şi a 
Internet-ului pentru persoane vârstnice. 

Toate aceste activităţi şi servicii noi au fost reflectate în 147 referinţe în 
presa scrisă, în presa video şi radio, dar şi în presa de specialitate. 

 
III.5. Şcoala Populară de Arte şi Meserii Buzău 

 Şcoala  Populară  de  Arte şi Meserii este instituţie publică de cultură, cu 
profil de învăţământ artistic şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale, care 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean, în conformitate cu Normele 
didactice elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu 

prevederile propriului Regulament de Organizare şi Funcţionare.  

Consiliul Judeţean Buzău, prin activitatea Şcolii Populare de Arte şi 
Meserii, instituţie publică de cultură de sub autoritatea sa, asigură pregătirea 

artistică a interpreţilor, creatorilor şi artiştilor amatori.   
Un loc prioritar în programele de învăţământ îl ocupă integrarea 

activităţii şcolii în obiectivele de dezvoltare socio – culturale şi socio – 
economică, promovarea identiţăţii culturale, promovarea culturii ca factor de 

coeziune civică. 
Oferta  curriculară  a  şcolii  este  realizată  după  noul  model  centrat  

pe  competenţe  generale  şi  specifice. În procesul de învăţământ  şcoala are 
la bază programa analitică prentru Şcolile Populare de Arte editată de 

Ministerul Culturii. Programele sunt structurate astfel, încât elevii să 
dobândească deprinderi practice şi teoretice în specialitate scoţând în evidenţă 

necesitaea şi îndrumarea studiului individual, al autoeducaţiei, formarea de 
competenţe, ca factori care vor sta la baza procesului de învăţământ.  
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Şcoala  Populară  de  Arte  îşi  desfăşoară  activitatea  în  cadrul  a  
patru secţii  de  învăţământ cu următoarele specializări, astfel:   

- Muzică: canto clasic, canto muzică uşoară, canto muzică populară, pian, 
chitară, acordeon, orgă electronică, percuţie; muzică pentru preşcolari; 

-  Arte  plastice: pictură, grafică; 
- Coregrafie : dans clasic, dans modern, iniţiere dans pentru preşcolari; 

- Secţie de artă populară : iniţiere ţesut–cusut;  

În  anul 2011,  şcoala  a fost  frecventată  de 197 elevi de diferite vârste 
: preşcolari, şcolari, tineri şi maturi. Aceştia  provin  atât  din  mediul urban  

cât  şi  din  mediul rural .   
Profilul Şcolii Populare de Arte şi Meserii este orientat în prezent pe 

activitatea artistică. Colectivul didactic al şcolii pune accent  pe pregătirea 
elevilor şi a artiştilor amatori potrivit disciplinelor alese, urmărind evoluţia 

calitativă, îndrumarea şi coordonarea activităţii in vederea participarii acestora 
la audiţii, spectacole şi expoziţii organizate de şcoală anual, precum şi la 

diverse concursuri şi festivaluri locale, judeţene, naţionale.  
Activitatea din anul 2011 poate fi rezumată în cifre astfel: 

 

Nr. 
crt. 

Programe realizate  

 

Anul 
2011 

1 Număr programe de educaţie permanentă, (predare – învăţare)  la 

sediu 
 
8 

2 Număr programe de conservare, promovare şi transmitere a tradiţiilor 

şi meşteşugurilor (artă populară iniţiere ţesut - cusut), la sediu şi în 

judeţ   

 

    1 

 Număr de activităţi/ manifestări cultural - artistice pe genuri 

(audiţii/producţii) 
8 

4 Alte manifestări culturale: expoziţii temporare  3 

5 Număr de apariţii în mass - media (tv local) 2 

6 Număr parteneriate realizate: Biblioteca Judeţeană „Vasile 

Voiculescu”, Teatrul „George Ciprian”, Liceul Pedagogic „Spiru Haret” 
3 

7 Perfecţionarea personalului (grade didactice), înscrierea şi obţinerea 

gradelor didactice DEFINITIV, GRAD II(2), GRAD I 
 
2 

                       
III.6. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Buzău coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea 

şi serviciile educaţionale oferite de către: Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă, Centrul Logopedic Interşcolar, Centrul Judeţean de Asistenţă 
Psihopedagogică.  

Activităţi derulate în anul 2011: 
1.CONSULTAŢII/ CONSILIERI 

a.Consilieri individuale : elevi(9515); profesori/directori(1462); parinti (2143) 
Dintre cazurile elevilor asistate de CJAP s-a constatat că frecvenţa cea 

mai mare o reprezintă problemele de autocunoastere (3500), probleme de 
comunicare cu familia (1350), probleme legate de echilibrul emoţional (1500), 

dificultăţi de învăţare (470), de adaptare şcolară (600), tulburări de 
comportament (1790), elevi supradotaţi (10) 

b.Consiliere de grup: elevi (4495) 
 Consilierea de grup s-a desfăşurat pe probleme de carieră (cunoaştere, 

planuri de acţiune, pregătire psihologică pentru examen, economie casnică-
distribuire de roluri), în special la clasele  a VIII-a si a XII-a. Alte teme 

abordate cu grupul au fost : dificultăţi de relationare, delicvenţa juvenilă, 
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agenţii de socializare, timpul liber, prevenirea conflictelor, aptitudini morale, 
dezvoltare personală, familia armonioasă, agresivitatea, complexele. 

a. 2.TESTARI PSIHOPEDAGOGICE: la cerere pentru elevi (12 374, din care 
testări 7374 şi OSP - 5000).  

3. Terapii logopedice: 
În urma depistărilor iniţiale au fost gasiţi 551 subiecţi cu posibile 

tulburări de limbaj, 141 Rm.Sărat şi 410 Buzău, din care preşcolari 370 şi 

şcolari 181. Dintre acestia au fost incluşi in programul de terapie a tulburărilor 
de limbaj copii din grădiniţe (grupa mare si pregătitoare) si şcolari (clasele I-

IV): 322 logopaţi. Cazurile deosebite: dislalii, dislexo-disgrafii, balbisme, 
rinolalii au fost programate pentru recuperare, constituindu-se pentru fiecare 

copil logopat programe terapeutice complexe. Au frecventat cabinetele de 
logopedie 251 de subiecţi. 

 Un aspect pozitiv îl reprezintă activitatea suplimentara a profesorilor 
logopezi pentru recuperarea unui număr cât mai mare de logopaţi din mediul 

rural, care s-au adresat cabinetului logopedic( Berca, Stîlpu, Cîndeşti, 
Gherăseni, Nehoiu, Pogoanele) cât şi recuperarea chiar şi parţială a unui 

număr mare de copii cu tulburări grave cum ar fi: Sindrom Down, A.D.H.D., 
Autism. 

Evaluarea finală a relevat următoarea situaţie: 
 

Deficienţa Semestrul I Semestrul II Total 

Sigmatism 18 84 103 

Rotacism 30 63 93 

Dislexo – 

disgrafie 

 5 5 

Balbism 6 3 9 

Rinolalie  3 3 

Alte deficienţe 
Capacism 

Lambdacism 

10 13 23 

Deficienţe 
asociate 

(Grave) 

 15 15 

Total 64 187 251 

Restul de copii nu au frecventat, s-au retras ori au fost alte situaţii. 

 
4.Servicii de mediere şcolară 

 În cadrul C.J.R.A.E. Buzău activează 6 mediatori scolari care îşi 
desfasoara activitatea în scoli unde există populatie scolară de etnie rromă.  

Potrivit Ordinului Ministrului nr.1539/2007, “principala responsabilitate a 
mediatorului scolar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din 

comunitate la invatamantul general obligatoriu, incurajand implicarea 
parintilor in educatia copiilor si in viata scolii facilitand colaborarea dintre 

familie-comunitate-scoala. 
In scopul prevenirii părăsirii timpurii a scolii de catre copiii rromi si 

pentru îmbunătăţirea participării lor şcolare (participare fizică – prin reducerea 

absenteismului scolar si abandonului scolar – si calitativă – prin inregistrarea 
progresului şcolar real în rândul fiecărui elev din aceasta categorie), mediatorii 

scolari au întreprins mai multe măsuri, cum sunt: 
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1. Captarea segmentului de prescolari rromi si ne-rromi care nu 
frecventează grădiniţă si urmează să intre în clasa I, prin: identificarea 

grupului ţintă, sprijinirea derulării programelor de tip “Gradinita de vara”. 
2. Pregatirea unei tinere generatii de rromi cu educatie, prin: consilierea 

părintilor pentru a constientiza importanta educatiei si consecintele negative 
ale părăsirii timpurii a scolii; sprijinirea parintilor si elevilor la  întocmirea 

dosarelor de inscriere la grădiniţă, la scoală, la liceu si la facultate, sprijinirea 

derulării cursurilor de recuperare scolara gen “A doua şansă”. 
3. Cresterea participării scolare a elevilor rromi prin: monitorizarea 

prezentei la cursuri si a situatiei scolare, motivarea elevilor prin participare la 
activitati cu specific rromă, informarea părintilor cu privire la situatia scolara, 

informarea si facilitarea accesării Programului “Euro 200”.  
4. Motivarea elevilor rromi din gimnaziu să urmeze liceul si cursurile 

facultăţilor: prin sprijinirea elevilor să acceseze locurile distinct candidaţilor 
rromi în licee si facultăţi; informarea şi facilitarea accesării burselor de studiu 

oferite în cadrul mai multor programe (Programul National de burse al MECT, 
“Bani de liceu”, Programul National de burse, initiat şi derulat în anii 2009 şi 

2010-2011 de către ANR, cu fonduri FSE, pentru elevii de clasa a VII-a, a VIII-
a şi liceeni, Programul de burse derulat de OSI Budapesta şi REF RO pentru 

studenţii rromi). 
5. Colaborarea cu cadrele didactice şi diferiti parteneri (ONG-uri, 

primarie, politie, ISJ, dispensar medical, prefectura) în derularea unor 

programe educationale prin: organizare activităţi interculturale, sprijinirea 
derulării activitatilor din proiecte, promovarea diversităţii si evitarea actiunilor 

de segregare a elevilor romi. 
 Mediatorii scolari au desfăşurat activităţi în scoală si în comunitate şi au 

colaborat cu diverse institutii locale si judetene, dar şi cu O.N.G.-uri 
preocupate de îmbunătăţirea situatiei rromilor din România. 

  
III.7. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) Buzău 

Activitatea CŞEI Buzău în semestrul I al anului şcolar 2011-2012 s-a 
desfăşurat pe baza conceptului de Reformă a Învăţământului, cu cele şase 

direcţii : 
 reforma curriculară, respectiv compatibilizarea Europeană a 

Curriculum-ului Naţional; 
 trecerea de la învăţarea reproductivă la „problem solving”  

 o nouă conexiune între şcoli, licee şi universităţi/factorii economici, 

administrativi şi culturali; 
 ameliorarea infrastructurii şi conectarea la modul de comunicare al 

lumii de astăzi; 
 reforma managementului şcolar prin crearea autonomiei instituţionale 

şi Descentralizarea unităţilor de învăţământ; 
 forme avansate de cooperare internaţională. 

Organizarea activităţii instructive-educative 
 La începutul anului şcolar au fost înscrişi 224 elevi după cum urmează: 

- grădiniţă: 13 copii 
- ciclul primar: 66 elevi 

- ciclul gimnazial şi clasa a X-a B: 70 elevi 
- anul de completare: 11 elevi. 

 La sfârşitul semestrului I au rămas înscrişi: 
- la grădiniţă: 13 copii 

- la ciclul primar: 70 elevi 
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- la ciclul gimnazial şi a X-a B: 70 elevi 
- la nivelul inferior al liceului: 36 elevi 

- la clasele SAM: 10 elevi 
- la anul de completare: 12 elevi. 

 Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I: 
- grădiniţă: 100% 

- ciclul primar: 98% 

- ciclul gimnazial şi a X-a B: 97% 
- nivelul inferior al liceului: 92% 

- clasele SAM şi anul de completare: 100%. 
 Încadrarea personalului didactic: 

- profesori psihopedagogi titulari: 38 
- suplinitori: 12 

- detaşaţi: 2 
- ingineri: 4. 

 
Serviciul de sprijin educaţional   

Educaţia elevilor cu CES, în special în sistemul de învăţământ integrat, 
este un proces complex care nu poate atinge parametrii eficienţei în lipsa 

cooperării şi parteneriatului, este o activitate eminamente interdisciplinară, de 
echipă, ai cărei piloni fundamentali sunt: copilul/elevul integrat şi familia 

acestuia, cadrele didactice de la clasă şi cadrul didactic de sprijin.  

Începând cu anul 2000, numărul elevilor cu CES orientaţi către sistemul 
educaţional integrat, din judeţul Buzău, a crescut semnificativ, de la 18 în 

(anul 2000) la 369 în anul şcolar 2009 - 2010, elevii fiind educaţi atât în şcolile 
din mediul urban cât şi în cele din mediul rural. O situaţie mai detaliată a 

elevilor cu CES din judeţul Buzău este prezentată în tabelul de mai jos. 
Elevi cu CES integraţi 

individual 

Şcoli din municipiul 

Buzău 
(nr. elevi integraţi) 

Şcoli din 

mediul rural 
(nr. elevi integraţi 

369 elevi   

Orientare prin serviciul de 

evaluare Direcţia Generală de 
Asistenţă socială şi Protecţie 

a Copilului 

100 184 

Recomandare Comisia 

Internă de Evaluare 
Continuă, Centrul Şcolar de 
Educaţie Incluzivă Buzău 

60 25 

 
 

Nr elevi cu 
CES 

integraţi 
individual 

369 

Integraţi în şcoli din mediul urban Integraţi în şcoli din mediul rural 

160 209 

Cu servicii psiho 

pedagogice de 
sprijin 

Fără servicii 

psiho 
pedagogice  

de sprijin 

Cu servicii psiho 

pedagogice  
de sprijin 

Fărăservicii 

psiho-
pedagogice  

de sprijin 

144 16 41 168 

Total elevi 
asistaţi 

psihopedagogic 

 
185 

Total elevi 

neasistaţi 
psihopedagogic 

 

184 
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După cum se poate observa, numărul elevilor cu CES integraţi individual 
la nivelul judeţului care nu sunt asistaţi psihopedagogic prin cadre didactice de 

specialitate, de sprijin sau itinerante, este îngrijorător de mare, cu atât mai 
mult cu cât majoritatea acestor cazuri se întâlneşte în mediul rural. 

Serviciile de sprijin educaţional sunt asigurate la nivelul municipiului 
Buzău şi parţial la nivelul mediului rural de cadrele didactice de sprijin din 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău (21 profesori de sprijin, din care 9 

cu normă întreagă).  
  

 
 3.8. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat 

C.I.T.O. Rm. Sărat desfăşoară activităţi de aplicare a programelor şi 
strategiilor judeţene din domeniul protecţiei şi asistenţei sociale a persoanelor 

adulte cu handicap.  
La data de 31.12.2011, în cadrul C.I.T.O. Rm. Sărat erau 

instituţionalizate şi beneficiau de servicii specializate un număr de 115 
persoane (tinere, adulte, vârstnice), cu diferite tipuri de handicap (vizual, 

mintal, neuropsihic şi fizic). 
Servicii specializate furnizate de această instituţie sunt: 

- găzduire, întreţinere, supraveghere; 
- consiliere psiho-socială; 

- asistenţă medicală; kinetoterapie; 

- terapie ocupaţională (terapii suportive şi ergoterapii); 
- activităţi de recuperare, resocializare şi recreere, în cadrul cabinetelor 

existente, a cluburilor, în cadrul Atelierului Protejat de Tâmplărie – Croitorie şi 
a gospodăriei anexe a unităţii. 

 Principale activităţi au vizat: 
1. Integrare/reintegrare socio-profesională şi familială a beneficiarilor 

unităţii. Astfel, pentru număr de 21 de asistaţi au fost găsite locuinţe cu chirie 
în comunitate şi pentru un număr de 4 beneficiari au fost identificate locuri de 

muncă;  
2. Diversificarea activităţii în cadrul Atelierului protejat de Tâmplărie – 

Croitorie şi obţinerea de contracte de parteneriat cu alte instituţii, conform 
prevederilor art. 77 din Legea nr. 448/2006. În cursul anului 2011 unitatea 

noastră a încasat din vânzarea produselor realizate în cadrul atelierului suma 
de 26.427 lei, obiectivul având drept scop obţinerea de venituri extrabugetare, 

precum şi recuperarea tinerilor beneficiari prin metoda terapiei ocupaţionale. 

3. Continuarea activităţilor recreative şi de socializare, realizarea de 
ieşiri în aer liber precum şi realizarea de programe artistice cu ocazia 

Sărbătorilor importante. Astfel, de sărbătorile importate de peste an (Paşti, 
Crăciun, Anul Nou, 3 Decembrie), asistaţii au susţinut diverse programe 

artistice şi au beneficiat de mese festive, primind cadouri din partea centrului, 
dar şi donaţii sub formă de îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de igienă 

personală, dulciuri etc. Scopul principal atins: dezvoltarea capacităţilor de a 
relaţiona, deschiderea tinerilor către nou, către comunitate. 

4. Formarea profesională continuă a personalului salariat din cadrul 
C.I.T.O. Rm. Sărat: astfel, un număr de 28 de salariaţi au urmat cursul de 

instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, organizate de 
Direcţia de Sănătate publică Buzău prin CMI ECOMEDMUN, şi au obţinut 

certificate de absolvire; alţi 6 salariaţi din cadrul personalului de educaţie şi 
asistenţă psiho-socio-medicală au absolvit studiile superioare de specialitate, 
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aceasta ducând la dezvoltarea de noi competenţe profesionale ale personalului 
angajat. 

5. Achiziţionarea unui autoturism prin Programul de stimulare a înnoirii 
parcului auto naţional pe anul 2011 la instituţiile publice. C.I.T.O. Rm. Sărat a 

achiziţionat un autoturism Dacia Logan cu 7 locuri, pe motorină, necesar 
rezolvării problemelor acestei instituţii. 

6. Obţinerea de autorizaţii, avize, în vederea executării lucrărilor de 

izolaţie termică, pereţi exteriori la căminul internat al asistaţilor, realizându-se 
reducerea cheltuielilor de întreţinere, prin creşterea eficienţei termice la 

cămin. 
7. Asigurarea continuităţilor parteneriatelor încheiate cu diverse instituţii 

ale statului: A.L.O.F.M. Rm. Sărat, Poliţia Comunitară Rm. Sărat, S.P.A.S. Rm. 
Sărat, Primăria Rm. Sărat, Protoeria Rm. Sărat, protocoale de parteneriat, 

necesare rezolvării diverselor servicii necesare beneficiarilor din instituţia 
noastră. 

8. Actualizarea Codului de Etică al instituţiei, al Codului drepturilor 
beneficiarilor din C.I.T.O.- Rm. Sărat şi Locuinţele Minim Protejate, necesare 

respectării standardelor specifice de calitate din centrele rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu handicap. 

 

3.9. Camera Agricolă Judeţeană Buzău 
 Camera Agricolă Județeană Buzău contribuie la implementarea 

Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013 elaborat de 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și aplică Strategia de dezvoltare 

durabilă a județului Buzău 2007-2013 elaborată de Consiliul Județean Buzău.  
 În anul 2011 activitatea desfașurată de specialiștii Camerei Agricole 

Judeţene Buzău s-a încadrat în următoarele coordonate: 
 1. În domeniul creșterii producţiei agricole în cadrul exploataţiilor 

agricole existente pe teritoriul judeţului Buzău, deziderat încadrat în obiectivul 
naţional pentru asigurarea securităţii alimentare a ţării, specialiștii CAJ Buzău 

au acordat asistenţă tehnică de specialitate, fermierii fiind consiliaţi în vederea 
specializării producţiei agricole şi aplicării de politici diferenţiate pe tipuri de 

ferme şi zone de favorabilitate precum şi pentru stimularea comasării 

voluntare a terenurilor şi a exploatării lor eficiente. Au fost realizate un număr 
de 5 686 de consultaţii pe teme agricole, din care 3 641 consultaţii la nivelul 

exploataţiilor agricole cu dezvoltare medie, 2 037 consultaţii agricole la nivelul 
exploataţiilor cu dezvoltare mică şi 8 consultaţii agricole la nivelul  

exploataţiilor agricole mari. Procent de realizare: 93 % la finele trimestrului IV 
din anul 2011. 

 2. Camera Agricolă Județeană Buzău a organizat şi în anul 2011 loturi 
demonstrative la nivelul Centrelor Teritoriale din subordine. Astfel la nivelul 

judeţului Buzău au fost înfiinţate 14 loturi demonstrative având o suprafață 
totală de 38,4 ha. Specialiştii Camerei Agricole au urmărit în permanenţă 

starea de vegetaţie precum şi aplicarea tehnologiilor specifice de cultură. În 
perioada de vegetaţie s-au realizat la fiecare lot demonstrativ câte 2 vizite, 

prima în perioada de vegetaţie, iar a doua la recoltare cand s-au organizat şi 
concursuri pe tema evaluării producţiilor, cu participarea producătorilor agricoli 

din aceste zone. Procent de realizare: 96 % la finele trimestrului IV din anul 

2011. 
 3. În scopul deprinderii abilităților practice necesare în domeniul 

pomiculturii, s-au realizat în această perioadă un număr de 4 demonstraţii 
practice la loturile demonstrative înfiinţate la nivelul Camerei Agricole 



 47 

Judeţene Buzău (C.T. Pîrscov şi C.T. Cislău), la care au participat un număr de 
39 producători agricoli din judeţ. Procent de realizare: 89 % la finele 

trimestrului IV din anul 2011. 
 4. Ca şi în anii anteriori, specialiştii Camerei Agricole Județene Buzău au 

acordat consultanță în vederea înfiinţării formelor asociative în domeniul 
agricol. Astfel au fost înființate conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 privind 

asociaţiile şi fundaţiile, cu modificarile și completările ulterioare, următoarele 

asociații: Asociaţia crescătorilor de animale Mlăjet la Nehoiu (mai 2011),  
Asociația Crescătorilor de Animale “Cercel” (iunie 2011), Asociaţia crescătorilor 

de Albine “Roiul Oreavul” (septembrie 2011), Asociaţia crescătorilor de 
Animale Amaru (octombrie 2011), Asociaţia crescătorilor de Animale C.A. 

Rosetti (decembrie 2011). De asemenea un număr de 185 de producători 
agricoli au fost consiliaţi pentru autorizarea ca persoane fizice autorizate - 

PFA, în vederea atragerii de fonduri europene. 
 5. Răspunzând solicitărilor primite din partea producătorilor agricoli, 

Camera Agricolă Județeană Buzău a inițiat cursuri de instruire a producătorilor 
agricoli la nivelul C.T. Rușețu, având ca teme sistemul cotei de lapte, plățile 

directe pe suprafață, folosirea judicioasă a pesticidelor, stimularea înnoirii 
parcului de tractoare, prima împădurire. Au fost organizate 7 cursuri la care au 

participat 148 producători agricoli. Procent de realizare: 96 % la finele 
trimestrului IV din anul 2011. 

 6. S-au editat şi multiplicat un numar de 5 900 de broşuri cuprinzând 

informații de interes pentru producătorii agricoli, în special în ceea ce privește 
accesarea fondurilor nerambursabile prin Măsura 141 „Sprijinirea fermelor 

agricole de semi-subzistenţă” şi Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”. 
Datorită resurselor financiare limitate, în acest an nu s-a putut continua 

tradiția editării revistei proprii „Consultanța agricolă buzoiană”.  Procent de 
realizare: 81 % la finele trimestrului IV din anul 2011. 

 7. Reținând experiența pozitivă a anilor trecuți specialiștii Camerei 
Agricole Județene Buzău au întocmit proiecte pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile astfel: un număr de 146 proiecte pe Măsura 141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de semi-subzistenţă” în valoare de 1 095 000 euro (7 500 

euro/proiect) şi un număr de 48 proiecte pe Măsura 112 „Instalarea tinerilor 
fermieri” în valoare de 1.193.000 euro. Valoarea totală a acestor proiecte se 

ridică la suma de 2.288.000 euro. Aceste proiecte fac în prezent obiectul 
analizei și selecției naționale la nivelul Autorității de Management a PNDR 

urmărindu-se încadrarea în sumele de bani alocate fiecărei sesiuni de 

depunere proiecte. Procent de realizare: 100 % la sfîrşitul  sesiunilor pentru 
depunerea proiectelor. 

 8. Participarea la târguri, expoziţii și organizarea de întâlniri, mese 
rotunde, dezbateri se prezintă în felul următor: au fost organizate un număr 

de 36 întîlniri, 8 dezbateri și 5 seminarii la nivelul judeţului pe diverse teme de 
interes în domeniul agricol: tehnologii, subvenții, legislație, accesare fonduri 

nerambursabile, asociere, etc. La aceste acţiuni au participat 990 producători 
agricoli. C.T. Săpoca a fost implicat în organizarea Târgului agricol ”Parada 

gospodarilor” precum și a expoziției de legume, struguri de masa și de vin.  
Procent de realizare: 93 % la finele trimestrului IV din anul 2011. 

 9. Prin intermediul Compartimentului agro-fito-sanitar au fost încheiate 
contracte de prestări servicii în vederea dezinsecției și deratizării depozitelor 

de cereale, combaterea bolilor și dăunătorilor, tratarea chimică a semințelor 
destinate însămânțării, acțiuni de gazare a cerealelor depozitate la producătorii 
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agricoli, arat terenul agricol. Procent de realizare: 94 % la finele trimestrului 
IV din anul 2011. 

 Managementul economico-financiar 
       Camera Agricolă Județeană Buzău, conform H.G. nr. 1609/2009 şi a 

Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 44/2010, este o instituție publică 

finanțată din venituri proprii, subvenții de la bugetul de stat și subvenții de la 

bugetul local. În anul 2011 veniturile totale încasate au fost de 1.054.458 lei, 

din care alocațiile bugetare încasate au reprezentat 82,40 %, iar restul de    

17,60 % au fost venituri proprii. 

      Veniturile proprii în sumă de 185.558 lei s-au realizat din încasări pentru 

elaborarea de proiecte pentru accesare fonduri nerambursabile: pe Măsura 

141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” - în sumă de 29.200 lei 

şi pe Măsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri” - în sumă de  54.708 lei, dar şi 

pentru prestarea de servicii agro-fito-sanitare în sumă de 101.650 lei. 

       În anul 2011 ponderea cheltuielilor de personal în totalul plăților a fost 
de 80,45%, cheltuielile cu bunurile și serviciile au fost de 19,55%, iar pentru 

cheltuielile de capital nu s-au făcut plăți. 
 

 

* 
*    * 

 

Acest raport a urmărit să prezinte o sinteză a activităţilor desfăşurate de 
Consiliul judeţean Buzău în anul 2011, în concordanţă cu atribuţiile stabilite 

prin lege, în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Buzău şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean Buzău. Se impune şi precizarea că o parte 
din activităţile evidenţiate în acest raport se regăsesc şi în raportul 

preşedintelui Consiliului judeţean pe anul 2011, ca parte integrantă a 
competenţelor legale ale autorităţii publice judeţene.  

Activităţile desfăşurate de Consiliul Judeţean Buzău în anul 2011 au 
implicat asumarea răspunderii tuturor membrilor autorităţii publice judeţene, 

astfel ca politicile publice să corespundă exigenţelor cetăţenilor în ceea ce 
priveşte numărul şi, mai ales, calitatea serviciilor asigurate de administraţia 

publică judeţeană. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Ec. Victor  MOCANU 
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